
Serviço Aufônorno de Ãgua e Esgoto 

PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 190/2017 

OBJETO: EmpÊesa especializada na prestação de serviços de 
inspeção e manufcnçõo par-a cilindros de aço par-a ciloro gás,  capacidade de 50/68 KG, corñ fornecimenfó de laudó de inspeção 

para atender' a ETA do SAAE de Piumhi-MG. 

FORNECEDOR: 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços 

Pedido N° Pedido de compra de bens materiais Aplicação 2.017 Data do pedido: 3110512017  Í  7 solicitante Vander Goulart Terra Responsávei: SRC 

Despesa: 98 Ação... 03.001 .000.17.512.0447.2169 - Operação e Manutenção do Sistema de Agua Urbano 

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

Elemento de despesa_ 3 SUÚEISNSUÍUI 99 

Caráter de urgência: Normal Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

19o f 2.017 . o Finalidade: INSPEÇÃO PERIÓDICA E MANUTENÇÃO CILINDROS AÇO PARA CLORO GAS 

Cod do item Especificação técnica do item Pedido Autorizado Unidade 

INSPEÇÃO PERIÓDICA E MANUTENÇÃO EM CILINDRO DE AÇO CARBONO 3113000 319000 UN 
/ÂUODOOOOIGBS PARA CLORO GAS. 50 Kg DE PROPRIEDADE DO SAAE-PIUMHI-MG. DE 

ACORDO CI' i' NBR13295 DA ABNT, COM FORNECIMENTO DE LAUDO 

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

Compra interna 

Sistema: MGFCompras - PedidoDeCompram .rpt 

....... .. SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 
..... .. INSPEÇÃO PERIÓDICA E MANUTENÇÃO EM CILINDROS DE AÇO CARBONO PARA 

CLORO GAS, CAPACIDADE DE 50/68 KG, DISTRIBUIÇÃO E MANUSEIO DE CLORO DE 
JULHO/O? DA ABNT. 

É Vander Goulart Terra 

Página 1 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Processo de Compra 

Processo de Compra N° Processo de Compra 

190 ¡ 2017 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CILINDRO CLORO GAS 
Carater de urgência: compra normal Prazo limite de entrega 

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

Forma de pagamento: ATÉ 10 DIAS APÓS RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL  Código prod Descric-auo-do produto _-  M I TW n um 

Bens 

Quantidade Unidade 

1 00000001685 INSPEÇÃO PERIODICA E MANUTENÇÃO EM CILINDRO DE AÇO CARBONO PARA CLC 31 _O0 UN(s) 

'ñbjetot INSPEÇÃO PERIÓDICA E MANUTENÇÃO EM 31 CILINDROS DE AÇO CARBONO PARA CLORO GAS, 
CAPACIDADE DE 50/68 KG, DISTRIBUIÇÃO E MANUSEIO DE CLORO DE JULHO/OT DA ABNT. 

Sistema: MGFCompras - ProcessoDeCompram .rpt Página 1' 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 2 . 

Piumhi - MG 

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

Autuação 

Aos 31 dias do mês de maio de 2.017. autuei o processo de compra 190 f 2017, o qual foi devidamente 
_~ rotocolado conforme registro de protocolo abaixo. 

Piumhi - MG, quarta-feira, 31 de maio de 2017 

Odecio da âilva Melo 
Diretor 

Protocolo..... 7.091 12017 3105/2017 00:00:00 

N° Processo... 190 l 2.017 

TÍPO PTOCGSSO_ Processo de compra 

Responsávet.. Odécio da Silva Melo 

Finaüdade ...... .. Autorização do ordenador concedida. Classificar o | 

Sistema: MGFCompras - TermoDeAutuaçãoD1 .rp1 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Fornecedores convocados para Pesquisa de Mercado 

Processo de Compra0N° Processo de Compra Bens 

190 ¡ 2017 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO c|LINDRo cLORO GAS 
Carater de urgencia: compra normal Data do processo: 31/05/2017 

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

03.157.255/0001-20 GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 31/05/2017 

46.481 .156/'0001-32 HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA 31/05/2017 

72.042.001/0001-35 TH COMERCIO E SERViCOS DE CILINDROS LTDA EPP - 31/05/2017 

"J 

'W 

Sistema: MGFComp/as --Fornecedoresconvocadosüí.rpt Página 



 Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto c, 

23.782.816. 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 03_1 5721581000120 Data hora cotação:31f05l2017 
GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTD 

190 / 2017 RUA PROJETADA A, N°136-A 

CRUZEIRO - SP 

Contato: LEVI GUIMARÃES 

Locai entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 60 dias Prazo entrega: 30 dias 

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

/0g00O001685 INSPEÇÃO PER|ODICA E MANUTENÇÃO EM CILINDRO DE AÇO CARBON 31 ,oo UN(s) 740.00 Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor Rs 22_94o,oo 

Sistema: MGFCompras - Cotacao01 .rpi Página 1 

 
 



Fwd: Inspeção em cilindros de cloro gás 

Assunto: Fwd: Inspeção em cilindros de cloro gás 

De: almoxarifado <a|moxarifado@saaepiumhi.com.br> 
Data: 27/04/2017 14:05 
Para: thcilindros@thciIindros.com.br 

------ -- Mensagem encaminhada -------- 
Assuntozlnspeção em cilindros de cloro gás 

Data:Thu, 27 Apr 2017 14:02:58 -0300 
Dmaimoxarifado <aimoxarifado@saaepêumhi.com.br> 

Para:thciiindros@thciiindros.com.br, rosangeia@grcruzeiro.com.br, 
comercial@grupohidromarconmbr 

Piumhi, 27 de abril de 2017 

Boa tarde, 

Gentileza nos fornecer orçamento completo, com a maior brevidade possivel, para inspeção 
e manutenção para cilindros de aço para cloro gás cap.50/68 kg, com fornecimento de Laudo 
de Inspeção 

Quantidade: 22 cilindros (podendo variar para mais/menos) 

Certa de sua atenção, meus agradecimentos. 

r¡ Att.Sônia/Setor de compras 

SAAE_Piumhí-MG 

1de 1 27/05/2017 13:37 



F ES: Inspeção em cilindros de cloro gás 
“à 

1de2 

Assunto: RES: Inspeção em cilindros de cloro gás 

De: Levi Guimarães - GR Quimica <Ievi@grcruzeiro.com.br> 
Data: 28/04/2017 15:14 
Para: “aimoxarifado” <aimoxarifado@saaepiumhi.com.br> 

Boa tarde Sônia: 

- abaixo o orçamento solicitado: 

Serviço Preço unitário Qtd. estimada 

inspeção e manutenção 
para cilindros de aço para 

cloro gás cap.50/68 kg, com 
fornecimento de Laudo de 

Inspeção 

RS 740,00 22 cilindros 

GR IND. COM. E TRANSP. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. 

CNPJ: 03.157.268/0001-20 

 

Att. 

Levi Guimarães 

Gerente de Licitações 

V E (12) 3141-2144  Ã Ramal: 2175 . 

Ievi@grcruze1ro.com.br 

Preço total estimado 

RS 16.280,00 

28/04/2017 15:39 



RES: Inspeção em cilindros de cloro gás 

De: almoxarifado [mailto:a|moxarifado@saaepiumhi.com.br] 
Enviada em: quinta-feira, 27 de abril de 2017 14:03 
Para: thci|indros@thcilindros.com.br; rosangela@grcruzeiro.com.br; 
comercia|@grupohidromancom.br 
Assunto: Inspeção em cilindros de cloro gás 

Piumhi, 27 de abril de 2017 

Boa tarde, 

Gentileza nos fornecer orçamento completo, com a maior brevidade possível, para inspeção 
e manutenção para cilindros de aço para cloro gás cap.50/68 kg, com fornecimento de Laudo 

de Inspeção 

Quantidade: 22 cilindros (podendo variar para mais/menos) 

Certa de sua atenção, meus agradecimentos. 

AtLSônia/Setor de compras 

SAAE_Piumhi-MG 

Este email foi escaneado pelo Avast antivírus. 
Avast logo wwwavastcom 

2 de 2 28/04/2017 15:39 



 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: 4e_431_155¡ooo1-32 Data hora cotaçãoi31lüõl2o17 
HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA 

190 l 2017 RODOVIA CONEGO DOMÊNICO RANGON!, KM 4 SIN 

CUBATAO - SP 

Contato: EVÂNGELA 

Locaí entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 60 dias Prazo entrega: 30 dias 

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

,txooooocnsas :GJÊSÉÇÂO PERIODICA E MANUTENÇÃO EM CIUNDRO DE AÇO CARBON 31 ,oo UN(s) 745,00 

Mode1o: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 23.095,00 

Sistema: MGFCompras - Cotacao01 .rpl 
Página 1 



mspeçao em cumaros CIE CIOTO gas 

Assunto: Fwd: Inspeção em cilindros de cioro gás 

De: aimoxarifado <almoxarifado@saaepiumhi.com.br> 
Data: 27/04/2017 14:05 
Para: thcilindros@thcilindros.com.br 

------ -- Mensagem encaminhada -------- 
Assuntozinspeção em cilindros de cloro gás 

Data:Thu, 27 Apr 2017 14:02:58 -0300 
Dezalmoxarifado mlmoxarifadoáàsaaepiumhi.com.br> 

Parazthciiindros@thciiindros.com.br, rosangeia@grcruzeiro.com.br, 
comerciai@grupohidromaicconmbr 

“N 

Piumhi, 27 de abril de 2017 

Boa tarde, 

Gentileza nos fornecer orçamento completo, com a maior brevidade possivel, para inspeção 
e manutenção para cilindros de aço para cioro gás cap.50/68 kg, com fornecimento de Laudo 
de Inspeção 

Quantidade: 22 cilindros (podendo variar para mais/menos) 

Certa de sua atenção, meus agradecimentos. 

Att.Sônia/Setor de compras “i 
SAAE_Piumhi-MG 

1 27/05/2017 13:37 



0,4%”  % HIDROMAR  
INDUSTRIA QUIMICA LTDA.  ;_.,,,,_.M.,_.Ç_._.,___.,_._.,._,Í;__ 

ORÇAMENTO MANUTENÇÃO DE CILINDROS (50 r 68kg) Data: 2010412017 

sAÀE PIUMHI 

A/c SÔNIA 

Informamos que os ciiindros nrs: 

ficaram retidos em nossa fabrica, pois Os Testes HidrOstáticOs encotrarn-se vencidos. Segue abaixo relação de serviços que serão 

necessarias para reavaliação. 

Item Serviço Quant. Valor Unitário Valor Total 

01 Degasagemiavagem e Secagem _ 22 RS 195,00 RS 4.290,00 
02 Inspeção e Teste (p/emissão de laudo) ç 0 22 RS 190,00 RS 4.180,00 
03 Jateamento e Pintura 22 RS 360,00 RS 7.920,00 
04 Recuperação da Rosca do Colarinho RS 230,00 RS - 

Total dos Serviços ' ' R$ 15.390,00 

ATENÇÃO: 0 serviço Recuperação da Rosca do Colarinho e Capacete de Proteção de Valvula só conseguimos detectar quando iniciarrnos os 

trabaIhos,nem mesmo uma análise visual consegue-se identificar a necessidade, pode acontecer de somente algumas serem necessárias a 

recuperação ou mesmo nenhuma, por esta razão não estamos considerando-o na soma, sendo necessário será encaminhado um orçamento 

complementar a este. 

Item Peças Quant. Valor Unitário Valor Total 
05 Válvula de Segurança 22 RS 132,00 R5 2.904,00 
06 Capacete de Proteção da Válvula RS 295,00 RS - 

RS - 

Total das Peças RS 2.904,00 

Total: ' Rs 19.294,00 

  Os Serviços e as peças serão cobrados em Notas Fiscais de Serviço  W  " - .a - o ~-  “Tíiãrfeêiíarvsy,  
Necessitamos da sua autorização formal, para iniciarmos os trabalhos ( por e-maii e fax) 

Condiçoes Gerais: 

Prazo de Entrega: 30 dias 

Cond. De Pagamento: 28 dias 

Garantia: Até 5 anos 

Impostos: Todos inclusos. 
FRETE: FOB/CUBATÃO - SP 

(i5)- 3361-4668 
HIDROMAR IND. Químicos itda 
Evângela R. Pacheco 

Mairiz: Rod. Cônego Doménico Rangoni, sin (SP 055) Lado Leste km 04 krn 267,7 CubatãofSP -TeIefax.(13) 3878.7700 - CEP: 11573-906 

Filial PR: Rua Cyro Correia Pereira. 2977 - Tel.: (41) 3345-2971 - Curitiba - PR 



 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: 72.842.081/0001-88 Data hora cotação:31f05›'2017 
TH COMERCIO E SERVICOS DE CILINDROS LTDA EPP 

190/2017 RUAJAU.151 

BARUERI - SP 

Contato: MARIO DALLA 

Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 60 dias Prazo entrega: 30 dias 

Cod produto Descrição l Marca e Modelo proposto pelo fornecedor Quantidade Unidade PFBÇO UNÍÍÉTÍO 

/00000001685 INSPEÇÃO PERIODICA E MANUTENÇÃO EM CILINDRO DE AÇO CARBON 31,00 UN(s) 495,00 Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 15.345,00 

Sistema: MGFCompras - Cotacao01 .rpt Página 1 



na; ¡uqpcgauJ-:ux puuau¡ q; uÇ_|,.1_tJLU sua. _ -. 

Dei: :ai rñbxarifãiciõ Tmãiitõ faimbbíá rifadiõc-_Tsaaepiu m h i.co m . br] 

Enviada_ epmyquintia-feira, 27 de abrii de 2017 14:03 
Para:: tlhcríiindí-osê3tiiciiindros.com.br; rosangeia@grcruzeiro.com.br; 

ÇgrrierÇiaIQgruEQQhidromar.com.br 
Assunto# inspeção em cilindros de cloro gás 

Piumhi, 27 de abril de 2017 
W 

Boa tarde, 

Gentileza nos fornecer orçamento completo, com a maior brevidade possível, para inspeção 
e manutenção para cilindros de aço para cloro gás cap.50/68 kg, com fornecimento de Laudo 
de inspeção - 

Quantidade: 22 cilindros (podendo variar para mais/menos) 

Certade suaatenÇ-ãofmeusíagradecimentos; “ '   = '  
AtLSônia/Setor de compras 

SAAE__Piumhi-MG 

Este email foi escaneado pelo Avast antivírus. 
Avast logo wwwavastcom 

de? '    .- a c- _   , 29/04/20171539 



TH Comércio e Serviços de Cilindros Ltda. 
Barueri, 27 de abril de 20.17. 

A0 

Serviço Autônomo de Águr¡ e Esgom 
PÍLIIHÍIÍ - MG 

At.: Sra. Sonia Roseni Costa 
Chefe Almoxarifado 

Ref.: Nossa ProClo 802/17 

Prezados Senhores, 

Em resposta a sua consulta, temos o prazer de 
submeter à apreciação de V. S.as. nossa Proposta como segue: 

l. OBJETO 

1.1 'inspeção Periódica e manutenção em 22 cilindros' de aço carbono 
para Cloro gás capacidade de 50/68 Kg, de acordo com NBR-l3295 
Distribuição e Manuseio de Cloro de .lulho/07 da Al-3N'l“ Composto de: 

- Degasagem 
- Neutralização 
- Lavagem interna 
- Teste de Estanqueidade e Hidrostático 
- Limpeza, Recuperação (onde aplicável), inspeção e Calibração 
da Roscado Cilindro 3/4" NPT 
- Substituição do colar roscado ( se necessário) 
- lsimpeza interna a Vapor e posterior secagem 
- Inspeção interna 
- Inspeção Externa 
~ Exame das espessuras de ivarede por LJllra-Som 
-JalCcEll1]CI]iL) [Externo 

- Verificação de perda de ¡nassa (pesagem) 
- Gravação da data de reteste cont", NBR-l3295 
- Pintura Industrial externa 
- Lavagem Química 
- Ponto de Orvalho 
- Substituição de Vãtlvular. 
- Emissão de Laudo Padrão ABlCÍl_,0R/NBR-l3295 

Rua Jaú, [S] - V. Morelnto - Barueri - S.P. fone/inutil M4198 - 5094 í 4l98-4648 -4706-3861 
e-mail: theilinclros@thcilintlrosxonLbr 



TH Comércio e Serviços de Cilindros Ltda. 2 

2. PREÇO UNITÁRIO 

Serviço de Inspeção e manutenção c/ Laudo de (tudo incluso): 
R$495,00. Valor para o lote de 22 cilindros. 

3. IMPOSTOS 

Os impostos vigentes nesta data estão inclusos nos preços acima. 

4. PRAZO DE EN T RIÊGA 

20 dias a contar da aprovação orçamento. 

5. TRANSPORTE 

Entrega em Barueri pGl' conta de VSas. e retorno a Piumhi por nossa 
conta. 

6. CONDIÇÃO DE PACBAMIESNTO 

A 21 ddl da apresentação da Nota Fiscal FatLira. 

7. VALIDADE 'DA PROPOSTA 

30 Dias 

9° REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços ofertados são lixos e irreajustáveis. 

Sem mais, permanecemos a ciisposição de V.S.as. e subserevemos, 

Atenciosamente, 

Mario Dalla 
Socio Gerente 

Rua .Jaú. ISI - V. ¡Vlorclnto - Barueri Ã 3.?, fone/fatal! l)4l98 - 5094 f 4198-4648 - 4706-3861 

e-mail: lheilintlrosímIlcilinílrnsxoliLlii' 



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

Piumhi - MG 

23.782.816¡  
Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Pesquisa de Mercado 

Processo de compra N° 190 l 2017 

CNPJ Razão social do fornecedor pesquisado Vator proposto 

03.157.268/0001-20 GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIM1COS LTDA 22.940,00 

46.481.156/0001-32 HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA 23.095,00 

72.842.081/0001-88 TH COMERCIO E SERVICOS DE CILINDROS LTDA EPP 15.345,00 

Sistema: MGFCompras - PesquisaDeMercadoo1 .rpt Página 1 
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 Serviço Aut. de Água e Esgoto 
¡ Praça Zeca Soares, 211  Piumhi - MG 

Cotações vencedoras por fornecedor 

Processo de compra: 190 /2017 Data do processo: 31/05/2017 A00 de apmaçàoí 2017 

INSPEÇÃO PERIÓDICA E MANUTENÇÃO_ EM 31 CILINDROS DE AÇO CARBONO PARA CLORO GAS, 
CAPACIDADE DE 50/68 KG, DISTRIBUIÇAO E MANUSEIO DE CLORO DE JULHO/O? DA ABNT. 

72.842.081I0001-8 TH COMERCIO E SERVICOS DE CILINDROS LTDA EPP 

00000001685 INSPEÇÃO PERIODICA E MANUTENÇÃO EM CILINDRO DE AÇO 31 ,0000 4950000 15.345,0000 .aan-n. rn¡ n.- a-snnu-u-uu-_nq-_n 

Total do fornecedor 15.345,00 

Sistema: MGFCompras - cotaooesPorFornecedorotrpi Página 1 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
.É Praça Zeca Soares, 211 

' Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Análise de Impacto Orçamentário 

 
Processo de compra: 190l2017 Aplicação: 2017 
Responsável .......... .. SRC carater de urgência: Normal 

GFUDO de PTOÚUÍDS- 072000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CILINDRO CLORO GAS 

Finalidade ............... .- INSPEÇÃO PERIÓDICA E MANUTENÇÃO_ EM 31 CILINDROS DE AÇO CARBONO PARA CLORO GAS, 
CAPACIDADE DE 50/68 KG, DISTRIBUIÇAO E MANUSEIO DE CLORO DE JULHO/O? DA ABNT. 

 
Ação ........................... .. 03.001 .000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Á Tradutora ............... .. 95 

Elemento de despesa.. 3.3.9039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica Código da aplicação 11000 

Fonte de recurso ......... .. 100 - Recursos Ordinárias Detalhe ------------------ -- 99 

Saldo orçamentário na data da autoriazação orçamentária .......... .. 23334145 ty., de gompromenumento 

Valor estimado e reservado ............ .. '20.4s0,00 7.08% 

Saldo remanescente para demais contratações nesta dotação ............ .. 265.387,45 

 

j L _ Protocolo..... 7.079 r 2017 31/05/2017 r 01- = 

SW N°  190 I 2. 1 a Goulart Queiroz Processo o 7 

Tipo processo.. Processo de compra 

Responsável... Sávia Vilela Goulart Queiroz 

Finalidade ...... .. 99 

Sistema: MGFCompras a ImpacloOrcamentarioU1 .rpt 



Serviço Aut. de Água e Esgoto _ 

Praça Zeca Soares, 211 23.782.81 81 
Piumhi - MG  

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA 
  

Objeto ................... .. INSPEÇÃO PERIÓDICA E MANUTENÇÃO EM 31 CILINDROS DE AÇO CARBONO 
PARA CLORO GAS, CAPACIDADE DE 50/68 KG, DJSTRIBUIÇÃO E MANUSEIO DE 
CLORO DE JULHO/O? DA ABNT. 

Declaro para os devidos fins de atendimento ao Inciso Il 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 
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, quarta-feira, 31 de maio de 2017 

M 
odéciofda-silva Melo 

Diretor 

"N. 

Protocolo"... 7.091 /2017 31/05/2017 00:00:00 

N** Processo... 190/ 2.017 

Tipo processo.. 

Responsável... 

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

Sistema: MGFCompras - Autorizacaoordenadorotrpt 



Serviço Aut. de Água e Esgoto _ ___  % 

Praça Zeca Soares, 211 23-7323 'Ai_'°'=='7'i›  5;. 

Piumhi - MG A 

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

A CLASSIPlÓÀÇAÃO neivionAiLirCbiràlbsi DELICITAÇÃÓ 
__. _____T_í! 

Às 13:22 hs desta quarta-feira, 31 de maio de 2017, na sala de reuniões do Serviço Aut. de Água _e Esgoto o 
responsável pelo setor de compras concluiu sua análise do processo n° 190 I 2017, referente a INSPEÇAO 

PERlÓDlCA E MANUTENCAO EM 31 CILINDROS DE AÇO CARBONO PARA CLORO GAS, CAPACIDADE DE 
50/68 KG, DISTRIBUIÇÃO E MANUSEIO DE CLORO DE JULHO/O? DA ABNT.. 

 

A O responsavel pelo setor de compras decidiu que a modalidade do referido processo é por Pregão Eletrônico 

Piumhi- MG. quarta-feira, 31 de maio de 2017 

Sonia Roseni Qosta 
Responsável pelo setor de compras 

ProtocoIo..... 7.093 I 2017 31/05/2017 13:22 
N" Processo... 6 l 2.017 

Tipo processo.. Processo de compra 

ModaIidade..... Pregão Eletrônico 

Responsável... Sonia Roseni Costa 

Sistema'. MGFCompras - ClassiñcacaoProcessoPorllflodalidadeo1.rpt Finalidade ...... .. 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
Iicit::coesíñgaaegiunlhtcum.br CNPJ: 23.782.816/0001-19 

Autarquia :Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares. 21.! m37925-000 PíUMHI/MG  Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO OE LICITAÇÃO 

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 190/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

OBJETO: O PRESENTE CERTAME TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PARA 
CILINDROS DE AÇO PARA CLORO GAS CAPACIDADE 50/68 KG, COM FORNECIMENTO 
DE LAUDO DE INSPEÇÃO DE ACORDO COM NBR-13925 DA ABNT/NORMAS VIGENTES, 
E CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I 
DESTE EDITAL. 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:30 hs do dia 08/06/2017 até às 08:59 hs do dia 
27/06 de 2017. 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 09:00 hs até às 09:59 hs do dia 27/06 de 2017. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: a partir das 10:00 hs do dia 27/06 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.licitanet.com.br “LOgín" 

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 



 Serviço Autónomo de Água e Esgoto 
licitacoesgálsaaeginmhicom.br (LNPJ: 23.782.816/0001-16 

Autarquia Nlunicipal (Lei 1035.1913) Praça Zeca Soares, 21! -37925-000 PIUEVIHUlWG  Telefax 37-3371-1332 

cOMIssAO DE LICITAÇÃO 

APRESENTAÇÃO 

O objeto das orientações contidas no presente documento é o processo de licitação, que tem 
por finalidade a contratação de empresa especializada para prestar serviço de inspeção e 
manutenção para cilindros cle aço para cloro gás capacidade 50/68 KG, corn fornecimento de ' 

laudo de inspeção de acordo com NBR-13295 da ABNT/normas vigentes, e conforme 
especificações constantes do termo de referência, 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 1 TERMO DE REFERÊNCIA. 

ANExo u 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 HIPOTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU 
EPP). 

ANExo vn MINUTA DE PROPOSTA DE PREÇOS, CONTENDO PLANILHA DE QUANTITATIVOS 
E PREçOs Dos SERVIÇOS. 

ANEXO VIII MINUTA CARTA CONTRATO 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
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COMISSÃO oE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO DE NP 06/2017 

PROcEssO LICITATÓRIO N° 190/2017 

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°06/2017, 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 NO 18/2017, publicada em 24/02/2017. 

O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei n0 10.520, de 17 
de julho de 2002, Resolução n° 114/2011 e suas alterações, e, subsidiariamente, a Lei n° 
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 n° 147/2014, bem como pelas normas e 
condições estabelecidas no presente Editai. 

Nesta licitação não será concedido exclusividade à participação de microempresas e empresas 
de pequeno porte nos termos do Art. 48, Inciso I da Lei Complementar 123/2006 tendo em 
vista "não haver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas, local ou regionalmente e capazes de 
cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório" uma vez que no arquivo 
físico não foi encontrado três fornecedores do ramo pertinente ao objeto Iicitado cadastrado no 
quadro geral de fornecedores desta Autarquia e que se enquadrem na classificação de ME e 
EPP definidas pela LC 123/06. 

1. OBJETO: 

A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar 
serviço de inspeção e manutenção para cilindros de aço para cloro gás capacidade 
50/68 KG, com fornecimento de laudo de inspeção de acordo com NBR - 13295 da 
ABNT/normas vigentes, e conforme especificações constantes do termo de referência, 
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. Iicitanet. comJJr. , É 
3 
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CGMISSÃG os LICITAÇÃO 

 
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. O 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. 

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; 
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. 
4.3.1 - 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. 
4.3.2 - O credenciamento do licitante no prazo supracitado junto ao HABILITANET é conditio 
sine qua non para sua efetiva habilitação na modalidade licitatória Pregão Eletrônico. 
4.3.3 - 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. 
4.4 - É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas, 
empresas estrangeiras que não funcionem no País; 
4.5 - 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. 
4.6 - 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: 

30 dias 90 dias 180 dias 365 dias 
R$ 165,41 R$ 211,58 R$ 288,71 R$ 407,15 

4.7 - O referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso III do art. 5° da Lei n0 
10.520/02. 

5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

5.1. O certame será 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; 
d) 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; 
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g) verificar a habilitação do(s) proponente(s) cIassificado(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 

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 4.2. 

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-Iine, sendo 
enviada para seu email a nova senha de forma imediata. 
6.4 - É de exclusiva responsabilidade do licitante o sigilo da senha, bem como seu uso em 
qualquer transação efetuada, não cabendo a LICITANET - Licitações On-Iine 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-Iine. 
a) A habilitação dos fornecedores ern 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@|icitanet.com.br. 



sAAx o\ E 
,à a a a M. ea Serviço Autônomo do Água e Esgoto 

iicitacoesfañgnaegiumhimoaimbr CNPJ: 23.782.8t6/000'I-1G 

Autarquia Municipal (Lei 103530) Praça Zeca Soares. 2] 1 ~- 37925-000 PEU M HIIHG -- Telefax 37-337H332 

comssão os LICITAÇÃO 
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; 
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 possível, 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 período de tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que 
podera' 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 mínimo 
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. O 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-Io e de O5 
(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. 
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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: <licitacoes3@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 D5 (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, n0 211, Centro, Piumhi/MG 
CEP 37.925-000 
Pregoeiro: Jaqueline Aparecida de Souza 

ENVELOPE - PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL oo LICITANTE 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2017- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
PIUMHI-MG Í 
PROCESSO LICITATORIO N° 190/2017 
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. O 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 cla(s) proposta(s). 
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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 da prestação de serviços. 
b- Apresentar a garantia de comprovados defeitos de inspeção. 
c- preços cotados em reais, com valores unitários e totais, já incluídas transportes, imposto, 
taxas, seguros e outros encargos com o envio dos cilindros de cloro gás do SAAE de 
Piumhi/MG, até as instalações do fornecedor onde sera' efetuada a inspeção e 
manutenção dos cilindros, bem como a entrega dos mesmos na sede do almoxarifado 
do Serviço Autônomo de Água de Piumhi-MG sito à Praça Zeca Soares, 211 - Centro, 
em Piumhi-MG, incluindo descarga dos cilindros; 
d-razão social, CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Juridica; 
e- endereço completo; 
f- 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; 
g- valor unitário do item, contendo apenas 02 (duas) casas decimais; 
h- valor global , contendo apenas 02 (duas) casas decimais; 
i- valor total da proposta por extenso. 
j-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. 
k- Local da coletazentrega do objeto: O licitante vencedor deverá coletar a Quantidade de 
31 (trinta e um) cilindros Dara ser realizada manutenção e inspeção, bem como devolução 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, 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 cilindros. 
10.3. REFERENCIA GEOGRAFICA: A cidade de Piumhi está localizada na Mesorregião Oeste 
de Minas Gerais, na Microrregião de Piumhi. Fica localizado a 250 Km da capital mineira, 90 
Km da cidade de Passos , 63 Km da Cidade de Formiga e 496 km da cidade de São Paulo. 
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) |icitante(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 
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Empresas de Pequeno Porte (EPP), como critério de desempate, o direito de preferência para 
ofertar o menor preço ern 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 preço 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 LICITAÇÃO 11 devendo tal proposta ser registrada, situação em 
que será 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° clo 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 cia 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 prejuizo 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 urna 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; 
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11.6. Da sessão, o sistema gerará ata clrcunstanciada, na qual estarão registrados todos os 
atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 

12. HABILITAÇÃO 

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

13. IMPUGNAÇÃO AO 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 licitacoes3@saaegiumhi.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. Declarado 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 O3 (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. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 
13.7. Os casos omissos quanto à impugnação e aos recursos, serão resolvidos pelo Pregoeiro, 
nos termos da Resolução no 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 de atraso, na entrega da prestação de 
serviços 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 inidôneo, 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: 

i9 



sAAüIE 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

Iicitacoesfcñgauegiuznhtcombr CN PJ: 23.782.8i6/O00ld0 
Autarquia Municipa! (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 21| --37925-060 PIUMHUÀÍG  Telefax 37-3371-1332 

comssÃo os LICITAÇÃO 

 
a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com o SAAE PIUMHI-MG pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos; 
cl) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o SAAE PIUMHI-MG enquanto 
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 rafa 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 peio 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 da prestaç 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 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. 
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. O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento da prestação de serviços, objeto desta 
licitação, nos seguintes casos: 
a) Se a qualidade da prestação de serviços 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 da prestação de serviço. 
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. 
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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 necessários 
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 ORÇAM ENTARIOS 

18.1. Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
consignada no Programa 17.512.0447.2169 e Elemento 3.3.9039, 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 nO 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, juntamente com o servidor Vander Goulart Terra observados 
os artigos 67 a 76, da Lei Federal ng 8.666/93. 
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 penaiidades e sanções previstas e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, da lei federal no 
8666/93. 

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 a  
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contratar com o SAAE PIUMHI-MG. 

21. GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

21.1 - Deverá constar o prazo de garantia de comprovados defeitos de inspeção, mínima de 
01(hum) ano, e a forma de assistência para a mesma. 

22. DO REAJUSTE 

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-Ia, 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. É 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/inabilitação; 
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-Iine e as especificações constantes deste Edital prevalecerão as 
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mümas 
23.14. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação 
pertinente. 

HumhVMG,08dejunhode2011 

  Jaqueüne 
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ANEXO II 

PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 05/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 190/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

1. EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

1.1. A regularidade dos licitantes cadastrados tempestivamente no aplicativo 
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 qualquer 
irregularidade no ITEM 2 deste anexo, deverá providenciar a devida regularização junto ao 
aplicativo HABILITANET/LICITANET, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado 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 aplicativo 
HABILITANET/LICITANET para verificação da regularização da licitante. Caso o licitante 
permaneça irregular, o mesmo será inabilitado no certame; 
1.4. Ficam os Pregoeiros autorizados a receber, nos certames licitatórios, diretamente do 
fornecedor já cadastrado, a documentação pertinente que porventura estiver irregular no 
HABILITANET/LICITANET, quando da consulta "ON-LINE", ocorrer problemas técnicos 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 l-iABILITANET/LICITANET, 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/LICITANET do (5) 
licitante (s) vencedor (es) do lote/item. 
1.6.1. 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-Io e de 05 (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 que 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 de 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 Soares, n° 211, 
Centro, Piumhi/MG, CEP 37.925-000, aos cuidados da Pregoeira Jaqueline Aparecida de Souza, 
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Setor de Licitações, observando o prazo do item 8.13 do Edital. 

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 - Cédula de Identidade (no caso de sociedade, de todos os sócios; 

1.1.2 - registro comercial, no caso de empresa individual; 

1.1.3 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigorl, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, os documentos já 
mencionados acompanhados do documento de eleição de seus administradores; 

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

1.1.5 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no Pais, 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 apresentar declaração falsa responderá por 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, 

l 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. 
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1.2.2 - prova de regularidade para com a Fazenda Federal conjuntamente com a Prova de 
regularidade perante o Sistema de Seguridade Social - INSS mediante a apresentação da CND 
- Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva com Efeitos de Negativa ou 
Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 
nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751 de 02/10/2014 que regula a emissão da 
Certidão Conjunta PGFN/RFB e a Certidão Previdenciária; 

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

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

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

1.2.6 - prova de inexistência de débitos 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- 0(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 habiiitação. 
1.2.7.1- Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço 
respectivo, observando-se que: 
a) - se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
b)- se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
c) ~ se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados tanto 
os documentos da matriz quanto os da filialz 
d) - serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

1.2.8 - Na ausência de documentos constantes do item 1, 0(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 

2 NOTA EXPLICATIVA: Embora a matriz e a filial sejam estabelecimentos de uma mesma pessoajurídica, 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. 
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jurídica com data de expedição não superior a 90 (novena) dias da data da abertura da 
licitação. 

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 ualifica ão Técnica deverão ser 
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 regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 
2.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, 
devidamente fundamentado, a ser dirigido ao(a) Pregoeiro(a). 
2.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis 
inicialmente concedidos. 
2.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
Federal n° 8.666/93, sendo facultado ao(a) Pregoeiro(a) convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, nos termos do item 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 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor, 
deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Pregão. 

7 - A apresentação dos documentos em desacordo corn 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 - Urna vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se 
original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 

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

PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 06/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 190/2017 

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) 
pelo(a) Sr(a) , RG n° SSP- e do CPF n° , 

Declara, que até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, 
obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato 
impeditivo da habiiitação, conforme art. 32, parágrafo 2° da Lei n° 8.666/93. 

Local e Data 

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

PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 190/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA 

EMPRESA EMPREGADORA 

DECLARAÇÃO 

A Signatárla , CNPJ , neste ato representado(a) 
peIo(a) Sr(a) , RG n° SSP-í e do CPF n0 , 

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 
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ANEXO V 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 190/2017 

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) , RG n0 SSP- e do CPF n° , 

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 Edital, 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” 06/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 190/2017 

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-í e do CPF n° , 

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 
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ANEXO VIII 

MINUTA CONTRATO N° (***)/2017 
PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 06/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 190/2017 

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 corn 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 8.666/93, da Lei 10.250/02, da 
Resolução n° 114/2011 e suas alterações , das demais normas legais aplicáveis, em face da 
classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRONICO N° 06/2017, 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 n0 .................. .., 
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 Primeira:- DO FUNDAMENTO 

Este instrumento contratual fundamenta-se no edital Pregão Eletrônico 06/2017. 

Cláusula Segunda:- DO OBJETO 

O objeto do presente Contrato é a contratação de Empresa especializada para prestar 
serviço de inspeção e manutenção para cilindros de aço para cloro gás capacidade 
50/68 KG, com fornecimento de laudo de inspeção de acordo com NBR-13925 da 
ABNT/normas vigentes, e conforme especificações constantes do Termo de 
Referência, Anexo I deste edital e as seguintes especificações: 

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

SAAE _ 

01685 1 31 SV Inspeção Periódica e manutenção em 
cilindros de aço carbono para Cloro gás 
capacidade de 50/68 Kg de propriedade 
do SAAE, de acordo com NBR ~ 13295 
da ABNT¡ normas vigentes, composto 
de: 
- Degasagem; 
- Neutralização; 
- Lavagem Interna; 
-Teste de Estanqueidade e 
Hidrostático; 
-L¡mpe2a, Recuperação (onde 
aplicável), Inspeção e Calibração da 
Roscado Cilindro 3/4" NPT e outro que 

23 



. @a 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto  

licitacoesçmsoaegiulnhi.com.br CINPJ: 23.782.816/0001-10 

Autarquia Evlunicipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 21 1 -- 37925-000 Pl UMHl/MG  Telefax 37-3371-1332 

comssÃo os LIcITAÇÃo 

 
atender; 
- Substituição do colar roscado (se 
necessário); 
- Limpeza Interna a Vapor e posterior 
secagem; 
- Inspeção Interna; 
- Inspeção Externa; 
- Exame das espessuras de parede 
Ultra-Som; 
- Jateamento Externo; 
-Verificação de perda de massa 
(Pesagem); 
- Gravação da data de reteste conf, 
NBR e 13295/normas vigentes; 
~ Pintura Industrial Externa; 
- Lavagem Química; 
- Ponto de Orvalho; 
- Substituição de Válvula, colar roscado 
e outros se necessário; 
- Emissão de Laudo de Inspeção de 
acordo com as normas vigentes 

Cláusula Terceira:- DO PREÇO, DA VIGÊNCIA E DOS 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, coleta e descarga dos cilindros, 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  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 3.3.9039, 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 nO 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 06/2017- 
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 06/2017 - Termo de Referência Anexo I. 

Cláusula Sexta:- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO/PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO E 
DAS PENALIDADES 
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CDMISSÃO os LIcITAçÃo 
As condições de recebimento/prazo de entrega e as penalidades estão de conformidade com o 
edital Pregão Eletrônico 06/2017 - Termo de Referência Anexo I. 
a) O transporte dos cilindros deverá acontecer conforme norma NBR 13295; 
b) o transporte dos cilindros vazios e a devolução dos mesmos recarregados deverão observar 
a legislação vigente quanto ao transporte de cargas perigosas, uma vez que qualquer 
responsabilidade civil no caso de acidentes será de responsabilidade da CONTRATADA; 

 

Cláusula Sétima:- GESTÃO/FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a conferência 
das peças e serviços prestados, será realizada pelo servidor do SAAE Vander Goulart Terra 
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° - 0 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 DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do edital Pregão Eletrônico 06/2017 - 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, ** de ***** de 2017. 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DE PIUHMI-MG 

Contratante 

Contratada 
Testemunhas:- 

RG n° 

RG no 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 190/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

1 - DO OBJETO 

Este termo tem por objeto a contratação de Empresa especializada para prestar 
serviço de inspeção e manutenção para cilindros de aço para cloro gás 
capacidade 50/68 kg, com fornecimento de laudo de inspeção de acordo 
com NBR-13295 da ABNT/normas vigentes, e conforme especificações 
constantes do termo de referência, Anexo I deste edital. 

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

Nesta licitação não será concedido exclusividade à participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte nos termos do Art. 48, Inciso I da Lei Complementar 
123/2006 tendo em vista "não haver um minimo de 3 (três) fornecedores 
competitivos enquadrados como microempresas e empresas de pequeno porte 
sediados, local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas 
no instrumento convocatório" urna vez que no arquivo físico não foi encontrado três 
fornecedores do ramo pertinente ao objeto Iicitado cadastrado no quadro geral de 
fornecedores desta Autarquia e que se enquadrem na classificação de ME e EPP 

definidas pela LC 123/06. 

3 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A contratação de empresa especializada para execução dos serviços aqui descritos 
justifica-se diante da obrigatoriedade de manter a regularidade da inspeção e 

manutenção dos cilindros de aço para cloro gás capacidade 50/68kg de propriedade 
do SAAE, com entrega do Laudo de Inspeção, sendo estes cilindros envasados de 
cloro gás, produto tóxico o qual dever ser mantido dentro das normas brasileiras 
para evitar acidentes tanto para os servidores que manuseia os cilindros bem como 
para o meio ambiente quando do transporte dos mesmos, da¡ a necessidade de 
manter a regularidade da vigência dos Laudos de Inspeção dos cilindros. 

4. REQUISITOS NECESSÁRIOS 

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

5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

5.1. 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; 
5.2 - 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. 
5.3 - 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. 
5.4.1 - O credenciamento do licitante no prazo supracitado junto ao 
HABILITANET é conditio sine qua non para sua efetiva habilitação na modalidade 
Iicitatória Pregão Eletrônico. 
5.4.2 - 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. 
5.5 - É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de 

empresas, empresas estrangeiras que não funcionem no País; 
5.6 - 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 inídônea pela Administração Pública ou impedida legalmente. 
5.7 - 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 
"Inspeção Periódica e Manutenção em Cilindro de Cloro Gás" sendo que esta 
licitação tem por finalidade garantir a regularidade dos Laudos de Inspeção dos 
cilindros de cloro gás fornecidos por empresas especializadas, com a reserva de 
cotas poderá ter como vencedor, licitantes diferentes, e consequentemente 
empresas diferentes corn laudos diferentes, sendo assim a eficiência do serviço 
realizado poderá ser comprometida. 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. 
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6 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

6.1 - A proposta comercial poderá ser apresentada conforme modelo do Anexo VII- 
Modeio 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 Jurídica; 
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 02 (duas) casas decimais. 
Será(ão) desclassificadas) 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 cilindros usados, bem 
como a entrega dos mesmos na sede do almoxarifado do Serviço Autônomo de 
Água de Piumhi-MG sito à Praça Zeca Soares, 211 - Centro, em Piumhi-MG, 
incluindo descarga dos cilindros; 

7 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

7.1- A inspeção e manutenção dos cilindros deverá atender as normas vigentes e entregues 
devidamente, acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da 
contratada; 
a) Apresentar o Laudo Técnico de Inspeção dos cilindros. 
6.4-O SAAE recusará o recebimento do objeto que estiver em desconformidade corn o 
previsto acima e neste termo de referência. 
6.5-No caso do não atendimento, os mesmos serão recusados, cabendo à fornecedora 
contratada substituí- los por outros com as mesmas características exigidas neste termo, no 
prazo a ser determinado pelo SAAE. 

8 - 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. 

9. 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$ 20.460,00( vinte mil, quatrocentos e sessenta reais). 
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9.1 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 

01685 01 31 SV Inspeção Periódica e manutenção em R$ 660,00 R$ 20.460,00 
cilindros de aço carbono para Cloro 
gás capacidade de 50/68 Kg de 
propriedade do SAAE, de acordo com 
NBR - 13295 da ABNT/ normas 
vigentes, composto de: 
- Degasagem; 
- Neutralização; 
- Lavagem Interna; 
-Teste de Estanqueidade e 
Hidrostático; 
-Limpeza, Recuperação (onde 
aplicável), Inspeção e Calibração da 
Roscado Cilindro 3/4" NPT e outro 
que atender; 
- Substituição do colar roscado (se 
necessário); - 

- Limpeza Interna a Vapor e posterior 
secagem; 
- Inspeção Interna; 
- Inspeção Externa; 
- Exame das espessuras de parede 
Ultra-Som; 
- Jateamento Externo; 
-Verificação de perda de massa 
(pesagem); 
- Gravação da data de reteste conf, 
NBR - 13295/normas vigentes; 
- Pintura Industrial Externa; 
- Lavagem Quimica; 
- Ponto de Orvalho; 
- Substituição de Válvula, colar 
roscado e outros se necessário; 
- Emissão de Laudo de Inspeção de 
acordo com as normas vigentes 

10- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

10.1. Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
consignada no Programa: 17.512.0447.2169 e Eiemento: 3.3.9039, 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. 

11 - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

11.1 Os cilindros deverão ser entregue na Seção de Patrimônio, Material e 
Transporte/Almoxarifado 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 cilindros correrão sempre por conta da licitante vencedora. 
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11.2- 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 
cilindros objeto da presente licitação para fazer a inspeção e a entrega dos mesmos 
novamente ao SAAE. 

11.3-O Setor de Patrimônio Material e Transporte não aceitará ou receberá qualquer 
produto/serviço 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. 

12 - GARANTIA 

Deverá constar o prazo de garantia de comprovados defeitos de inspeção, mínima de 

01(hum) ano, e a forma de assistência para a mesma. 

13- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1- Fornecer o objeto Iicitado estritamente de acordo com as especificações constantes no 
item 7 deste anexo e em conformidade com as Normas Brasileiras juntamente respectiva 
Nota Fiscal 

13.2- Manter, durante a validade do contrato, as mesmas condições de habilitação; 
13.3- 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; 
13.4- Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulada na proposta. 
13.5-Providenciar imediatamente a substituição da prestação de serviços em 
desconformldade com as exigências deste Termo de Referência, sem qualquer ônus para o 
SAAE; 
13.6- Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto da licitação, sem 
prévia anuência do SAAE; 
13.7-ResponsabiIizar-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; 
13.8- 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. 
13.9- Cumprir com as demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei Federal n° 
8.666/93 e suas posteriores alterações; 
13.10- 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; 
13.11- Não transferir a outrem no todo ou em parte, as responsabilidades assumidas, sem 
prévia e expressa anuência do SAAE; 
13.12- Solicitar em tempo hábil, todas as informações que necessitar para o cumprimento 
satisfatório do objeto que lhe foi adjudicado. 

14- DAS OBRIGAÇÕES DO SAAE: 
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14.1-Efetuar, no ato da entrega, a fiscalização do objeto Iicitado, podendo sustar ou recusar 
o seu recebimento, se este não estiver de acordo com as especificações exigidas neste 
Termo de referência; ' 

14.2- Atestar a Nota Fiscal correspondente aos produtos adquiridos, após o aceite dos 
mesmos; 
14.3- Disponibilizar todas as informações necessárias para o correto fornecimento, 
coleta/entrega e descarga dos produtos Iicitados; 
14.4- Efetuar o pagamento dentro do prazo e das condições estipuladas neste Termo de 
Referência. 

14.5-. Aplicar penalidades, quando for o caso; 
14.6-. Notificar, por escrito, à detentora do contrato da aplicação de qualquer sanção. 

15 - CONDIÇÕES 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 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 rara 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 n° do processo, n° do Pregão e da Ordem de Empenho, a fim 
de se acelerar o trâmite da prestação de serviços e posterior liberação do documento fiscal 
para pagamento. 
15.1. 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. 
15.2. 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. 
15.3. 0 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. 
15.4. 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. 
15.5. O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento do objeto desta licitação, nos 
seguintes casos: 
a) Se a qualidade cia prestação de serviços 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 corn o SAAE PIUMHI-MG quer provenha da execução do 
contrato, quer resulte de outras obrigações; 
cl) Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o pagamento ficará retido 
até que o Fornecedor atenda a cláusula infringida. 
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15.6. Nenhum pagamento isentará o Fornecedor das responsabilidades e obrigações, nem 
implicará na aceitação definitiva dos produtos. 
15.7. 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 cilindros 
de cloro gás usados até as instalações do fornecedor onde será efetuado o serviço, 
bem como a devolução na sede do almoxarifado do Serviço Autônomo de Água de 
Piumhi-MG sito à Praça Zeca Soares, 211 - Centro, em Piumhi-MG, incluindo 
descarga dos cilindros; 

16 - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

O prazo de vigência do contrato será de  iniciando-se na data  e encerrando-se na data de  contados 
após assinatura do contrato e emissão da Nota de Empenho nos termos da Lei, 
podendo a qualquer tempo ser alterado ou prorrogado anualmente caso haja 
interesse entre as partes, mediante termo aditivo, conforme art. 57 da lei 8666/93. 
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. 

17 - GESTÃO [FISCALIZAÇÃO oo CONTRATO 

O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a 
conferência dos cilindros, serão realizados pelo servidor do SAAE - Vander Goulart Terra 
observando se o mesmo está de acordo com as especificações do Edital do SAAE de Piumhi- 
MG e da Lei Federal no 8666/93. 
§1° - O servidor atuará como gestor e fiscalizador da execução do objeto contratual. 
§20 - 0 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 

1a - SANÇÕES 

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o SAAE Piumhi-MG poderá aplicar ao 
Fornecedor as seguintes sanções, garantida a defesa prévia prevista no artigo 87, § 2° e os 
recursos do art. 109, ambos da Lei n° 8566/93, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis: 
a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar corn 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 O5 

(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, a pessoa jurídica que praticar quaisquer atos 
previstos no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/02, e também: 
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- Ensejar o retardamento da execução do certame; 
- Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
- Comportar-se de modo inidôneo; 
- 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. 

19 - RESCISÃO CONTRATUAL 

19.1- A contratação poderá ser rescindida: 
I. Por ato unilateral e escrito do SAAE, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e 
XVIII do artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93. 
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. 
19.2 Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a 

observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa 

2o - SUSTENTABILIDADE EM ATENDIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

20.1 Em observância aos quesitos de sustentabilidade deverão ser atendidos, no que 
couber, as exigências do art. 3° da Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n° 12.305/10 
(Política Nacional de Resíduos Sólidos), Lei Estadual n° 18.031/09 (Política Estadual de 
Resíduos Sólidos), Decreto Estadual n° 46.105/12 (Desenvolvimento Sustentável nas 
contratações públicas de Minas Gerais) e demais legislações específicas, com destaque: 
a) emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local 
(eficiência econômica, sustentabilidade social, em atendimento ao inciso III, art. 6° do 
decreton° 46.105/12; 
b) redução de resíduos, reaproveitamento e destinação adequada dos materiais recicláveis; 
c) utilização de equipamentos com baixo consumo energético e baixa emissão de ruído; 
d) observação das normas do INMETRO e da ISO 14.000. 
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; 
III - racionalização do uso de matérias-primas; 
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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. 
20.2 O SAAE podera' efetuar diligências no local de execução do objeto desta licitação para 
comprovar o cumprimento dessas recomendações. 

21 - 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 vn 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2017 

PROcEsso LICITATÓRIO N° 190/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

MINUTA DE CARTA-PROPOSTA 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dO(s) item(ns) abaixo discriminado(s), que integra o 

instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
Razão social do Licitante: 
CNPJ: 

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

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

SAAE 

01685 O1 31 SV Inspeção Periódica e 
manutenção em cilindros de aço 
carbono para Cloro gás 
capacidade de 50/68 Kg de 
propriedade do SAAE, de 
acordo corn NBR - 13295 da 
ABNT] normas vigentes, 
composto de: 
- Degasagem; 
- Neutralização; 
- Lavagem Interna; 
-Teste de Estanqueidade e 
Hidrostático; 
-Limpeza, Recuperação (onde 
aplicável), Inspeção e 
Calibração da Roscado Cilindro 
3/4" NPT e outro que atender; 
- Substituição do colar roscado 
(se necessário); 
- Limpeza Interna a Vapor e 

posterior secagem; 
- Inspeção Interna; 
- Inspeção Externa; 
- Exame das espessuras de 
parede Ultra-Som; 
- Jatearnento Externo; 
-Verificação de perda de massa 
(pesagem); 
- Gravação da data de reteste 
conf, NBR - 13295/normas 
vigentes; 
- Pintura Industrial Externa; 
- Lavagem Química; 
- Ponto de orvalho; 
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- Substituição de Váivula, colar 
roscado e outros se necessário; 
- Emissão de Laudo de 

Inspeção de acordo com as 

normas vigentes 

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. 18/2017 

DESIGNA PREGOE/RA PARA ATUAÇÃO NAS LICITAÇÕES 
NAS MODALIDADES PREGÃO PRESENCIAL E 
ELETRONICO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO NO 

REGISTRO DE PREÇOS, NO PERIODO COMPREEND/DO 
ENTRE- MARÇO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017 E DA 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Piumhi/MG, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Resolução n. 

127/2016 de 7/7/2016 editada pelo Comitê Técnico e Administrativo do SAAE, com o 
objetivo de implementar a modalidade 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 atribuições legais de 
Pregoeira na realização de compras nas modalidades de licitação tipo PREGÃO 
PRESENCIAL e ELETRÔNICO e PREGÃO PRESENCIAL e ELETRÔNICO no 

REG|STRO de PREÇOS, a servidora Jaqueline Aparecida de Souza, por meio de 
A disputa justa entre os interessados, a compra mais econômica, segura e eficiente 

para O SAAE de Piumhi. 

l Art. 2°. O Edital de cada Pregão indicará a Pregoeira que nele 
atuará, considerando que, por força das Portarias n. 05/2017 e 06/2017, esta 
Autarquia nomeou também a servidora Maria das Graças Ferreira Barros Goulart 

para atuar como Pregoeira. 

Art. 3°. A equipe de apoio que assessorará a Pregoeira ora 
nomeada será composta pelos seguintes servidores: CONFERE com o ORIGiNAL se ACHA ARQuivAoo NESTA 

AUTARQUIA, 
Maria Luciana Goulart de Castro 
Sônia Roseni Costa 

Ailton Francisco Figueiredo 
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Art. 4°. As atribuições da Pregoeira e equipe de apoio são 
àoueías estabelecidas nas Portarias n. 05/2017 e 06/2017, sendo que deverão 
desempenhá-ias 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, 24 de fevereiro de 2017. 

Eng. ODÉCIO A SILVA MELO 
Diretor Executivo do SAAE 

CONFERE com o ORIGINAL 
se ACHA ARQUIVADO NESTA 
AUTARQUIA. 

PI HI e MG 
PiUMHI. , Í 
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RESOLUÇÃO N° 114, DE 03 DE OUTUBRO DE 2011. 

REGULAMENIA o § 1° DO ART. 2° DA LEI N' 10.520, DE 17 
o¡ JULHO DE 20m, QUE TRATA no PREGÃO POR MEIO DA 
UTILIZAÇÃO DE REcuRsOs DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E DÁ OUTRAS PROViDENCIAS. 

O Presidente do Comitê Técnico e Administrativo do 
Serviço Autónomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG. no uso de suas atribuições 
legais, que the são conferidas pela alínea "b", do Inciso Vl do art. 1° e do art. 36, do 
Regimento Interno do Comitê Técnico e Administrativo do SAAE e, 

CONSHDERANDO O disposto no § 1° do art. 2°, do Lei 
Federal n° 10.520/02: 

CONSIDERANDO, mais, a necessidade de promover a 
transparência tiscal, o interesse público, a racionalização e a 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 controle, a ampliação da disputa entre fornecedores, a redução 
de custos e a”. celeridade na tramitação burocrática e, ainda, implementar uma 
moderna admijnístração: 

CONSIDERANDO, também. a necessidade de adotar 
medidas que venham desempenhar relevante função no processo de 
aperfeiçoamento na gestão dessa instituição, resguardados os requisitos de 
segurança e eficiência: 

CONSIDERANDO. outrossim. a necessidade de adotar 
medidas que contribuam para a redução do déficit operacional: 

CONFERE COM o ORIGINAL 

CONSIDERANDO, ñnalmentâãàãâsüâdêiãêãlüãêâà 
P g. HI- t; o de recursos de tecnologia da informação.    PIUMHI, _ _  _ 

¡Esowzg   ._ .  
' . Art. 1° - Este Regulamento estabelece normas e 

procedimentos relativos à licitação, na modalidade pregão, por meio da utilização 
de recursos de tecnologia da informação, denominada pregão eletrônico. 
destinado a aquisição de bens e serviços comuns do Serviço Autônomo de Água e . 

Esgoto de Piumhi-MG, qualquer que seja O valor estimado. 
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A ' Parágrafo Único - Consideram-se bens e serviços comuns 
aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser concisa e 
objetivamente definidos 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 objeto 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 Bgoto de 
Piumhi-MG, a qualquer tempo, poderá proceder ao Pregão Eletrônico dos bens e 
serviços comuns, com vistas ao abastecimento do almoxarifado, assim como a 
manutenção dos serviços gerais. 

§ 1° - O Serviço Autônomo 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° dd Lei n° 10.520/02. 

§ 2° - Para participar de pregões eletrônicos as pessoas 
interessadas em contratar com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi- 
MG deverão estar devidamente credenciadas junto as corretoras de mercadorias 
associadas as Bolsas de Mercadorias constantes do edital. 

§ 3° - O credenciamento junto à corretora de 
mercadorias deverá ser realizado em prazos fixados no edital. 

. -t § 4° - Os interessados participarão dos pregões 
eletrônicos 'por intermédio de corretora de mercadorias com poderes para, em seu 
nome. _oferecer propostas, formular lances. negociar. recorrer e praticar os demais 
atos 'inerentes ao certame. 

§ 5° - A corretora de mercadorias é responsavel por 
à todos .os atos praticados pelo credenciado. em seu nome. no sistema eletrônico do 
i pregão. a a 

- - § 6° - O envio da proposta vinculara o seu autor a todas 
as condições e obrigações inerentes ao certame. 

§ 7° - O requerimento do interessado, dirigido a Bolsa de 
Mercadorias, para cancelamento da senha do representante por eie indicado, não 
elide a sua responsabilidade pelos atos praticados pelo credenciado até o dia e 

hora do respectivo protocolo. 

Art. 3°- Para os efeitos desta Resolução, considera-se: 

i - métodos de autenticação de acesso: recursos de 
tecnologia da informação que visam garantir a autenticidade da identificaçao de 
quem esta acessando asinfomnações do sistema e das informações que estao 
sendo disponibilizadas: CONFERE COM o ORtGINAL 

' SE ACHA ARQUIVA 
AUTARQUIA. DO NEZSTA PI ¡VIH! - i.  PIUMHI, ,7          

'LÉ-u-r~ ----  .. 
@Mill É!” Ir .' 
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ti - recursos de criptoratia: 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 a eia 
possa decifrar ou compreender esses dados e informações: 

iii - sistema eletrônico: conjunto de programas de 
computador utilizando recursos de tecnologia da informaçao para autorizar rotinas 

e processos: 

_ iV - provedor: uma oranizaçao ou companhia que 
prove serviços de armazenamento de dados, de_ desenvolvimento. de 
manutençao, de hospedagem, de acesso ao sistema eletronico e a Internet e a 
garantia de segurança e ¡nteridade de informações, dentre outros serviços: 

V - chave de identificaçao: conjunto de caracteres que 
identificam. individualmente, o usuario do sistema eletrônico: 

Vi - <›: situaçao na qual as envolvidos 
com o sistema eletrônico possuem ou passem a possuir chave de identificação e 
senha para acesso ao mesmo. caso necessario. 

E VII - região: entende-se com sendo o espaço territorial 
que compreende um raio de 300 km da cidade de Piumhi-MG: 

7  Art 4° - Em conformidade com que estabelece a Lei 
Complementar Federal n° 123, de i4 de dezembro de 2006 - Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. o presente artigo dispõe sobre 
normas acerca da concessao de tratamento diferenciado e simplificado para as 
microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações públicas destinadas as 

-r-  - CONFERE com o ORIGINAL 

aquisições de bens e serviços do SAAE. SE ACHA ARQUWADO NESTA AUTARQUIA. 
§ i° - Para os fins deste artigo. microem 't'  

de pequenoporfe sao as definidos nos termos do art.'ãi*="ã'áli ::e-uu r - r 

Federal n° 123, de i4 de dezembro de 2006. - 

§ 2° - O enquadramento como microempresa ou 
empresa- de pequeno porte dar-se-a nas condições do Estatuto Nacionai da 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. instituído pela Lei Complementar n° 
i23, de i4 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3°. estando as 
mesmas aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 

daquela Lei Complementar. 

i - A identificação das microempresas ou empresas de 
pequeno porte na sessao pública do pregao eletrônico só deve ocorrer após o 
encerramento dos lances. de modo a dificultar a possibilidade de conluio ou fraude 

no procedimento. 

§ 3° - Para ampliar a participacao das pequenas 
empresas da municipio de Piumhi-MG e da regiao nas licitações. o Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG devera, sempre que possível: 
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É; l - Realizar aquisições de bens e serviços comuns  destinadas exclusivamente ã participação de microempresas e empresas de  pequeno porte nas contratações quando o valor não ultrapassar Rs 80.000,00 

(oitenta mil reais): - 
 

ll - No detinição do objeto da contratação. não utilizar 
especificações que restrinjam. injustiñcadamente. a participação das 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

§ 4° - Por ocasião do_ credenciamento. a microempresa 
ou empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos beneficios estabelecidos 

na Lei Complementar Federal n° 123/06, deverá apresentar: 

KW, l - Comprovante de opção pelo SIMPLES obtido no sitio 

do Secretaria da Receita Federal; 
§ 5° - Exlgir-se-ã da microempresa e da empresa de 

pequeno porte. para fins de habilitação. apenas o seguinte: 

__ l- Quanto ã habilitação juridica: 

a) Ato constitutivo e alterações subseqüentes da 

empresa. devidamente registrado no órgão competente: 

b) Cédula de identidade e CPF do responsavel pelo 

empresa. ' 
l ll - Quanto ã regularidade fiscal: 

AV 'i a) Certidão Conjunta de Quitação de Tributos Federais - 
fornecidos pela: 

a.l] Receita Federal e Procuradoria Geral ao Fazenda 

        
    

N ' i: 7 .-   â°'áÉii1EAã%ü.&§ãi?§êik 
. b) Certidão Negativa expeãideReePlü- ãgçr ria da 

Fazenda' do Estado da sede do licitante: Plumm O . os _  ___ 
o _ . s_ 

c) Certidao Negativa expedr 'o' ' * z 't' un c 
ou pela Prefeitura Municipal da sede do licitante: #ü 

- d) Prova de situação regular perante o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço, FGTS (Lei 8.036 de 11.05.90), através da 

apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS: 

e) Prova de situação regular perante o instituto Nacional 
de Seguridade Social - INSS. através da apresentação da CND - Certidão Negativa 

de Débito. 

Ã 4 
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§ 6° - Nas licitações ern- que participarem. as 

microempresas ou empresas de pequeno porte, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade ñscal. 

mesmo que esta apresente alguma restrição. 

§ 7° - Havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente tor 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 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

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

acontecerá no momento imediatamente posterior ã fase de habilitação. confomne 
estabelece o art. 4°, inciso XV. da Lei n° 10.520, de i7 de iulho de 2002, aguardando- 
se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal. 

§ 9° - A prorrogação do prazo previsto no § 7° deverá 
sempre ser concedida pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto quando requerida 
pelo licitante. a não ser que exista urgencia na contratação. devidamente 

iustilicado. 
§ lo - Eventual interposição de recurso contra a decisão 

auedeclara o vencedor do certame não suspenderá o 'prazo estabelecido no § 7° 

desteartigo. 

.- '  1-- § ll - A não-regularização da documentação, no prazo 
previsto' no §.;_7°. implicará decadência do direito a contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no artigo 81 da Lei nf 8.666. de 21 de junho de 1993. sendo 
facultado ao Serviço Autônomo de Agua e Esgoto convocar os licitantes 
remanescentes. na ordem de classificação. para a assinatura do contrato ou da 
ata de registro de preços, ou revogar a licitação. ÇQNFERE com o omcmuu_ 

a se ACHA ARQUIVADO NESTA 

§ i2 - A regularidade tiscal' é ÊOLÉÊÊÊLÉPÍÊÉÚÍSDemÉ-vel n 

para a assinatura do contrato ou da ata de registro de preçwuMHl. a Q. É' . 
    § i3 - Nas licitações do tipo or co. será u 

assegurada, como critério de desempate. preferencia de contrataço para as 
microempresas e empresas de pequeno porte do município ou da região. 

l - Entende-se por empate aquelas situações em que_ as 
ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte seram 
iguais ou ate 5% (cinco por cento) superiores aquelas apresentadas pelas demais 

empresas. 
ll - O disposto noparágrafo acima somente se aplicará 

quando a melhor oferta válida não tiver sido apresentada por microempresa ou 

empresa de pequeno porte. 
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ill - A preferência de que trata este parágrafo será 

concedida _da seguinte forma: 
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_ máximo 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 alínea "a". 
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem em situação 
de empate, na ordem classificatória, para o exercicio cio mesmo direito. 

Ari. 5°- O Pregão Eletrônico sera realizado em sessão 
pública. por meio de sistema eletrônico que promova a comunicação pela 

internet. § 1° - A utilização dos 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 compra através do Pregão Eletrônico. 

§ 2° - O pregão eletrônico será conduzido pelo órgão 
promotor da iicitação, por meio de utilização de recursos de tecnologia da 
informação próprios ou por acordos de cooperação técnica Junto a terceiros. 

r _ 3° - Todos quantos participem de licitação na 
modalidade' :Pregão têm direito público subjetivo ã ñel observância do 
procedimento- estabelecido nesta Resolução, podendo qualquer interessado 
acompanhar-Lo seu desenvolvimento. desde que não interlira de modo a perturbar 

Õ, ou impedir a realizaç \balhos. . X 
' Art. credenciados perante o 

_ _ - Serão previamente 
provedor do sistema eletr co a autoridade competente ao õrgão promotor aa 
licitação, o' pregoeiro, os membros da equipe de apoio, os operadores do sistema e 
os licitantes que participam do pregão eletrônico. 

§ i° - o dar-se-ã pela atribuição 
de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferivel, para acesso 

ao sistema eletrônico. 
_ _ § 2° - A chave de identificação e a senha poderão 

ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico. salvo quando canceladas por 

solicitação do credenciado ou em virtude de sua iãqlgggãgggrârggigéfàçk 
cadastro de fornecedores. AUTARQLàIfDl. 

 
l 

HI  
§ 3° - A perda da senha ourqaw_ _ 

deverão ser _comunicadas imediatamente ao provéãõfüfêís  
imediato bloqueio de acesso. _ // 
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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 ]unto 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. 7° - Caberá ã autoridade competente do órgão 
promotor do pregão eletrônico. providenciar o  do 
pregoeiro e da respectiva equipe de apoio designados para a condução do 

pregão. 
Parágrafo Único - À autoridade competente. 

designada de acordo com as atribuições previstas em lei, cabe: 

l - determinar a abertura da licitação: 

_ , ll - designar o pregoeiro e os componentes da 

equipe de apoio: 
_ _ !ll - decidir os recursos contra atos do pregoeiro e 

equipe de apoio: 
IV - homologar o resultado da licitação e promover courses com o ORIGINA 

a Celebração do contrato. SE ACHA ARQUNADO NEST " - AUTARQUIA. 

Art. 8° - Caberá ao pregoeiro: pHJMHL ÊUÉTLHÊ J 
l s 

l - a abertura e exame das propostas ¡IKSS lS e 
preços 'apresentadas por meio eletrônico: 

il- a adjudicação da proposta de menor preço: 

ill- a elaboração da ata: 

lv - a condução dos trabalhos da equipe de apoio; 

V - o recebimento. o exame e a decisão sobre 

Á 7 

recursos: 
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VI - o encaminhamento do processo devidamente 

instruído, após a adjudicação. e: autoridade superior, visando e: 

homologação e a contratação: ' 

Vil - as demais atribuições previstas na Lei Federal n° 

10.520, de i7 de ¡ulho 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. 

\Ú¡ s; 
ll - O recebimento dos propostas de preços e da 

documentaçõo de habilitação; " . 

Ill- A analise das propostas de preços. o seu exame e a 

classificação das propostas: 
IV - A condução dos procedimentos relativos aos lances 

e a escolha da proposta ou lance de menor preço: 
V - A abertura dos envelopes de documentação de 

  

habilitação: 
Vl- A adiudicaçao da proposta de menor preço: 

_ com o ORIGINAL 
Vil- A elaboração da ata. COÉÉÊJÂEÀRQUIVADO NESTA 

AUTAfIQIA- 1 G 
Vlll - A condução dos trabalhos da equipe ii: e ' ' 

PlUMHi.  9_ , ^ 
j IX - O recebimento, o exame - .. ,ee n:- -- -  'h':"ii""    

recursos; / 
_ X - O encaminhamento do processo devidamente 

instruído; após a adiudicaçõo. à autoridade competente para fins de 

homologação. 
_ Art. i0 - O licitante sera responsável por todas as 

transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico. 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

_. Parágrafo único - lncumbiró ainda ao licitante 
acompanhar os operações no sistema eletrônico durante a sessõo pública 
do pregão, ficando responsavel pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão. 

Ã s 
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Art. ii - A definição do objeto deve ser realizada de 

forma precisa. suficiente e clara. vedadas especificações que. por excessivas. 
irrelevantes ou desnecessárias. limitem ou frustrem a competição ou a realização do 
fornecimento. devendo estar refletida no termo de referência. 

Art. i2 - A sessão pública do pregão eletrônico sera 
regida pelas regras especiiicadas no art. 4° da Lei Federal n” 10.520. de i7 de julho 

de 2002. e pelo seguinte: 
eressados sera efetuada por 

l - a convocação dos int facultativamente. por meios 
meio de publicação de aviso no Diário _Oticial . 

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

a data e hora de sua realização e a 
eletrônico onde ocorrerá a sessão pública. or meio de sistema eletronico: 
indicação de que o pregão sera realizado p 

ill - todos as referências de tempo no Edital. no aviso e 
durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasilia - DF - e. 
dessa forma. serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa 

ao certame: 
IV - os licitantes ou seus representantes legais deverão 

estar previamente credenciados junto ao órgão provedor: 

V - a participação no pregão dar-se-ó por meio da 
digitação¡ da senha privativa do representante do licitante e subseqüente 
encaminhamento de proposta de preço em data e horario previsto no Editai. 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico: CONFERE com o ORIGINAL  se ACHA AROUNADO NESTA 

r Vi - o encaminhamento de pIÊLÉÉÊFQa 
eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento" e c 
habilitação previstas no Edital; 

Vil - a partir do horario previsto no Edital. l 

'sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços 
recebidas e em perfeita consonância com as especificações e condiçoes de 

fornecimento detalhadas pelo Edital; 

  
 

 

Vlll - aberta a etapa competitivo. sera considerado 
como primeiro lance a proposta inicial de menor valor apresentada, sendo que. em 
seguida. os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento 

e respectivo horário de registro e valor: 
IX - os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, 

observado o horário tixado e as regras de aceitação: 
X - só serão aceitos lances cujos_ valores forem interiores 

irado no sistema: 
ao último que tenha sido anteriormente regis J ° 
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Xl - não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo 

valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro iugar: 

Xil - durante o transcurso da sessão pública. os licitantes 
serao informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha 

. sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do 
ICIRCSI 

Xill - a etapa de lances da sessão púbtica, prevista em 
Edital, será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances. emitido 
pelo sistema eletrônico aos licitantes. após o que transcorrerã periodo de tempo de 
até trinta minutos. aleatoriamente determinado também pelo sistema eietrônico. 
rindo o qua! sera automaticamente encerrada a recepção de lances: 

XIV - o pregoeiro anunciará 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 lance_ de menor valor: ' 

XV - attemativamente ao disposto no inciso anterior, 
podera ser previsto em Edital o encerramento da sessão pública por decisão do 
pregoeiro, mediante o encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos 
lances e subseqüente transcurso do prazo de trinta minutgNñggg gcgyqi, sgpégmm_ 

se ACHA ARQUIVADO NESTA encerrada a recepção de lances: 
' AUTARQUIA.  À  _ XVI - como requisito para a celeerggãp dp' 

vencedordeverã apresentar o documento original ou cópia uetic : 
     

e _ ' _ - ç- XViI - o interesse do licitante em interpor recurs everã 
ser manifestado, através do sistema eletrônico. imediatamente após o 
encerramento da fase competitiva do pregão. sendo que. para o 
encaminhamento de memorial e contra-razões sera facultada a utilização de 
endereçoteletrônico na Internet ou fax previamente divulgados em Edital. com 
posterior encaminhamento do original. observado o prazo de três dias: 

XVltl - encenada a etapa de lances da sessão pública, o 
licitante_ 'detentor da melhor oferta deverá comprovar, no prazo e endereço 
estabelecidos no Edital, a situação de regularidade na forma dos arts. 28 a 31 da Lei 
Federal' n° 8.666, de 21 de iunho de 1993, podendo esta comprovação dar-se 
mediante encaminhamento da documentação via fax. com posterior 
encaminhamento do original ou cópia autenticada. observados os prazos legais 

pertinentes: 

- XIX - nas situações em que o Editai tenha previsto 
requisitos de habilitação não compreendidos pela regularidade perante o Cadastro 
de Fornecedores. o licitante deverá apresentar. imediatamente, cópia da 
documentação necessaria. por meio de fax, com posterior encaminhamento do 
original ou cópia autenticada, observados os prazos legais pertinentes: 

% 1o 

V_ as? ' 

Ir' " “ 
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'- lances 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 não for 
aceitável, ou se o licitante desatender as exigências habiiitatórias, o pregoeiro 
examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo a sua habilitação, na ordem de classificação e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

Parágrafo único - No situação a que se refere acima, o 
pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

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

Ari. i5 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos 
requisitos de habilitação, referida no inciso l, do art. i2 do Decreto n° 4.336/06, 
sujeitará o licitante “às sanções previstas na Lei Federal n° i0.520, de i7 de julho de 
2002. 

Art. i6 - No caso de desconexão com o pregoeiro, no 
decorrer da etapa competitiva do pregão. o sistema eietrãníco poderá 
permanecer acessivel aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o 
pregoeiro; quando possivel, sua atuação no certame, sem prejuizo dos atos 
realizados, - 

e __  Parágrafo único - Quando a desconexão persistir por 
tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício 

*W somente após comunicação expressa aos participantes.  _ Art. i7 - Aplicam-se, no que couber, as disposições da 
Leis n° 8.666, de 2i de junho de 1993 e 10.520, de i7 de julho de 2002. 

_- Art. i8. Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. ' 

CONFERE com o ORiGlNAL 
SE ACHA ARQUIVADO NESTA 

_ AUTARQUIA. 
Piumhi-MG. O3 de Outubro de 201 i. PlLfVll-ti - MG e    

 Pre ' ente do Comitê Técnico e Administrativo do SAAE 
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M  11s, n¡ oz os MAIO os 2012. 

ALTERA DISPOSITIVOS DA RESOLUÇÃO N' 114. DE 03 DE 
OUTUBRO DE 2011, QUE REGULAMENTA O § 1° DO ART. 2° 
m Ls¡ N- um, os 17 os .Inu-io os zona E m¡ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

_ O Presidente do Comitê Técnico e: Administrativo do 
_- serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi-MG. no uso de suas atribuições 

" _' legais. que !he são conferidas pela alinea "b", do inciso VI do. art. 1° e do art. 36. do 
' Regimento interno do Comité Técnico e Administrativo do SAAE e. 

CONSIDERANDO o principio da economicidade impõe a 
adoção da soluçao mais conveniente e eficiente sobre o ponto de vista da gestao 
dos recursos púbfacos, porquanto toda atividade administrativa envoive uma  relaçao sujeitavei a enfoque de custo-beneficio: 

CONSIDERANDO. finalmente. a necessidade da 
“' promoçao do desenvolvimento econômico e sociaí, CONFERE COM o omGmAL 

ss ACHA ARQUIVADO NESTA 
RESOLVE: _ Aumnaiàm. H' _ MG 

PliJMHl.    .  . 

Art. P-Os parágrafos 1° ao 7° do art. ?aa-Roso ' “    " '  'O3   de 2011. passam a vigorar com a seguinte redação: . 

o 115 &m; 26.;;... . ' -›  '_"§. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG  poderá, utiüzar sistema de pregão eietrônico próprio ou de 
d' f remain*- 

<§  e  Para participar de pregões eletrônicos os iicítantes 
interesadas em contratar com o Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto- _de Piumhi-MG deverão estar devidamente cadastrados 
junto ao sistema de pregão eletrônico próprio do SAAE-PIUMH! ou 
de .terceiros constantes do editai. 

n 53° - O cadastramento junto ao sistema de pregão eietrñnico 
_ - próprio do SAAE-PIUMH¡ ou de terceiros deverá .ser reaifzado em 

s¡ prazos fixados no editei. 

§ 4° - Os interessados participarão dos pregões eletrônicos via  . 

home broker. podendo ofertar propostas. fonnuiar'- :lances - e '- -=  



   ' -__› .s. .›__«-_v.-_«;.,- u t2! lLLAÉQL': › wwwmeyrummbr em:: arsuzsmoonu 
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negociar, recorrer e praticar os demais atos inerentes ao 
certame. 

§ 5° - O licitante é responsável por todos os atos praticados no 
sistema eieirõnico do pregão. 

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

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

_ Art. 2° - O inciso Vi do art. 3° da Resolução n° H4, de O3 
de outubro de 201 i, passa a vigorar com a seguinte redação: ' 

"VI - cadastramento: situação na quai os envoixridos com o 
sistema eletrônico possuem ou passem a possuir chave de 
identificação e senha para acesso ao mesmo, caso necessário." 

Art. 3° - O parágrafo 4° do art: 4° da Resolução n° 1 14, de 
O3 de outubro de 201 1, passa a vigorar com a seuinte redação: 

N o n Art.4- .............................................................  .....  ......  ................. .. 

-“-§ 4° - Por ocasião do cadastramento, a microempresa ou 
empresa de pequeno porte que optar peia fruição dos 
beneficios estabelecidos na Lei Complementar Federer n° 123/06, d deverá apresentar" 

'H u 

'  . ' Art. 4° - Os parágrafos 1°, 2°, 5° e caput do art. 6° da 
Resoiuçãon° H4, de 03 de outubro de 201 1, passam a vigorar com a seguinte 
redação: . 

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

"§ 1° - O cadastramento dar-se-á pela atribuição dechave 
de identificação e de senha, pessoa¡ e intransferivei, para 

' ' ERE COM O ORIGINAL 
acesso ao sistema eletrônico. :E021 É HA ARQUWADO NESTA 

AUTARQUIA. 



 

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

Art. 5° - O caput do art. 7° da Resolução n° 1 i4, de 03 de outubro de 20¡ 1, possa o vigorar com o seguinte redação: ' 

"Art. 7° - Caberá ã 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 Resoiução n° H4, de O3 
_de outubro de 20¡ i. passa a vigorar com a seguinte redação: 

H o n 
Art. 8 -  .............................................................................. .. 

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

'- _ . 7° - Os incisos i e 1x do art. 9° da Resoíução n” H4. de 
03 de outubro-ae 201 i. passam o vigorar com a segumfe redgggoáERE com o oRlGmw_ 

SE ACHA ARQUIVADO NESTA 
u! _ ~ ¡ _ ,, 

g Art. 9° ........  ................................................. ..ts.uleiãs..<êl~g,¡íàñmm._me  
 __1 

U 

I ÂÍ _"i- O cadastramento dos interessados: 

Art. 3° - os incisos i, x. xr, xrv e XV! do art. 12 da Resoiução n° H4. de 03 de outubro de 2011, passam a vigorarcom a seguinte 
redação: 

o "Art 12 " 
a ' onnu nnnnnnn nua nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ill nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn u- 

"i - a convocação dos interessados será efetuada por meioude 
publicação de aviso na Imprensa Oficio!, iacuitativomente, por 
meios eietrãnicos: 

Il 
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn no 

ccccccccc cicl--ounn--Iaoulcoon-n 

iv - os licitantes ou seus representantes legais deverão estar 
previamente cadastrados junto ao provedor do sistema: 

 A t.; 
r II   
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X - o sistema apenas aceita lances cujos valores forem inferiores 
ao último que tenha sido anteriormente registrada: 

Xl - o sistema não aceita dois ou mais lances de mesmo valor, 
prevalecendo aquele que tor recebido e registrado em primeiro 
lugar. 

N ------------------------- ol¡-:loan-nono¡--cool¡0-uuocccoluccubnolll ¡con-vocal¡I¡otullntitarinlltolllllIIOIIOOOI 

Xlv - o sistema anunciará automaticamente 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 lance de menor 
valor: 
------------------------------------------------------ -..nunca-..cancao-uq¡nnno$-¡cuan-puonunoruuun--nnquucnn-as H 

Xvl - como requisito para a celebração do contrato ou ata de 
registro de preços, o vencedor do certame devera apresentar o 
documento original ou cópia autenticada.” 

Art. 9° - Bta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Piumhi-MG. O2 de maio de 2012. 

'E 

 
 

Aztindo Ba osa "Neto 'r 
ç Presidente do Comitê Técnico e Administrativo do SAAE 

ONFERE COM o ORIGsNAL 
gs Act-lá. AHQUNADO NESTA 
AUTARQUIA¡ 
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LEI CÓMPLEMÊNTAR N” 25/2010 

Institui o Estatuto Municipal da 
Microempresa, da Empresa de Pequeno 
Porte e do Micro Entpreendedor Individual 
e dá outras providências 

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

a seguinte Lei: 

_ _ CAPÍTULO 1 

DA INSTITUIÇÃO no ESTATUTO MUNICIPAL DA IVIICROEMPRESA, DA 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE E D0 MICRO EMPREENDEDOR 

INDIVIDUAL 

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

:Pequeno-Porte e do Micro Empreendedor Individual, no âmbiio do Município de Piumhi-  Gerais, cujo objetivo é estabelecer tratamento Iegai de caráter diferenciado e 
. z 

_' favorecido; como um dos instrumentos propulsores do des' ::volvimento econômico e 

social deste município nos termos da Lei Complementar n” 123, de 14 de dezembro de 

:2006 e _da Lei Complementar n” 128, de 19 de dezembro de 20 '8. 

U  _1°. O tratamento específico à Microempresa Empresa e Empresa-ide Pequeno_ 

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

_ E ' § 2°. O tratamento especiñco ao Micro Empreendedor Individual; encontrasse 

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

Art. 2°. Beneficiam-se desta lei as Pessoas Jurídicas' classiñcadas como 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual de acordo '  com os parâmetros legais estabelecidos naslegislações de âmbito nacional e estadua1 

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

/e 

      



.-.\ 

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

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

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

vinculado ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

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

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

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

Art. 4°. Todos os órgãos vinculados à Administraçao Pública Municipal, incluíndo 
as empresas, as autarquias e fundações, deverão incorporar em seus procedimentos, 

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

' _tratamento diferenciado e facilitador à Microempresa., Empresa de Pequeno Porte e ao 
n Micro Empreendedor Individual. Q i 

CAPÍTULO n 
DA CLASSIFICAÇÃO DA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

- E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

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

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

. 10.405 ,de 10 de Janeiro de 2002, devidamente inscritos no Registro de Empresas. 

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

_ nos parâmetros técnicos, econômicos e contábeis estabelecidos nas Leis Complementares 

_rf '12349006 e n° 128/2008 e nos regulamentos expedidos pelas instâncias descritas no art, 

i 2°_ da-Lei Complementar n” 123/2006. 

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

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

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

Seção 1 

Do Apoio ao Empreendedor 

   sangrenta”. em '_ e RuaPadré Abel 
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Art. 7°. Com o objetivo de orientar, facilitar e simplificar os procedimentos para 

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

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

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

equipamentos interligados ao sistema de informática da Prefeitura Municipal de Piumhi as 

seguintes finalidades: 

I -_ concentrar o atendimento ao público no que se refere as orientações 

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

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

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

n do usuário; 

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

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

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

certiñque, 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 hornonímia; 

IYÍQ- disponibilizar em meios eletrônicos de comunicação oñciais as informações  à emissão da certidão de zoneamento, inscrição municipal e alvará de 

funcionamento, mantendo-as amalizadas;  _V 4- disponibilizar referências ou atendimento consultivo para empresários e  demais interessados em informações de natureza administrativa, meroadológica, gestão de 

pessoas e produção; ' 

  
 Estado de Minas Gerais . Rua Padre Abel   
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VI- - disponibilizar informações atualizadas sobre os principais tipos de' negócios ' 

instalados no município; _ - 

VII - disponibilizar infon-nações atualizadas sobre captação de  :pela a _ ' 

Microempresa. Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual' n d: 

VIII -- disponibilizar as informações e meios necessários paraifacilitarioiacnesso  I :I .É 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e do Ivlicro Empreendedor 'Individual di'  
e _ , o - 

í 



Estado de MinasGeraís 

Tel.: (37) 33  
município aos  de Compras _Governamentais no âmbito municipal, estadual e 

federal; _ _ 

IX Ã- oferecer infra-estrutura adequada para todas as atividades descritas neste 

artigo, incluindo o acesso à Internet pelos usuários; 

§ 19-' Na hipótese de indeferimento do alvará ou inscrição municipal o empresário 

será informado sobre os fundamentos do indeferimento e receberá orientação para 

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

§ 22° Para a consecução dos objetivos da Casa do Empreendedor, a Administração 

Municipal poderá firmar parceria com outras instituições congêneres, visando oferecer 

orientação sobre empreendedorismo de negócios e de base tecnológica, capacitação do  ,p-empreendedor, abertura, funcionamento e encerramento de empresas, elaboração de pianos 
n' ° -i "de negócios, linhas de crédito, associativismo, cooperativismo e programas de apoio e 

U _ ' incentivos oferecidos no Município. 

-X - Os requisitos de segurança sanitária, inetrológica., controle ambiental e 

' prevenção contra incêndios, de alçada do município, para os fins de registro e legalização 

    C.N.P.J. 16.781.346/0001-04 CEP 37925-000 - PiuT l Í  u I 

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

- doando¡ _coubeig deverão ser simplificados, racionalizados e unifonnizados pelos órgãos 

'iaaixa' _de empresas observarão a unicidade do processo de registro e de le ' ' 

envolvidos7na abertura e baixa destas empresas, no âmbito de suas competências. 

p . a CAPÍTULO m 
_Do- CADASTRO slNcnoNtzAno E ENTRADA ÚNICA na DOCUMENTOS 

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

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

aderinefetivamente 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  
tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais  

í 
i -ÍÍ'gÇ;_13ar'a _' 

outras_  



 e p, a PREFEITURA MUNICIPAL DE P 
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_ ,esferas _envolvidas na formalização empresarial, buscando, em conjunto, compatibilizar e  integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a 

linearidade do processo, da perspectiva do usuário. 

Art. 1o. A Administraçao Pública Municipal criará mn banco de dados com 

n . informações, orientações e instrumentos à disposição dos usuários, de forros presencial e 

pela _rede mundial de computadores, -de forma integrada e consolidada que permitam 

' pesquisa prévias às etapas de registro ou inscrição, alteração e baixa de empresas, de ' 

modo a prover ao usuário a certeza quanto à documentação exigível e quanto à viabilidade 

_ do registro ou  
d' ' " I .   11. ;AsAdministração Municipal adotará documento único de arrecadação que    todas as taxas referentes a micro empresas, empresa de pequeno porte e 

i  'i ,i-apiicando-se no que coube: aos micro empreendedores individuais. 

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

estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços cujas atividades estejam de 

' - acordo com as normas vigentes.  Art. 13. A baixa não impede que posteriormente, sejam lançados ou cobrados 

impostos, contzribtzições e respectivas penalidades, decorrentes da simples. falta de  ou da prática, comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial, 

de outrasnir-regularidades praticadas pelos empresários, pelas micro empresas e empresas 

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

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

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

posteriores. 

. ' Parágrafo único. Os titulares ou sócios também são solidariamente responsáveis 
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pelos-tributos ou contribuições que não tenham sido pagos ou recolhidos, inclusive muita - 

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

Art. 14. Estão excluídas dos incentivos fiscais previstos nesta lei as' empresas que 
_possuem filiais em funcionamento fora do Estado de Minas Gerais. ' n ' 

í 
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CAPÍTULO Iv _ 

no REGISTRO E LEGALIZAÇÃO 

Seção I 
Do Licenciamento 

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

licenciamento. 

Parágrafo único. A atividade a ser desenvolvida  estar em conformidade 

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

à' área ocupada e às restrições especificas. 

' .Arte 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; 

' 1.1.1- análise dos órgãos competentes; 

p .IV - pagamento das taxas exigidas na legislação municipal. 

n  Art. 17. O requerimento de licenciamento será examinado pela Secretaria da  'íFazendaiçiciemais secretarias quando necessário. 

_ p -Artg-ls. O prazo para deliberação sobre o licenciamento requerido, contado a partir 
da. data de apresentação da documentação exigida, será de 10 (dez) dias. 

i  19. o documento de licenciamento terá validade de 1 (um) ano podendo ser 

renovado sucessivamente, por igual período, desde que: 

'I - sejam mantidas as condições para o licenciamento inicial; 

II - as normas da legislação especifica não tenham sido alteradas; 

'III - não contrarie interesse público; 

IV - seja comprovado o pagamento das taxas correspondentes. 

Art. 20. A atividade_ a ser desenvolvida na propriedade pública ou privada deverá 
_estar 'em conformidade com as normas previstas no Código de Posturas do Municipio e 

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

condicionada à autorimção prévia do Municipio. 

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

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

a iegisiação vigente e o requerimento seja aprovado. 

Parágrafo único. 0 titular de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro 

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

não poderá_ impedir a ação 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  dentro das atribuições do 

município. 

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

ambiente e manipulam ou utilizem: 

I - produtos explosivos; 

il - gases; 

_ ¡_III_- substâncias sujeitas à combustão espontânea ou emita gases inflamáveis em  comieáglm; 

- IV -i ilíqizidos altamente inflamáveis; 

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

' '  F :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 mnsito. 

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

-iocal e posição de imediata visibilidade: 

I- alvará de funcionamento ; 

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

Ordem Econômica; 

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

conforme exigência no regulamento, considerada a natureza da atividade. 

Seção II 
Do Alvará Digital 

'At-tt 24. Deverá ser criado o Alvará Digital, caracterizado pela expedição de alvará 
de ftmeionamento, por meio digital, para atividades econômicas no território do Município 

de Piumhi. 

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

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

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

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

o j :I - Alvará Provisório 

__  o-_- Alvará Definitivo 

l n n  'IÍIEÂ- Alvará Especial  iii” Entende-se por Alvará Provisório aquele concedido às empresas até que 

'regulariaem a documentação deñnitiva, conforme critérios estabelecidos pelo órgão 

:pompetenteg com o prazo de vigência de 03 (mês) meses, podendo ser prorrogado por igua1 

gpperiodo, urna única vez, mediante pedido fundamentado e aprovado pela autoridade 

competente. 

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

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

 
 

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

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

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

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

fundamentação normativa e vistoria; 

Ii - o Ernpresário que preferir encaminhar por conta própria o registro da sua 

empresa nas demais esferas públicas poderá faze-lc e retornar à Casa do Empreendedor 
apenas para solicitar a obtenção do Alvará, inscrição Municipal e autorização para emissão 

de Nota Fiscal. . 

Seção III 
Da Anulação e cassação do Alvará 

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

l 'I_ - for expedido com inobservância de preceitos legais e regulamentares; 

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

l docurnento. 
__ Art. 27. 0 Alvará de localização e Funcionamento será cassado quando: 

"JI--r for exercida atividade diversa daquela autorizada;  IIi-jiforem infringidas quaisquer disposições referentes aos controles de poluição ou 

se o funcionamento do estabelecimento causar danos, prejuízos, incômodos ou puser em 
risco¡ por qualquer forma., a segurança, o sossego, a saúde, a integridade fisica da 

vizinhança. ou da coletividade; 
u' 'III -'- ocorrer reincidência de infrações às posturas municipais; 

l _ IV - for constatada irregularidade não passível de regularização. 

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

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

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

É específicas. ' 

VII - expirar o prazo de validade. 
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i Seção IV 
DoRegistr-o do Micro Empreendedor Individual 

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

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

para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de 

Empresas eNeÊgócios. (Lei Complementar federal n° 123/2008, art. 4°, §§ 1° a 3° incluido 

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

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

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

n l 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 

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

Rede Nacional para a Simpliñcação 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 

_demaisitens relativos ao disposto neste artigo. 
, § 3°. Ficam reduzidos a 0 (zero) todas as taxas, emolumentos e demais custos 

 relativosza. renovação do alvará. 

É § já”, Exceto nos casos em que o gran de risco da atividade seja considerado alto, 

podera' ao Miuúcípio conceder Alvará de Funcionamento Provisório ao Micro 

"Empreendedor Individual instalado:  e c' I”- em área desprovida de regulação fundiária legal ou com regulamentação 

precária; ou 

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

atividade não gere grande circulação de pessoas. i 

CAPÍTULO v  DAFISCALIZAÇÃO ORIENTADORA E DO INCENTIVO À 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. 

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

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

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

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

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

grau de risco. 

_ 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 

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

Seletivas_  Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor 

:como forma de estabelecer juridicamente a sistemática nos processos 

licitatórios _de aquisições de bens e serviços. 

_  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: 

t' 'I -' a ampliação da eñciência das politicas públicas voltadas à Microempresa 

Empresa de Pequeno Porte e ao Micro Empreendedor Individual; 

o II - o incentivo à inovação tecnológica; 

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

4 
locais. 
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§. 1°. Subordinatn-se ao disposto nesta lei, além dos órgãos da administração 

pública municipal _direta as Éantarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as 

demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo municipio. 

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

Município de _Piumhi deverão envidar esforços para implementar e comprovar o 

atendimento desses objetivos nas respectivas prestações de contas. 

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

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

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

. anta-cadastramento com senha de acesso pelas Microempresas, Empresas de Pequeno 

- Porte e Micro Empreendedores Individuais sediados no município e em cidades vizinhas, 

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

serviços que comercializam; 

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

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

exclusinarnentc à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor 

Iridiyidna-Lç-com as especificações qualitativas e quantitativas dos bens e serviços, 

modalidade _de licitação ou compra e datas estimadas oujádcñnidas; 

n IÍIÍ- realizar as contratações diretas por dispensas de licitação, corn base nos 

termos dos artigos 24 e 25 da Lei n” 8.666, de 1993, preferencialmente de Microempresa, 

Empresa deP-equeno Porte e Micro Empreendedor Individual. 

Seção II 
Das Ações Municipais de Gestão 

Art. 33. Para ampliação da participação da Microempresa, Empresa de pequeno 

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

Municipal deverá sempre que possível: - t 

í 
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I- -- instituir cadastro próprio para a Microempresa. Empresaude Pequeno Porte e 

Micro Empreendedor Individual, com a identificação das linhas de fornecimento de bens e 

serviços, de -modo a possibilitar a capacitação e notiñcação das licitações e facilita: a 

formação de parcerias e subcontratações, além de estimular o cadastramento destas 

empresas nos' sistemas eletrônicos de compras municipais; 

_ÇII _-' estabelecer _e divulgar um planejamento anual e plurianual das contrações 

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

n  n' III - padronizar e divulgar  especificações dos bens e serviços contratados de 

modo a orientar a Niícroempresa, Empresa de Pequeno Porte e o Micro Empreendedor 

Individual, para que adequam seus processos produtivos; 

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

'restrinjam injustiñcadarnente a participação da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte 

e do Micro Empreendedor Individual. 

Seção III 
Das Regras Especiais de Habilitação 

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

"Émpreendeizçior Individual para habilitação em quaisquer licitações da Administração 
Pública- Municípal para fornecimento de bens para pronta entrega ou serviços imediatos o 

seguinte: 

- ' a p' ._' -I ato constitutivo da empresa, devidamente registrado; 

" II-inscrição no CNPJ; 

III - comprovação de regularidade fiscal, compreendendo a regularidade com a 

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

estadual e municipal, conforme objeto licitado; 

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

> comercialização das 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 certarnes licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para 

efeito decomprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

§ 1° Havendo algnuma restrição ' na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 2 (doisJdias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual periodo, a 

critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 

de negativa. 
§ 2°. A declaração do vencedor, de que trata o parágrafo anterior, ocorrerá no 

momento imediatamente posterior à fase de habilitação no caso da modalidade de pregão e 

nas demais modalidades de licitação, no momento posterior ao julgamento das propostas, 

aguardando-se o _prazo de regularização :fiscal para abertura da fase recursal. 

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

contratação, sem prejuizo das sanções previstas nos arts. 81 e 87 da Lei n" 8.666, de 21 de 

junho de 1993, sendo facultado à Administração Pública Mtmicipal convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 

"licitação.  
' '§' 45. O disposto no parágrafo anterior deverá constar no instrumento convocatório 

a: licitação. 
A Seção IV 

Do Direito de Preferência e Outros Incentivos 

' i Art. 36. Será assegurado, nas licitações', como critério de desempate, preferência de 

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

Individual. 
_ § 1°. Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pela ' 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Empreendedor Individual  op 

até 10% (dez por cento) superiores à proposta melhor classificada. 

.Ã 
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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 fonna: 

._I - ocorrendo o empate, a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro 

Empreendedor  melhor classificado poderá apresentar proposta de preço inferior 
àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto 

ulicitado. 

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 

d. 'ordem classificatória para exercício do mesmo direito; 

III - na hipótese de valores apresentados pelas Microempresas, Empresas de 

Pequeno Porte ou Micro Empreendedores Individuais que se encontrem em situação de 

“empate, será realizado sorteio entre elas para que se identiñque aquela que primeiro poderá 

apresentar a melhor oferta. 

í W u§ 1°. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o 

_objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

_ ' §r *_2°; O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 

tiver' sido !apresentada pela Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro 

Empreendedor Individual. 

. j§ 3°; No caso de pregão, a Microempresa Empresa de Pequeno Porte ou Micro 

_Empreendedor Individual melhor classificado será convocado para apresenta¡ nova 
'proposta no prazo máximo de S (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena 

de .preciusão. 

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

.diferenciado e simplificado paras as microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro 

a Empreendedor Individual objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social 

no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das politicaspúblicas e o 

Â 
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. incentivo à inovação-tecnológica, desde que previsto e regulamentado na legislação do 

respectivo ente. 
Art. 39. Para o cumprimento do disposto no artigo 38 desta lei, a Administração 

Pública poderá reaiiàar processo iicitatório: 

I - destinado exclusivamente_ à participação de nticroempresas, empresas de 

pequeno porte e Empreendedor Individual nas contratações cujo valor seja de até 

R$330.000,00 (oitenta mil reais 
II - em que seja exigida dos licitantes a subconuatação de microempresa ou de 

n j' etnpresa' de pequeno porte, desde que o percentual máximo do objeto a ser subcontatado 
não exceda a 30% (trinta por cento) do total licitado; 

III - em que se estabeleça cota de ate' 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para 

a contratação de microempresas _e empresas de pequeno porte, em certames para a 

aquisição de bens e serviços de natureza divisível. 

Parágrafo único - o valor licitado por meio do disposto neste artigo não poderá 

exceder a 25% (vinte e cinco por cento) do total Iicitado em cada ano civil. 

Art. 40. Não se aplica o disposto nos artigos 38 e 39 desta lei quando: 

_  1'- os critérios de tratamento diferenciado e simpliñcado para as microempresas, 

empresas idíe: pequeno porte e Micro Empreendedor Individual não forem expressamente 

previstos no instrumento convocatório; 

It _- não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados 

como' microempresas, empresas de pequeno porte ou Empreendedor Individual capazes de 

cnmpriras exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 

_ -III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de 

pequeno porte e Micro Empreendedor Individual não for vantajoso para a Administração 

Pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contatado; 

_ -- IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos artigos 24 e 25  Lei 

número 8.666, de 21 de junho de 1993, 

/ 
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Seção V 

Da Capacitação 

Art. .41..É obrigatória a capacitação dos membros da comissão permanente de 

licitação ds.- Administração Pública Municipal para aplicação do que dispõe esta lei. 

_ Seção VI _ 

Do Programa Municipal de Desenvolvimento de Fornecedores Locais 

Art. 42. Compete ao Poder Executivo a implementação de um Programa Municipal 

de Desenvolvimento de Fornecedores Locais, com a finalidade de incrementar as 

“ operações comerciais entre compradores e fornecedores locais, através das seguintes 

diretrizes: 
I -incentivo à realização de rodadas de negócios com a ñnalidade de aproximação 

entre compradores e fornecedores locais; 

_II - incentivo a constituição de cadastro de produtos e serviços, demandados e 

ofertados no âmbito local; 
-_ -_ 1311- - incentivo à instalação no Município, de Microempresas, Empresas de Pequeno 

'iPog-;gfie Micro Empreendedores Individuais, cujo escopo de produtos e serviços ofertados 

possam suprir as necessidades das demandas locais; 

p n-_IV - apoio ao aprimoramento da qualiñcação dos produtos e serviços das 

Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedores Individuais 

localizados ?no Município, com relação à conformidade para a qualidade, aprimoramento 

tecnológico e aumento da competitividade; 

_ 'V -incentivo a formação de arranjos produtivos locais, de forma a incrementa¡- os 

vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre as Microempresas e  de Pequeno Porte e Micro Empreendedores Individuais pertencentes a uma 

mesma cadeia produtiva; 

'V1 - PTOmOVG-I' a &Ttiwlação e cooperação entre os órgãos da Administração 

Pública, serviços de apoio à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e ao Micro 

_Á 
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-. ~. Empreendedor Individual, associações empresariais e de desenvolvimento, instituições de 

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

deste Programa. 

CAPÍTULO vn 
DO ASSOCIATIVISMO 

Seção I 
Do Estímulo e Incentivos ao Associativismo 

Art. 43. AAdminisln-ação Pública Municipal deverá estimular a organização de 

empreendedores, fomentando o associativismo, o cooperativismo e consórcios, em busca 

da competitividade, contribuindo para o desenvolvimento local integrado e sustentável. 

p Art. 44. A Administração Pública Municipal deverá identificar a vocação 

econômica do Municipio e incentivar o fortalecimento das principais atividades 

empresariais relacionadas a ela, por meio de associações e cooperativas. 

Art. 45. O Poder Executivo ñca autorizado a adotar mecanismos de incentivos às 

cooperativas e associações, para viabilizar a criação, a manutenção e o desenvolvimento do 

sistema associativo e cooperativo do Município, através do(a): 

:Iãí- estímulo à inclusão do estudo do empreendedorismo, cooperativismo e 

associativismo nas escolas do Município, visando o fortalecimento da cultura 

empreendedora como forma de organização da produção, do consumo e do trabalho;  IÍ - estímulo à formação de organização social, econômica e cultural nos' 

diversos ramos de atuação, com base nos principios gerais do associativismo e na 

legislação vigente; 
III - estabelecimento de mecanismos de triagem e qualificação da informalidade 

para implementação de associações e sociedades cooperativas de trabalho, visando à 

'inclusão da população do Município no mercado produtivo, fomentando alternativas para a 

i geração de trabalho e renda; 

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

consorciada e cooperativa destinada à exportação. 
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. CAPITULOVIII 
DA AGROPECUÁRIA E nos PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

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

governamentais, entidades de pesquisa rural e de assistência técnica a produtores rurais, 

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

conhecimento técnico na atividade dos pequenos produtores. 

§ 1° Das parceriasreferidas neste artigo poderão' faze!" Parte SÍRÕÍCSLÍOS Mais. 
cooperativas e entidades da iniciativa privada que tenham condições de contribuir para a 

o implementação de projetos mediante geração e disseminação de conhecimento, 

d' " .Ífornecimento de insumos a pequenos produtores rurais, contratação de serviços para a 

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

6011111111. 

§ 2° Estão compreendidas no âmbito deste artigo, além das atividades 

convencionais, atividades de conversão de sistema de produção convencional para sistema 

de produção orgmco, entendido como tal aquele no qual se adotam tecnologias que 

otirnizern o uso de recursos naturais e socioeconômicos, com objetivo de promover a auto  sustentação, maximização dos beneñcios sociais, minimização da dependência de energias 
" não. 'renováveis e eliminação do emprego de agrotóxicos' e outros insumos artificiais 

tóxicos, assim como de organismos geneticamente modiñcados ou de radiações ionizantes 

em qualquer fase do processo de produção, armazenamento e consumo.  Ç§l 3° Competirá à secretaria que for indicada pelo Poder Público Municipal 

;_ disciplinar 'e coordenar as ações necessárias à consecução dos objetivos das parcerias 

referidas-neste artigo, atendidos os dispositivos legais pertinentes. 

CAPÍTULO 1x 
DO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO E DA AGENCIA DE 

DESENVOLVIMENTO 
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Art. 47'. Poderá o Poder Executivo 'Municipal designar servidor, denominado 

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

efetivação dos dispositivos deste capítulo, observadas as cspeciñcidades locais. 

§ 1°. A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício de 

articulação das ações públicas para a promoção do desenvolvimento local e territorial, 

mediante_ :ações locais ou comunitárias, individuais ou coletivas, que visem ao 

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

gestor local responsável pelas políticas de desenvolvimento. - 

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

I-residirnaáreadacomunidade emqueatuar; _ 

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

.lfomiação de Agente de Desenvolvimento; 

III- haver concluido o ensino fundamental. 

§ 3°. Caberá ao Agente de Desenvolvimento buscar junto ao Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, juntamente com as demais entidades 

' ' .Ínlimicipalistas e de apoio e representação empresarial, o suporte para ações de capacitação, 
' estudos e pesquisas, publicações, promoção de intercâmbio de informações e experiências. 

74  "g 41°; A implantação da agência de desenvolvimento deverá criar: 

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

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

__  _-Íum processo contínuo de diversificação e elevação do padrão de qualidade de 

vida da população local; ' -  III - aproveitamento e divulgação do potencial do município, representado pela 

disponibilidade de matéria prima, distância dos geridos centros e toda a infra-estrunn-a 

existente; 

IV ~ valorização da mão de obra, oferecendo oportunidades de emprego mamar 

5111131131340 .e que “hábil-am Para 318W: 0 nível de vida dos trabalhadores. locais' e 

4 
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V' - o efeito .multiplicador que a implantação de novos projetos, em especial de 

'É bases tecnológicas, terão sobre a geração de renda e emprego municipal. 

CAPÍTULO x 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 48. A Administração Pública Municipal regulamentará através de 

decreto a criação do Conaitê Municipal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e 

Micro Empreendedor Individual composto: 

I -- obrigatoriamente por representantes de todos os órgãos públicos municipais 

_ _envolvidos no processo de abertura, funcionamento, fiscalização e fechamento de 

empresas; 

II - obrigatoriamente por representantes indicados por entidades de âmbito 

municipal de representação empresarial com notória atuação local; 

III - obrigatoriamente por um representante da Câmara Municipal; 

ç IV - facultativamente por outros técnicos 'ou funcionários da administração pública 

municipal com competência para contribuir com os trabalhos do comitê; 

p'   facultativamente por representantes dos órgãos estaduais e federais envolvidos 

no processo '_ abertura, funcionamento, fiscalização e fechamento de empresas com 

atuação locali 

Vi _efecultaxivamente por representantes de outras entidades civis locais; 

 -i_ facultativamente por empresários locais, consultores, profissionais e 

personalidades corn reconhecidas competências específicas capazes de auxiliar o comitê no 

cumprimento de suas funções, podendo ser remunerados ou não. 

_ Art. 49. O Comitê Municipal da Microempresa., Empresa de Pequeno Porte e 

Micro 'Empreendedor Individual tem como função geral assessorar e auxilia¡- a 

Administração Pública Municipal na implantação das exigências desta lei, tendo como 
anuidades especificas: ' 
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II '- assessorar a Administração Pública Municipal na criação da Casa do 

Empreendedor; 

IV 4 auxiliar a Administração Pública Municipal na implantação dos demais 

projetos autorizados por esta lei. 

_ A Art. 51. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 

efeitos a  cio primeiro dia útil subseqüente à sua publicação. 

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

Piumhi, 16 de dezembro de 2010 

 
  f' 

Prefeito Municipal 
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PARECER JURÍDICO 
(Edital do Procedimento Licitatório) 

Procedimento Licitatório n. 190/2017 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 6/2017 
Objeto: contratação de empresa especializada para prestar serviço de inspeção e 
manutenção para cilindros de aço para cloro gás, capacidade 50l68kg, com 
fornecimento de laudo de inspeção de acordo com NBR-13925 da ABNT/normas 
vigentes e conforme especificações do termo de referência do Edital 

A Pregoeira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
PiumhilMG iniciou processo de licitação visando a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de inspeção e manutenção para cilindros 
de aço para cloro gás, capacidade 50l68kg. 

E, para verificação da legalidade e regularidade dos procedimentos 
adotados, antes de dar publicidade ao certame, foi solicitado o Parecer Jurídico. 

Analisando o objeto da licitação, verifica-se que foi caracterizado por 
ocasião da instauração do certame, na respectiva solicitação subscrita pelo Chefe 
da Seção de Tratamento e, da mesma forma, detalhado junto ao Edital, atendendo 
a exigência do art. 14 da Lei n. 8.666/93. 

No tocante à escolha da modalidade pregão, a viabilidade deve estar 
firmada em duas vertentes: possibilidade juridica de caracterização do objeto da 
licitação como um bem ou serviço comum, nos termos da Lei n. 10.520/2002 e, 
ainda, a necessidade de se contratar aquele que oferecer o bem ou serviço pelo 
menor valor, dentro dos parâmetros fixados no Edital. 

Pregão e 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. 
313i2004 e 237i2009, 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 qualidade podem ser objetivamente definidos no 
edital? As especificações estabeiecidas são usuais no mercado? Se esses 
dois requisitos forem atendidos o bem ou serviço poderá ser iicitado na 
modatidade pregão. 
12. A verificação do nivei de especificidade do objeto constitui um ótimo 
recurso a ser utilizado pelo administrador público na identificação de um bem 
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de natureza comum. isso não significa que somente os bens pouco 
sofisticados poderão ser objeto do pregão, ao contrário, objetos complexos 
podem também ser enquadrados como comuns (...). " (Acórdão n. 313/2004 
- Plenário) 

"19. O entendimento de bem comum, de acordo com diversos autores, nada 
tem a ver com a complexidade do bem adquirido e sim com produtos que 
sejam comumente encontrados no mercado, sem a necessidade de 
alterações especificas para o fornecimento em questão. Este ponto de vista 
pode ser avalizado conforme as interpretações a seguir. 
20. Jessé Torres Pereira Junior (Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
da Administração Pública, 6a ed., Renovar, 2003, p. 1006) entende que: 
'Em aproximação inicial do tema, pareceu que 'comum' também sugeria 
simplicidade. Percebe-se, a seguir, que não. O objeto pode portar 
complexidade técnica e ainda assim ser 'comum', no sentido de que essa 
técnica é perfeitamente conhecida, dominada e oferecida pelo mercado. 
Sendo tal técnica bastante para atender às necessidades da Administração, a 
modalidade pregão e cabível a despeito da maior sofisticação do objeto' 
21. Segundo Vera Scarpinella (Licitação na Modalidade de Pregão, Malheiros, 
2003, p.81): 
'[...] o objeto comum para fins de cabimento da licitação por pregão não 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 e que a técnica neles 
envolvida seja conhecida no mercado do objeto ofertado, possibilitando, por 
isso, sua descrição de forma objetiva no edital.” " 
(Relatorio 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, grito nosso) 
"9. 2. 4. Em geral, nem a complexidade dos bens ou serviços de tecnologia da 
informação nem o fato de eles serem críticos para a consecução das 
atividades dos entes da Administração descaracterizam a padronização com 
que tais objetos são usualmente comercializados no mercado. Logo, nem 
essa complexidade nem a relevância desses bens justificam o afastamento 
da obrigatoriedade de se licitar pela modalidade Pregão (Lei n° 10. 520/2002, 
art. 1°, e Acórdão n° 1.114/2006 - Plenãrioy' (...). (Acórdão 237/2009 - 
Plenário) 

Portanto, tendo em conta a descrição objetiva do edital, quanto aos 
serviços que se pretende contratar, bem como, da verificação de existência de um 
mercado diversificado e competitivo, infere-se que o objeto Iicitado pode ser 
considerado comum. 
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No mais, analisando as minutas do Edital e do Contrato, tem-se que 
foram elaborados nos termos da lei, observando-se as exigências cabíveis e 
coerentes. 

O Parágrafo único do art. 38 da Lei n. 81566193 determina a 
obrigatoriedade da prévia analise 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, 8 de junho de 2017. 

 



SERVIçO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 'DE PIUMHI-MG, PREGÃO 
ELETRONICO N° 06/2017 - PROCESSO LICITATORIO N° 190/2017. MENOR 
PREÇO POR ITEM. O SAAE Piumhi através da Pregoeira Oficial vem tornar público 
a abertura do certame para contratação de empresa especializada para 
prestar serviço de inspeção e manutenção para cilindros de aço para cloro 
gás capacidade 50/68 kg, com fornecimento de laudo de inspeção de 
acordo com NBR-13295 da ABNT/normas vigentes, e conforme especificações 
constantes do Termo de Referência em Anexo I. Início da sessão de lances: 
27/06/2017 às 10:00 hs. Local de retirada e realização do Edital: No site 
www.iicitanet.com.br e www.saaegiumhi.com.br. Fone: (37)3371-1332. Piumhi- 
MG, 08/06/2017. Jaqueline Aparecida de Souza - Pregoeira 
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Processo N” 05109/2007, renovação da Licença de Operação _ 5 
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10/'0712017 Licitanet - Ala 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 

PREGÃO ELETRÔNICO M9 06/2017 

Às 10:00:32 horas do dia 27 de Junho de 2017 reuniram-se no site wwwJícirol-lelhcombr, ola) Pregoeirola] Oficial e respectivos membros da 

Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com afinalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão que tem como objeto: 
ESTE TERMO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO-DE_ EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR. SERVIÇO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PARA 
CILINDROS DE AÇO PARA CLORO GÁS CAPACIDADE 50/68 KG, COM 'FORNECIMENTO DE LÀUDO DE INSPEÇÃO DE ACORDO COM NBR-13295 
DA ABNT/NORMAS VIGENTES, E CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO l DESTEEDITAL. . 

Ola) Pregoeirola) conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas_ na Lei Federal n'-' 10.520/02; na Lei Complementar n? 123/06; 

nola) RESOLUÇÃO 114 E 115]; subsidiariamente na Lei Federal n! 8.665 de 21 de junho de 1993 e pelas disposiç fixadas no edital e anexos, 

realizar os procedimentos relativos ao aludido pregão. 

Iniciando os trabalhos ola) Pregoeirola) 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. 

Fornecedodes) participanteü) 

Pa rtícipou(a rarn) deste pregão olsl fornecedorlesl abaixo relacionadoh); 

' rnecedor , ' ' O CNPJ ME/EPP 

GRIND. CDMETRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTDA: l _ .- - - . 1.' ; -.    g--03i15r7.253/0001-20 , NÃO 

TH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CILINDROS LTDA. _ › - 72.342.031/0001-33 _ slM 

Propostas   
A participação na presente disputa dois) lote(s)ou itemlnslevidencialm) ter o proponente examinado todos os termos deste editale 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 CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AsExlGENclAs DE_ _l-IARILITIIIÇÃQ _E__E_sl_=_E_cl_r_lçRçõEs 

TÉCNICAS PREVISTAS No EDITAL". . - ._  _ -' ' ". i ' ;  i ' “Ç . i        
Histórico dos lances e mensagens 

.L2 f ' l.. 

7 .5. ' l - _ ' n_ _l a 11 .Í _.' Ê t?, ç' 15.* _.=~._ ."_:_4 a ;JÇFÍÍÇ ÍKÍErÍ: f.. . 

Até a data e horário estabelecido para envio da(s) propostals), ou seja, 08359130 horas do dia 27/06/2017, foilraml recebidals), por meio 
eletrônico, als) propostals) de preços dois) fornecedorles). referentels) aolsl lotelsl ou item(ns].doaludidonpregãopconforme demonstrado 
abaixo: 

  II 

4 

l -e._!. 

LOTE 1 › i_ _ _ 

,Jg Fornecedor _ - CNPJ ::faísta- Situação ' ' Motivo 

47257 TH coívlERclo E sERvlços DE CILINDROS LTDA. ;§~“*-°?1¡°°°1' RS 13.290,00 classificada -- _ 

57979 GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTDA. gã'157'2°8¡°°°1' R$ 20.450,00 classificada  a ._ 

íancesdoLotel ' - _ -  í=| 'Í' 
Fornecedor O _CNPJ Valor Lance Data/Hora í Tipo 

Tt-lcoMERclD E SERVIÇOS DE clLlNDRos LTDA. 72.342.031/0001-33 R$590,00 27/05/2017 10:04:43' Classificado 

GR IND. cDM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTDA. 03.157.253/0001-20 R$550,00 27/05/2017 10:04:43 Classificado 

GR "IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTDA. 03.157.203/0001-20 R$530,00 ' 27/05/,201'7'¡1p_:05:43 _ Manual ' D' 

TH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CILINDROS LTDA. 72.342.031/0001-33 R$579,00 27/05/2017.:-10:07:53 - Manual 

GR IND. coM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTDA. 03.157.253/0001-20 R$575,00 27/05/2017 10:03:05 :N Manual 

TH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CILINDROS LTDA. 72.342.031/0001-33 R$574,00 27/05/2017 10:09:44 . Manual 

GR IND. con/l. E TRANSP. os PROD. QUIMICOS LTDA. 03157253/0001-20 R$573,00 27/05/2017 10:09:55 Manual l- 

TH coMEfRclo E SERVIÇOS os clLlNDRos LTDA. 72.342.031/0001-33 R$572,00_ 27106/2017¡ 10:14:07. .Manual [u 

GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QulMlcDs LTDA. . .021151253/0001-20. : R$570,00.  27/05/2017-..10:1'4:13I:.. ..Manual 

TH. COMÉRCIO E SERVIÇOS os CILINDROS LTDA. 72.342.031/0001-33 R$559,00 27/05/2017 10:15:49' Manual , 

GR IND. COM. ETRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTDA. 03.157.253/0001-20 R$553,00 27/05/2017 10:17:05 Manual ' St 
TH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE clLlNDRos LTDA. 72.342.031/0001-33 R$557,00 27/05/2017 10:19:23 Manual 

GRIND'. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTDA. - 03.157.253/0001-20 ' R$555,00 27/05/2017 10:19:45 Manual 

' TH COMÉRCIO E SERIÍ/_IÇOS DE CILINDROS LTDA. 72.342.031/0001-33 R$555,00 27/05/2017 10:27:07 Manual _ 
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GR ÍND. COM. E TRANSÊ DE PROD. QUIMICOS LTDA. 03.157.258Í0001-20 R$554,00 27/05/2017 10:27:17 Manual 

GR ÍND. COM. E TRÂNSP. DÊ PROD. QUlM-ÍCOS LTDÂ. 03.157.258/0001-20 R$537,00 27/06/2017 10:30:35 Manual 

TH COMÉRCIO E SERVÍÇOS DE CÍUNDROS LTDA. . 72.842.031/0001-33 R$535,00 27/06/2017 10:32:37 Manual 

GR ÍND. CUM. E TRANSP. DE PROD. QUÍMÍCÕS LTDA. 03.157.258/0001-20 R$509,00 27/05/2017 10:33:07 Manual 

TH COMÉRCIO EâEm/ÍÇÚS DE CÍLINDRÚS LTDA. 72.342.081/0001-88 R$508,00 27/05/2017 10234221 Manual 

GR IND. COM. E TRIÂINSPADE PROD. QUlMÍCÚS LTDA. 03.157.253/0001-20 R$433,00 27Í06Í2017 10:34:43 Manual 

TH COMÉRCIO ssI-;irviços DE CILINDROS LTDA. 72.842.081/0001-88 R$482,00 27/05/2017 11:14:42 Manual 

GR ÍND. COM.  PROD. QUIMÍCOS LTDA. 03.157.253/0001-20 R$458,00 27/05/2017 11:15:57 Manual 

I _  : ' ' CLASSIFICAÇÃO FINAL oo LOTE 1 1  
P°5¡Çã0 l-¡Cltante *' =. ' l CNPJ Marca Melhor Oferta 

1 ° GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUÍMÍCÚS LTBA. 03.157.258/0001-20 CVÍÍBSt R$ 458,00 

2 ° TH COMÉRCIO E SERVIÇOS .DE CILINDROS LTDA. 72.842.081/0001-88 SERV|ÇO Rs 482,00 

Troca de Mensagens_ do Lote 1 

U5uá_rio Data] Hora Mensagem 

Fornecedor: 27/06/2017 L 

57979 10:03:09 57979 ' 

Fornecedor: 27/_06/2017 
47257 10:03:13 “aafw 

Sistema 17 Ó LOTE 1 está em disputa. Boa sorte! a) z , _. , 

Fornecedor_ 1,2017 Sra Pregoeiro, neste momento estou me retirando do pregão uma vez que a Sra identificou a minha 
4725.¡ _ ' íoàíqz empresa como ME/EPP e desta forma quebrando as regras do Pregão. 

Um vez que apenas duas empresas participam do certame. 

Fornecedor: 27/06/2017 
*41-?2-'57' - 10:39:21 Estou aguardando apenas o término do pregão para entrar com recurso. 

Sistema  Aviso de 'iminência - o tempo randômico irá iniciar dentro de 02 (dois) minutos. Boa sorte! 

§ist^élííâ7 17' O tempo normal de disputa está encerrado estamos agora em tempo randômico. 

__ _ Sra. Pregoeira a informação do critério de ME/EPP era notória pelo Edital. 
_ A Sra. solicitou que os participantes pa ra se identificar somente com 1D. 

Fomecedçr' 27/06/2017 Quando a Sra postou a mensagem que o licitante azul era ME/EPP a Sra extraiu do certame o sigilo como _ 

47257 10:57:45 . 
preve a LeI. 

Isto posto este certame sera impugnado. 

De acordo com o Edital capitulo 8 - Paragrafo 8.5 - Durante o transcurso sa sessão publica os participantes 
Fmnecedo" 27/05/2017 serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. A plataforma nao identificam o 

47257 11:02:38 autor dos lances aos demais participantes. 

Sistema _ 1017 O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 28 minutos e 32 segundos.  
Fornecedor:47257 seu lance está dentro da margem de 5% (cinco por cento), conforme dispõe a LC 

Sistema  _ _ 123/06, sendo assim, será aberto a par-tir deste momento o prazo de D5 (cinco) minutos para cobrir o 
' ' ' ' l lance vencedor. 

S. t 27/06/2017 O fornecedor GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTDA. venceu o lote pelo valor de RS 

'5 ema 11:28:25 453,000 

. 28/06/2017 Sds). fornecedodesl está aberto o prazo de 10 minutos pam recurso, se houver interesse em recorrer esse 
slstema 11:46:09 é o momento para se manifestar. 

Sistema 17 l A disputa do LOTE 1 está encerrada. 

. 10/07/2017 O lote foi adjudicado pelo pregoeiro para o fornecedor GR IND. COM. E TRANSP. DE PRDD. QUIMICOS 
“tema 15:10:05 LTDA., no valor de as 452,090 

Recursos 

Não houve interposição de recursos pam esse lote. 

 ensagem Geral 

Usuário Data/Hora Mensagem 
Bom dia, meu nome é Jaqueline e sou a pregoeira oficial do SAAE Piumhi-MG., gostaria de saber se todos estão 

27/06/2017 presentes, desejo a todos licitantes boa sorte! ll!! E peço desde já a se identificaram somente com o numero do 
Pregoeiro 10:00:32 ID, sob pena de desclassificação. 
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Pregoeiro 

Pregoeiro 
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Pregoeiro 
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Jíegoelro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

ñkgoeiro 

Sistema 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Sistema 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

27/06/2017 
10:04:18 

27/06/2017 
_ 10:05:10 

27/06/2017 
10:06:26 

27/06/2017 
10:07:29 

27/06/2017 
10:09:09 

27/06/2017 
10:10:35 

27/06/2017 
10:12:05 

27/06/2017 
10:13:12 

27/06/2017 
10:16:23 

27/05/2017 
10:13:11 _ 

27/06/ 2017' 
10:22:43 

27/06/2017 
10:24:15 

27/06/2017 
10:25:58 

27/06/2017 
10:28:09 

27/06/ 2017 
10:31:45 

27/06/2017 
10:50:05 

27/06/2017 
10:51:02 

27/06/2017 
10:54:50 

27/06/2017 
10:59:19 

27/06/2017 
11:00:25 

27/06/2017 
11:14:34 

27/06/2017 
11:15:40 

'27/ 06/ 2017 
11:18:25 

27/06/2017 
11:21:15 

27/05/2017 
11:22:10 

27/06/2017 

11:23:23 

27/06/ 2017 
11:25:27 

27/06/2017 

_ OFERTADE LANÇE_S!_ _ 

Licitanet - Ata 

Estando todos presentes vamos iniciar a disputa de preços. Boa Sorte a todos'. 

Srsiicitantes a vamos dar lancesl 

Pregão é disputa de lances, o valor ainda está alto para nos! 

Srs. Licitantes temos interesse em realizar o serviço, entretanto o preço continua alto vamos dar lances, porque 

pregão é disputa de lances! 

Vamos dar lances! 5rs.Licita ntes o pagamento será avista, e temos muito necessidade de realizar o serviço! 

. _¡ . ; _ . . '_ ,_ _ _ i _ _ . V . _ 

O Valor ainda continua “alto para rios vamos darjIan'ces,"Srs.'Lititantesm pagamento será a vista ! 

O valor ainda está alto, vamos melhorar os preços! Pregão é disputa de lances! 

O Preço continua alto, ternos muito interesse em realizar o serviço, entretanto o preço está alto para nós! Vamos 

animar e dar lances SRs.Licitantesl 

ATENÇÃO l Senhores licitantes vamos, a qualquer momento acionar o tempo aleatório e esta disputa pode ser' 

encerrada de Os a 30 minutos, fiquem atentosllllllllllll Por isso fiquem atentos e melhorem seus lances! 

vAMos DAR LANCES, A QUALQUER MoMENTo o TEM PO ALEATÓRIO sERA INICIADOI PREGÃO E DISPUTA, E 

Srs. Licitantes_ o valor ainda continua aito, vamos dar la nces, o pagamento sera' avista e ternos grande 
necessidade_em adquirir esseserviço, vamosjmelhorar. esses preçoslf, ' 

r srs. Licitantes vocês estão muito desahimados, 'vamos darlances! Pregão' é: disputal 

ATENÇÃO VAMOS MELHORAR OS LANCES, O VALOR ESTA ALTO E 0 PREÇO AINDA NÃO ME ATENDE! 

SRS. LICITANTES, ATENçÃolAlertamos que os lances na cor azul são ofertados por ME/EPP em atendimento ao 
art. 44 da LC 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: A Micro-Empresa ou Empresa de 

Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior _àquela considerada __ _ _ _ _ 

vencedora _do certame, entende-se por empate aquelas situações em que 'as propostas àbteseiñtàdaspelas?”  
Micro-Empresas e-Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao menor preço, 

detendo taiÍersPfeta ser [P3-¡.5“7a53t.5¡Êl-.'3Éã9;*”=m EiF°,5°-.'á êeissiisaiissw es":ferecseizistviisiireea .t. i  e 

sRs. LIcITANTEs vAMos ANIMAR E MELHORAR ESSESTLANCES! PREGÃO É DISPUTA:  --I -- .  : - 

Conforme previsto em Edital, no título 11, no subitem 11.2.1..e_11.2.2: "Por ocasião da participação neste 
certame, será assegurado às MicroEmprr-.isasf _wi El e Empresas de Pequeno Porte (EPP), como critério de 

desempate, o direito de preferência para ofertar o menor preço em relação àquele lançado pelo licitantesnão . .g 

qualificadonessas categorias. i l E “ 

11.2.2. Entende-se por empate aquelas situações emque as propostas apresentadas¡ pel 
DO! 

Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até¡$9ígi(_lçi_i1_co'_porli:eptol superiorsaríríne  
- ' --' ~ . . .-« .A::_._.' -amwgr- ~  i'.=:-..'=!e*-'--'i.=   __ 

Senhores licitantes vamos agora acionar o tempo aleatorio eesta disputa pode ser encerrada de Os a 130 minutos, 

fiquem atentosllllllluiiil! 
-__r,-1W¡._: c, r-._*¡ 

0 lote 1 está no tempo aleatório. 

Srs. Licitantes foi acionado o tempo aleatório a_ qualquer momento aidisputgrpodeser encerrada vamos dar 
lancesl Pregão é disputa de lances! ' ' 

PREGAoEDIsPoTAvAMos DAR LANCES! ' i - A ' " "~”'-' 3511? -- 

-<), -i 
F 

Srs.Licitantes vamos dar lances¡ O tempo de disputa pode ser encerrado a qualquer mornentoli » 

PREGÃO E DISPUTA DE LANcEsI vAMos DAR LANCESIN 
› 3  - . ' 

ATENÇÃO o TEMPO ALEAToRio ESTÁ SE ENcERRANDo FAÇAM sELis LANCES! 

sRs. LIcITANTEs vAMos DAR LANCES, OTEMPO-ALEATÕRIO ESTA-SE ENCERRANDO! 

PREGÃO É DI5PUTA VAMOS bAR LANCESI 

Fornecedorz47z57 do lote 1 - seu lance esta dentro da margem êle 5% (cinco 'por 'céaiaifáoñrãiaae dispõe a LC" 

123/05, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance 
vencedor . '  l 'l' ~ ' 

Sr. Licitante do ID 47257 você tem 05 minutos para cobrir o lance, pois você está na margem dos 5%l 

Senhores licitantes, conforme dispõe o edital Fica os mesmos intimados a regulariza/cem 'o l-lÁBlltlTl-'ÁN ETno prazo 

de 24hs, bem como apresentar os documentos solicitados. retornaremos amanhã 28/06/2017 às 11:35 hs para 
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d 11:33:02 
Licitanet - Ata 

darmos sequência ao certame. 

Bom dia Srsiicitantes todos estão presentes na plataforma para darmos seguimento ao certame? 

Srs. licitantes fica aberto o prazo de 10 minutos para analise do HABlLlTA-NET dos documentos de habilitação e 

logo em seguida abrirernos o prazo de recurso. 

_g _Srsiicitantes não hauendo manifestação em relação a recursos pelos os mesmos, fica precluso o direito de  recorrer, e conferindo os documentos do habilitanet da empresa GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS 

¡LTDA esta pregoei-ra juntamente com -a equipe de apoio constatou que os mesmos se encontram de acordo com o 
solicitado no Anexo Il do edital em atendimento ao título 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 O2 (duas) casas decimais, 
bem como a marca, para o e-mail: licitacoesã@saaepiumhtcombr e os originais dos documentos de habilitação 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, juntamente com a proposta de preços readequada a0 lance final, para 

o seguinte endereço: Destinatário: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG - Setor de Licitações 

,Pra ça Zeca Soares, n? 211, Centro, Piumhi/MG CEP:37925-000; Pregoeiro: Jaq ueline Aparecida de Souza. Sendo 

assim, pela análise dos documentos hei por bem encerrar essa disputa. Favor ter ATENÇÃO para não se esquecer 
de nenhum documento de habilitação. 

Born Dia a todos! 

. 23/06/2017' d 

Pregoeiro 11:35:16 

. 22005/2017 
Pregoeiro 11:36:15 

. 28/06/2017 - P'eg°°"° 11:55:55 

. 28/06/2017 
PFEEOEIFO 11:57:28 

Lotes Adjudicados 

Fornecedor Total Adiudicao. 
GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMlCOS LTDA. 

Lotes Adjudicados: 1 

Total Geral Adjudicado 

RS 14.198,00 

RS 14.198,00 

Após encerramento da fase de lances, 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 classificaçao dos valores ofertados foi publicada 
nos quadros de Propostas e Lances, e foi concedido o prazo recursal de acordo com preconizado na Norma Regulamentar ou Edital, 

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:10:05 horas do dia 10 de Julho de 2017 cuja ata foi lavrada peIo(a) Pregoeirola).        .  
ill'. " Í 

SONIA ROSENI COSTA 

Equipe de Apoio 

"W 

Autenticação: A23A245C2DC6F682261732E27QD2g5CF 

hrlpszfflicitaneLcom.brlpelpregaolata.php?cod=21T5 
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271061201 7 Licitanet - Proposta Inicial 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO os PIUMHI-MG 

Proposta Inicial 

.E E. \Lliitàgñàívu-Ltiíê- - 7 

PREGÃO ELETRÔNICO Ne 06/2017 

LOTE: 1 - 

Fornecedor: ID 57979 - 24/06/2017 12:40:38 

Situação do lote: classificada 

Item Quant. Unid. Descrição Marca _Vêflfw Valor Total 
Unltario 

Inspeção Periódica e manutenção em cilindros de aço carbono para 

Cloro gás capacidade de 50/68 Kg de propriedade do SAAE, de acordo 

com NBR - 13295 da ABNT] normas vigentes, composto de: - 

Degasagem; - Neutralização; - Lavagem Interna; -Teste de 

Estanqueidade e Hidrostático; -Limpeza, Recuperação (onde aplicável), 
Inspeção e Calibração da Roscado Cilindro 3/4" NPT e outro que l 

d _ atender; - Substituição do colar roscado (se necessário); - Limpeza 
.L 31.00 Serviço _ _ ' _ Interna a Vapor e posterior secagem; - Inspeçao interna; - Inspeçao 

Externa; - Exame das espessuras de parede Ultra-Som; - Jateamento 

Externo: -Verif-icação de perda de massa (pesagem); - Gravação da 

data de reteste conf, NBR - 13295/normas vigentes: - Pintura 
Industrial Externa; - Lavagem Química;_- Ponto de orvalho; - 

Su bstituição de Válvula, colar roscado e outros se necessário; - 

Emissão de Laudo de Inspeção de acordo com as normas vigentes. 

Cyltest - ' - 'à N R5 660,00 7 RS 20.460,00 

Fornecedor: ID 47257 - MEIEPP - 25/05/2017 14:09:14 

Situação do lote: classificada 

Item Quant. Unid. Descrição Marca _Vahar valor Tuta] 
Unltarlo 

Inspeção Periódica e manutenção em cilindros de aço carbono para 

Cloro gás capacidade de 50/68 Kg de propriedade do SAAE, de acordo 
com NBR - 13295 da ABNT/ normas vigentes, composto de: - 

Degasagem; - Neutralização; - Lavagem Interna; -Teste de 

Estanqueidade e Hidrostático; -Limpeza, Recuperação (onde aplicável), 

Inspeção e Calibração da Roscado Cilindro 3/4"_NPT e outro que 

atender; - Su instituição do colar roscado (se necessário); - Limpeza 

Interna a Vapor e posterior secagem; - Inspeção Interna; - Inspeão 
Externa; - Exame das espessuras de parede Ultra-Som; - Jateamento 

Externo; -Verificação de perda de massa (pesagem); - Gravação da 

data de reteste conf, NBR - 13295/normas vigentes; - Pintura 
Industrial Externa; - Lavagem Quimica; - Ponto de orvalho; - 

Su Instituição de Válvula, colar roscado e outros se necessário; - 

Emissão de Laudo de Inspeção de acordo com as normas vigentes. 

1 31.00 Servir_ 7 SERVIÇO RS 590,00 RS 18.290,00 

httpsz/HicitaneLcom.br/pelpregao/imp_propini.php?p=MjE3NQ==&&l=M == 1/1 



10IOTl201 T C|assiñcaçâo dos Lotes 

Classificação da Disputa 

Classificação _ Forneçedor Vencedor 

SERVIÇO AuTôNqMo DE ÁçuA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 
PREGAO ELETRONICO N° 06/2017 

 

_ _ CNPJ Vaior Lance 

1 1° É ea INDÃ com. ÊÀTRÁNSP. 'de pnbbfciulmltos' LTDA'. àa.1'57'.25a/ooo1-2o R5 453,00 

1 2° TH coméncno E senvnçosnz cuuwoaos LTDA. 72.342.031/0001-33. as 432,00 

4 _ :i : ~ 

'W 

httpsJ/licitanehoom.brlpe/chat/dassiñc. ph p?pregao=21 75 1/1 



Serviço Aut. de Água e Esgoto _ 

raça Zeca Soares, 211 23.782.816I¡'ü!" 7'" ._  
Piumhi - MG 

Abertura de propostas do processo de compra 1901 2017 
3 .o "à  INSPEÇÃO PERIÓDICA E MANUTENÇÃO EM 31 CILINDROS DE AÇO CARBONO PARA CLORO  
Processo de licitação: 6 I 2017, modalidade: 11 Pregão Eleamnlno 

03.1 5726810001-20 GR INDUSTRIA COMÊÉCIO E TRANSPORTES DE PROD 

Número de parcelas: 1 Prazo pl primeira parcela: 7 dias 
Prazo de entrega: 30 DIAS Validade da proposta: 28/08/2017 

COHÓÍÇÕES de freteí c": Valor da proposta: 14.198,00 
Aceitação: Proposta aceita 

Sistema: MGFCompras - AberturaDeProposlasm .rpt págma 1 



Serviço Aut. de Água e Esgoto  
2378281610 Praça Zeca  

Piumhi-   
Sistema: Materiais, Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 612017 

Protocolo: 900112017, 12-juI-2017 16:40 

Na data e hora do protocolo referenciado acima, reuniram-se o pregoeiro e sua comissão de apoio, abaixo 
assinada, a fim de realizar a abertura das sobrecartas contendo as propostas enviadas pelas empresas licitantes, 
constantes deste processo, para a aquisição dos objetos do certame, ora Iicitado, conforme convocação, em 
atendimento à licitação referida acima. Iniciados os trabalhos, o pregoeiro e a comissão receberam e abriram os 
envelopes a ela encaminhados, e classificaram as propostas iniciais conforme os termos da legislação afim e os termos 
do edital, apresentando ao final a seguinte firma, conforme documentação anexa rubricada pelo pregoeiro e os 
membros da comissão. 

"N 
ILÕTE: 1 INSPEÇÃO PERIODICA E MANUTENÇÃO EM C|L|NDRO DE AÇO CARBONO PARA cLoRo 

Valor Aceitação do lance Classif Autor da proposta inicial 

03 157 268/0001-20 GR lNDUSTRlA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMl 458,00 Lance caduco 

     0315726810001 -20 GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRUTOS QUIM| 458,00 Lance final disputa 

Piumhi- MG, quarta-feira, 12 de julho de 2017 
Prot'. 9001 !2017  ?lr 

' '-  ECIDA DE SOUZA '~ ' GOEÍRA 

 
 ?WIP 

SONIA ROSENÍ COSTA s! MARIA Luc . 

ME MEMBRO EQU|PE DE APO|0 

Sistema: MGFCompras - Propostalnicia|DePregao01.rpt Página¡ 1 



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

Piumhi - MG 

Proposta ao processo de compra: 190 I 2.017 

:~ 031572681000120 GR !NDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIII 

Representante: LEVI CESAR COTRHVI GUIMARÃES Identificação: 076.217.826-03 Recusado 

Validade prop.: 0898/2017 Prazo de enlfegâi 30 DIAS Proposta aoeita 

Cod produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário Total do item 

00000001005 '!*§PÉ§Ê9f_E.B'9P19^_E. MÉEHÍÉNÊÕ? EMSÉLJEÉÊQÉE_ 31 .oo 458.00 14.1 98.00 

Marca/Modelo: I 

Valor total da proposta: 14.198,00 

Sistema: MGFCompraa - págm 1 



 
  

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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais; Subsistema - Compras e Licitações 

Processo de compra N° 190I2017 

Na data e hora acima informadas, reuniu-se o Pregoeiro e os membros da Comissão de Apoio abaixo assinada, a fim 
ode realizar a abertura das sobrecartas contendo a documentação enviada pelos licitantes participantes do processo de 
licitação referenciado acima. Iniciada a fase de habilitação, o Pregoeiro recebeu e abriu os envelopes a ela 
encaminhados, apresentando ao final, o seguinte resultado, conforme a documentação anexa. numerada e rubricada 

pelo Pregoeiro e a Comissão. 

f; f: v Ó W 'P35 sã?  E ~  ~ w r u;   X:  :r má x *s* i1. '   ' . km  a XP ._ í  
:o i i a.     X# a   °  às:  a 1:. a x a ,o a .     x 

03.157.263/0001-20 GR |NDUSTR|A COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIM|COS LTDA X 

Os trabalhos foram iniciados com a presente Ata que. depois de lida, conferida e achada em conformidade com a 

documentação apresentada, foi assinada pelos membros da comissão e pelos demais presentes que assim o 

desejarem. 

Piumhi- MG, quarta-feira, 12 de julho de 2017 

PORTARIA AAE-PIU 18/2017 
Serviço Aut. de Agua e Esgoto 

SONIA ROSENI COSTA 
MEMBRO EQUIPE DE APOIO 

Sistema: MGFCompras - HabilitacaoDePregaom .rpt Prot: 9.004 f 2.017 Página 1 



27/06/2017 Licitanet - Proposta Final 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PlUMHI-MG 

Proposta Final 

3 .. uciviiçtriaitiiliéiàrí  __: PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 

Fornecedor. GR IND. COM. E TRANSP! DE PROD. QUIMICOS LTDA. CNPJ: 03.157.268/0001-20 '. LEVI CéSAR COTRIM GUIMAREES 7 

Telefone: (12)3141-21 44 

E-mall: Ievi@grcruzeiro.com.br 

Endereço: RUA PROJETADA A -136 A- CRUZEIRO-SP (SP) 

Item Quant. Unid. Descrição Mama V. Unit. V. Total 

Inspeção Periódica e manutenção em cilindros de aço carbono para Cloro gás capacidade de 50/68 Kg 

de propriedade do SAAE, de acordo com NBR - 13295 da ABNT¡ normas vigentes, composto de: - 

Degasagem; - Neutralização; - Lavagem Interna; -Teste de Estanqueidade e Hidrostático; -Lirnpeza, 
Recuperação (onde aplicável). inspeção e Calibração da Roscado Cilindro 3/4” NPT e outro que atender:- 

1 3,¡ DG Serviço Substituição do colar roscado (se necessário); - Limpeza interna a Vapor e posterior secagemg- inspeção cyhest RS Rs 

' Interna; - Inspeção Externer Exame das espessuras de parede U|tra-Som:- Jateamento Externo; - 458,00 14.198,00 

KN Verificação de perda de massa (pesagem); - Gravação da data de reteste conf, NBR - 13295/normas 
vigentes; - Pintura Industrial Externa; - Lavagem Quimica; ~ Ponto de orvalho; - Substituição de Válvula. 

colar roscado e outros se necessário; - Emissão de Laudo de Inspeção de acordo com as normas 

vigentes. 

Validade da proposta: Conforme estipulado no Editai. 

Condições de entrega do produto ou execução dos serviços: Conforme estipulado no Edital. 

Assinatura Eletronica: 76D2C8 16MDC7E1 F935469  

httpsrlñicitaneLcom.brIpe/pregaofimp_propi¡m.php?i=MQ==&&p=MjE3NQ==&&unid= 1/1 



10/07/2017 Licitanet - Vencedor Lote 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

pressão ELETRÔNICO N” 00/2017 
Vencedor(es) do(s) Item(s) 

Fornecedor: sn IND. com. E TRANSP. os mon. QUIMICOS LTDA. - 03.157.253/0001-20 

- V. 

Item Quant. Unid. Descrição Marca Unit. 
Lance 

V. Total V. Unit. V. Total 
Lance orçado orçado Ecmmnna 

Inspeção Periódica 'e 

manutenção em cilindros de 
aço carbono para Cloro gás 
capacidade de 50/68 Kg de 
propriedade do SAAE, de 
acordo com NBR - 13295 da~ 

ABNT¡ normas vigentes, 
composto de: - Degasagem; - 
Neutralização; - Lavagem 
Interna: -Teste de 
Estanqueidade e Hidrostático; - 

Limpeza, Recuperação (onde 
aplicável), Inspeçãoe 
Calibração da Roscado Cilindro 
314" NPT e outro que atender; à - substituição 'do colar roscado _ 

1 31,00 Serviço (se necessário); - Limpeza Cyltest R$ 458,00 
Interna a Vapor e posterior ' ' 

secagem; - Inspeção Interna; - 
Inspeção Externa; - Exame das 
espessuras de parede Ultra- ' 

50m; - Jateamento Externo; - 
Veriñcação de perda de massa 

(pesagem); - Gravação da data 
de reteste conf, NBR - 
13295Inormas vigentes; - 
Pintura Industrial Externa; - ›. _' =  â ~ ;a 

Lavagem Química; - Ponto de =' 

orvalho; - Substituição de 
Válvula, colar roscado e outros 
se necessário; - Emissão de 
Laudo de Inspeção de acordo 
com as normas vigentes. . 

R$ 
14498100 R$ 560,00 R$ 20.450,00 30,61°/o 

-_- .. _!.., ____'Y_. 
.,- .u-çr .L. 

?v5  
Total R$ 14.198,00 Total R$ 20.460,00 30,61%¡ 

Forneoedodes) participante(s) r . : 

Fornecedor “ CNPJ * Item(s) Vencidoís) Total Geral Total Qrçado Economia 

IND. COM. ETRANSP. DE PROD. 03.157.26_8f0001- 
“arcos LTDA_ 2° 1 R$ 14.198,00 R$ 20.060,00 3051910 

Total Geral 7 , R$ 14.198,00 R$ 20.400,00 30,61°/0 

httpszlllicitanetoom.brfpefpregaolimp_venc.php?p=MjE3NQ==&&fornec= 'A _ '_ ' 1/1 
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Serviço Autônomo de - - ua e S 0 E got 

diret eeeeeeee ntiva@saaepmmhtcomjar C¡ -. 23.782.8l6!|3013110 

Atltarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares. 21] - 37925- PlUMHl/MG -Telefax 37-3371-1332 

DOCUMENTOS DE HABILITA ÇÃ O 
CONFORME HABILITANET 

GR INDUSTRIA E TRANSPORTE DE 
PRODUTOS QUIMICOS LTDA 



27/06/2017 LICITANET | |mpI'imir Cerliñcado Habilitanel 

LICITANEV 
LICITAÇÕES Oii-UNE 

HABILITAN ET 

Certificado n° 5674 

Dados Cadastrais 

Razão Social: GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMlCOS LTDA. CEP: 12.700-001 

CNPJ: 03.157.268/0001-20 Repr. Legal: LEVI CÉSAR COTRIM GUIMARãES 

CPF: 076.217.820-03 Telefone: (12)3141-2144 

Endereço: RUA PRUJETADA A ,n°136 A Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL II E-mail: lev1'@grcruzeiro.com.br 
Cidade: CRUZEIRO-SP-SP Data de Cadastro: 26/06/2017 16:38:06 

”\ 
Regularidade Fiscal e Trabalhista 

Emissão Vencimento N” CND: Status Anexos 

I.N.S.S 10/05/2017 06/11 /2017 8370.C754.6F70.BFA3 0K OK 

F.G.T.S 03/06/2017 02/07/2017 2017060305185802108475 DK OK 

CND Federal 10/0_5/ 2017 06/11/2017 8370.C754.6H0.BFA3 0K 0K 
CND Estadual 12/06/2017 12/07/2017 15451208 0K 0K 

CND Municipal 13/03/2017 10/07/2017 24.741 0K 0K 
CND Trabalhista 19/06/2017 15/12/2017 1311376562017 0K OK 

Contrato Social: OI( 0K 

Docs Pessoais Sócios: 0K OK 

Alteração Contratual: 0K 0K 

Balanço Patrimonial: OK OK 

Atestado de Capacidade: 0K 0K 

Procuradoria Geral do Estado - PGE: 0K OK 

ANVISA/Vigilância Sanitária: - 0K- 0K 

Declaração . 0K. . 0K 
Outros PDF: '. 0K 0K 

*x 

Qualificação Econômica-Financeira 

Certidão de Falência e concordata 0K DK 

Capital Social ' 

RS 1.500.000,00 

Observação: 

AUTENTTCAÇÃO: C74C4BFODAD9CBAE 3050 FAA054B7D8CA 

mnncimjt 

httpsz//licitaneLcom.br/pe/cagef/visualiza_ímpressao.php?id_cagef=5674 1/1 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastre¡ - Impressão Pág¡ na 1 de g  _LÊ *à * v c* 

s?? M056* 

Comprovante de inscrição e de Situação Cadastral 
Contribuinte, 

Confira oS dados de identificação da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 

RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA Do BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA  
NUMERUDEINSCR' 0 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO UATADEABERTUM 

:ÍITÉãlÊGB/Düih 20 CADASTRAL 04/05/1999 

NOME EMPRESARIAL 

G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 

I TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
tliúfúüÍ 

cooneo E DESCRIÇÃO DA ATIVlDADE ECONOMICA PRiNCIPAL 

46.844-951 - comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquimlcos não especificados anteriormente 

CÓDIGO E DEscRIçAo DAS ATIVIDADES EcoNcIMIcAS SEcuNDARIAS 

20.11-8-00 - Fabricação de cloro e álcalis 
2039-1-99 - Fabricação de outros produtos químicos não especificados anterionnente 
4930-2-03 - Transporte rodoviário de' produtos perigosos 
52.11-7-01 - Am-Iazéns gerais - emissão de warrant 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JLIRFDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 
LDGRADOURÚ NUMERO COMPLEMENTO , I - l l - A l K - 

R PROJ ETADA A I 13s A I 

CEP EAIRRUÍDISTPJTO MUNICÍP|O UF 

12.701.970 DIsT INDUSTRIAL ll cRuzEIRo - SP 

ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE 

WIl.L|ANS.MENDES@GRCRUZEIRO.COM.BR 

ENTE PEDERATIvo RESPONSÁVEL (EFR) ' ~ ' 1 "Í -- l ttúi* 

SITUAÇÃO CADASTRAL ' ' ' ' =' A '  ~ _ - DÀÊÀ DÁ  
ATIVA . . 1  0311112005  
MonvoDEsITuAçAocADASTRAL _ ' _ .. .. . ..e  .. Í' 

'| 

I sITuAçAo ESPECIAL ' | ' I DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
litlllli' *YÍIRI 

Aprovado pela Instrução Normativa _RFB n° 1.634. de 06 de maio de 2016. _ 

Emitido no dia 15/05/2017 às 11:37:40 (data e hora de Brasília). u É n Página: 1/1 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 15/05/2017 

httpsllwww.reoeitafazendagovbr/Pessoaluridica/CN PJ/cnpj res/aí¡ mpresSao/I mpri me... 15/05/2017 



2017-510 

lllllNISTÉR|0 oA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS Aos TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 
CNPJ: 03.157.268/0001-20 

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 creditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas ñliais e, no caso de entefederativo, para 

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas ali neas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei a9 8.212. de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 

endereços <http:I/www.receita.fazenda.gov.br> ou <http:h'www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFBIPGFN n9 1.751, de 02110/2014. 

Emitida às 08:20:21 do dia 10105/2017 <_hora'e data de Brasilia>. 
válida até 06/11/2017. ' 

Código de controle da certidão: 8370.C754.6F70.BFA3 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. ¡ _ .. _ .l  , t _ 

1/1 











 variar: a  
CAIXA recai-abusa éuERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 03157268/0001-20 
Razão Social: G R INDUSTRIA COMERCIO E TRANSP PRODUTOS QUIMICOS LTDA 

Endereço: RUA PROJETADA A 136 A / DISTR INDUSTRIAL 2 / CRUZEIRO f SP/ 
12701-970 

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: 03/06/2017 a 02/07/2017 

Certificação Número: 2017060305185802108475 

Informação obtida em 07/06/2017, às 08:55:57. 

A utilização deste_ Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

   
2017-6-7 htnas:lMi4vw.sifge.caixa.gov.br¡EmpresaICrf/Crf/FgeCFSimprimirPapeLaspWARPessoaM atiz=8183014&VARPessoa=8183014&VARU 5'- . 

htipszlixuwwsifgecaixaLgmxhrlEm presaiCrf/Cri/FgeCFSImprimirPapei .aspWARPassoaMalriz=B183014&VARPessoa=B1B3014&VAR Uf= SP&VARI nscr: . .. «É 
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J  ST I  DO "ÊRPaBALHG 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS 

LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS) 

CNPJ: 03.157.268/0001-20 
Certidão n°: 131137656/2017 
Expedição: 19/06/2017, às 16:13:19 
Validade: 15/12/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

certifica-se que G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE' PRODUTOS 
Q U I M I c o s L' T D A 

(MATRIZ E EILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o 
n° 03.157.268/0001-20, 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 à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www tst.jus.br). ' ' 

Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE . 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais-e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto as obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários¡ ã 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. 

üftvidas e s1¡c_;ezs:í'›=_-!s: e;-,'zcit'~.êts*c.j'=iss.bz 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

CERTIDÃO N°: 021963782 FOLHA: 1I1 

A autenticidade desta certidão poderá ser conñrmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - 
Capital, no uso de suas atribuições legais, 
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CNPJ (ê.3.35?.2f1SfG(§üÍ-3íl ENSCRJÊSÊ'.2819516301 !S 

Serviço Azztônomn de Água e Bsgoão ~ PiutnhifMG 

PROÍWÍÍSTA 

PREGÃO :ELETRÔNICO N” 06/2017 
PROCESSO LÍCITATÓRIO N“i90/26§? 

Apresentamos massa proposta para fomecinzento do itcn1 abaixe discrizninado. qu:: íniegra o 

instrumento convocatória da .iícifaçâo em epígrafe. 

:LLpENHFrCAÇÃO 130 Comcemmrwuftr:: 

Razão: social do 'Licitaszier GR End. Com. c: Transp. de .Prod. Quisnicos Ltda. 
CNPJ: 03.1 SIZÕSÍGOOIJÕ 

Endereço: Rua Projetada A n” 136 A - Distrito Industria! 11 w CEP; '12701970 ~ Cnnzeiro - SP. 

Bmaii: icvifcãgrcrazcirogcamiar 
"Feiefoncízfaxz 32--3 341-2144 

Representante Legal; 
Nome: Levi César Cotrim (Íãuímarães 

identificação: RG. N” 17.639.467 - SSPÍSP. CH* 21° 0?6.2I7.828.~O3, brasileiro, casado., resident:: e 

domicííiado riso município de CYKZEÍIO, na Av. José Novaes Sobrinho, 1.920 «- Jd. ¡Jaraísü - CEP: 
32721-230. 

Quaiiñcação: Gerente de: Licitações 

Cad. item Quant. Unid. Descrição do pmduw Marca Valor Vaior Tata! 
?rodam Uzuitário 

SAAE 
inspeção Fzricuica e manuzençiia cm 
cíiínárhs (ic aço carbaazo para Ciom gás 

wpacídaüe de 50168 Kg de propriedade 
do SAAE, de acorda) cum NBR w 

13293 da ABNT? mamas vigentes, 
composto de: 

»Begasagemz 
(32685 n: 3: SV vNeutmfiynçãa; Cytzesz RS 453,09 R3 14.198,00 

- Lavagem interna; 
Jfcstx: ;de Esmnqaeídade e' 

Hídrestáíím; 

-Límpczà Recuperação (ande 
awlcàveí), Inspeção e Caiíbraçãu da 
Rosendo Cilindro 3x3” NP?” e nutre que 

atméer; 
› Subsiâtaíçâa de colar :ossada (se 

necessário); Á//V u M « Limpeaalutcmaa vapores _g//m    Rua Pmjeíadn A, E36 A - Distrito ãndusirial II - Cmzeimífi? ~  1270l~9?(3 ~ Tclrxíêanez .  à, -›- ;-  GPF.::3?6.2i?.52â-G3 f 
àarcmia- de Lêcííáfiâ” f 



:mümázsa  
CNI-IE 03. !Sãzfiáãiüàüã -Zü ÍNÊCRÍBSÉZ ZÉÀSSIUÊDÁ É?? 

gastaria!" secagem: 

› ¡nspeçàc ínãcma; 

~ inspeção Externa; 
- Exame das espeswraa* de parede 
(Htraéãam: 
m .íafeâxswcsam lãxierrão; 

-Veriñcaçãn de perda de 

épewgázmj:: 
» Grawñxçâx) da, data de rsztestc conf; 
NBR ~~ ífâlílãíngrmas vigentes: 
- Pinium Iaadusfriaí íãxtcma; 

~ Lavagem Química: 
- Punto de (Éh-valha: 

Substimiçàa de váívzaia, cama' :ossada 
e autres se necessário; 
- 14213135321:: de- Lauda d:: lhspeçân de 

acordo com as nnrmas vigentes 

!TRQSS& 

VALOR TOTAL DA .PR_O?0STA: RS 14.193.130 (Quantum mil ::ente e noventa e oím reais) 

(Íundições Gerais: 

A proposta terá validade de 69 (sessenta.) días, apartir da data de abertura da pregão. 

Praxe de entrega da ubjeta: 30 (trinta) días. cantadas a partir da Ordem de Fumecinzento ("Nota (Ie 

íímpcnlüo) quando solicitado pci:: SAAE, ( Ceníbmae ítem lí) NA ?ROFOÊÍA ESCPJTA !É 

FÚRNECIMENTO é: subitem .l (3.2 Êetra “i3” do Edital). 

Laeai da calntaíentrega do objeto: O ãícitantc venceder deverá cafeína* a quanfidade de .32 (srànta e 

um; (cilindros para ser raalizada 'manutenção e iuspcçãc), bem came devniução na prazo máximo de 3G 

(trinta.) dias no almcxarifhdo do SAAE localizado à Praça Zeca Soares n** 22H» Centre na cidade ds 
Piunzhie-MG, devidamente, acondíciunados e transportados. com segurança. sob a respnnsah-iiídade da 
contratada, sem quaiqtzer ônus para a .SAAE . isto é devem ser entregues na modaiidadc CÍIF( inctuso 
íranspürtes, imposta, taxas, seguros e outras encargos, incluindo descarga dos cilindros f_ Canfownc: 
Item 30 NA PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO í:: subitena 10.2 kem¡  do Edita!) 

REFERÊNCIA GEOGRÁFICA: A cidade de Piumhi está íccaíizada na Mesorregião Oeste de 
_Minas Gerais, na Microrregião de Piumhi. Fica iocalizacío a 250 Km. da capita! mineira. 90 Km da 
cíáade de .Passas .i 63 Km da Cidade de 'Formiga e. 496- km da cidaáe de São Paulão, ( Canforme ítem 
lí) NA PROPOSTA ESCÍRITA E PÚRNECIMEàFFO e subitem). IOJÍetra “k” do Edíiaí). 

  
   calam Guimarães 

_ ' .ÊEÊÀGZSSPISP 
..' F.:976.2!7.828aã3 

, ' Gemma de Licitações 

Rua Projetada .$136 A - Dístrim Ezráusíríai H ~ üruzeírofSP w CEP IZÍFOLWÕ - Tkzfefbnef Fax (i2) 3 Mi ?M44 



!NSCRÀÉSTZ 352.(ã5?í33ã).¡ 18 

'Nos preço:: propostos está:: inclusos todas as õespesas com: transportes, i-nmçàostau, taxas, seguros e 

:autres encargms com o envia dos cítímfros ÍÍSÍJÉÍÍJS¡ 513m 6120120 :r eufrega 3305 mesmos' m¡ sede ria 
afmaxaràfadn :Io Serviço Autôtzuomr; :ie Ágzzn de Piamizí-«MG ,sito à Przgçra Zalman Soares, 21¡ m 

Ceiura, em .PinmhJE-ñítã: iaclztírzda descargar dos cilindros, Ç Canafnnxxz: :iam ú CRITÉRIOS Hi4: 

_sxC'E~3í'F:§VBíJW-I,DADE DA PROIWJSFA e subítenw !SJ tem: “g” da Termo de Rcíhrência da Edítm. 

Dcznaês mndíç.õázs conferiu:: Elcíital :e seuâ Anexuâs. 

Piuanhâííxêíia 2? de Junho de 201?. 

GR Em!, Com.. e 'YranspÀ de: Prod. Quínzicos Ltda, 

V03r¡57.268¡ooo1-20““ 
-s (3 màrcíü e TPQGSFWÊ 

(JR lãfââum: Químicas Ltda. 

Rua Froiêíãda A: *36 A 

imzgarzuzsaao ›- SPg-,É 

Rua Projesada A. E36 A › Distriío industrial E! - Cruzeim-?SP w CEP i2703-9?G - Íclefonef Fax (123 314 E 21441 



ENC: PROPOSTA FINAL PREGAO 06/2017: GR IND COM E TR... 

Assunto: ENC: PROPOSTA FÍNAL PREGAO 06/2017: GR IND COM E TRANSP PROD QUI 

LTDA 

De: "Levi - GR Quimica" <levi@grcruzeiro.com.br> 
Data: 28/06/2017 12:01 
Para: "Licitacoes" <licitacoes3@saaepiumhi.com.br> 
CC: <anderson.zinani@grcruzeiro.com.br> 

Att. 

Levi Guimarães 
Gerente de Licitações 

E (12) 3141-2144 

Ã Ramal: 2175 

!evi rcruzeiroeombr 

De: Levi - GR Quimica [mailto:ievi@grcruzeiro.com.br] 
Enviada em: terça-feira, 27 de junho de 2017 13:59 
Para: Licitacoes (Iicitacoes3@saaepiumhi.com.br) 
Assunto: PROPOSTA FINAL PREGAO 06/2017: GR IND COM E TRANSP PROD QUIMICOS LTDA 

Prioridade: Alta 

Boa tarde: 

- em anexo segue a PROPOSTA FINAL REFERENTE AO PREGAO 06/2017: GR !ND COM E TRANSP PROD 

QUIMICOS LTDA 

Favor confirmar recebimento. 

Att. 

Levi Guimañes 
Gerente de Licitações 

B (12) 3141-2144 

À Ramal: 2175 
33193311213 

_ Ievã@grcruzeiro.com.br 

wAnexos: 

PROPOSTA SAAE P|UMH| PE 6-2017 27-06-2017 GR IND COM E TRANSP 691KB 

RPOD QUIMICOS LTDA.pdf 

1 de 1 28/06/2017 13:21 
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GR INDÚSTRIA COMÉRCIO e TRANSPORTE-S' m: PRODUTOSQUÍMICOS LTDA.  A 

INSTRUMENTÓ ¡DE AÉTEÉAÇÀÉ: ÇÓNTRATUAL 

Pelo presente instrumento particular e na meilforiíoíma de direito, os abaixo assinados WANDER 
MANOEL GARCEZ RIBEIRO. casado soh Q regime parcial de bens, maior, empresário. 
residente e domiciliado, na cidade de Lavrinhas Estado de São Paulo à Rua Geraido Ribeiro, N” . 

96 - Chácaras Mavisou, CEP 12760-000, portador da cédula de identidade RG n” 15.373.701-3 
SSP/SP, inscrito no CPF sob N° 051.816.248-63; WASHINGTON LUIZ GARCEZ RIBEIRO, 
brasiieiro. soiteiro, nascido em 07/03/1968, residente e domiciliado na cidade de Lavrinhas 
Estado de São Pauio na rua Geraldo Ribeiro, N° 375 Chácaras Mavisou, CEP 12760-000, 
portador da ceduia de identidade RG N” 17.436.946 SSP/SP, inscrito no CPF sob o N° 
081.122.438-40, tem entre si justo e contratado, aIterar a sociedade, sob a forma de sociedade 
limitada nos termos do artigo 1.052 e seguintes do Civii (Lei N° 10406/2002) que se regerá pelas 
seguintes cláusuias e condiçôes, unicos sócios da sociedade empresária denominada GR 

Á INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA, com sede na 
- 1 Rua Projetada A.rN° 136 A, Distrito Industria¡ II, CEP 12701-970. na cidade de Cruzeiro, Estado 

DATA N° DE ORDEM DATA N” DE ORDEM 
16/02/2000 31 .467/00-3 15/06/2007 203.447/07-4 
05/12/2001 243.341/01-5 30/10/2007 390731/07-9 
24/01/2002 16789/02-7 06/08/2008 232704/08-9 
21/06/2002 127.105/02-5 04/05/2010 151 .574/10-8 
15/01/2004 5623/04-2 02/09/2011 354095/11-0 
05/07/2004 224898/04-8 25/10/2011 421 .772/1 1-6 

26/07/2004 301 .449/04-1 23/08/2016 351 .438/16-6 

27/12/2004 484383/04-8 
24/02/2006 63009/06-7 

,_\ 03/07/2006 113696/06-1 
É 05/04/2007 20540/07-3 

de São Paulo, inscrita no CNPJ N° 03.157.268/0001-20 e com Contrato Social arquivado na 
Junta Comerciai do Estado de São PauIo em 04/05/1999 sob o n” 35215666177. posteriormente 
aiterado conforme instrumento arquivados na referida Junta Comercial, na datas e sob os 

números que seguem: 

RESOLVEM, de acordo e na melhor forma de direito, incluir a atividade secundaria. exercida 
da Matriz localizada no Municipio de Cruzeiro, inscrita no CNPJ:03.157.268/0001-20 e 

NIRE:35.215.666.177 e filial iocalizada no Município de Paulinia. inscrita no CNPJ: 
03.157.268/0002-00 e NIRE: 35.903.465.719 e para constar a atividade de armazenagem de 
produtos químicos perigosos em geral para terceiros e devido a esta aIterar a clausuia 2° 

(segunda) do instrumento de Contrato Social vigente. que passa a ter a seguinte redação: 

CLÁUSULA SEGUNDA: 
A sociedade se destina a comercio atacadista de outros produtos químicos e petroquimicos não j, 
especificado anteriormente, fabricação de cloro e álcaiis, fabricação de outros produtos quirnicos  _ . 

não especificados anteriormente, transporte rodoviário de produtos perigosos, a -' j/ 
OMC"" 'E "Ems-Tiàñfissãowde warsasat¡ ficando assinj atribuídas: 
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  Matriz: comercio atacadista de outrosvprodutos_ gulmicos e petroqulmicos não especificad 
anteriormente, fabricação de cloro e álcalis, fabricação de outros produtos qulmicos não 
especificados anteriormente, transporte rodoviário' de produtos perigosos, armazéns gerais - 
emissão de warrant. - 

Filial Paulinia: comercio atacadista de outros produtos químicos e petroquimicos não 
especificado anteriormente, transporte rogogiáripÍ de produtos perigosos, armazéns gerais - 
emissão de warrant . _ _ 

Em virtude das alterações acima, da clausula 2° (segunda), o contrato passa a ser consolidado 

no seu interior teor, com as seguintes clausulas: 

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob _a denominação de GR indústria, Comercio e 
Transportes de Produtos Químicas Ltda., e tem sua sede na Rua Projetada A, N° 136 A - distrito 
Industrial lI, CEP: 12701-970 na cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo, e filial na cidade de 
Paulinia, Estado de São Paulo, sito à Rua Joaquim Aricó, N” 468, Bairro Betel, CEP: 13148-153, 

e podendo ainda, abrir outras filiais em qualquer parte do territorio Nacional. 

ervadas as disposições da legislação aplicada, a sociedade poderá abrir Parágrafo Único: Obs 
território nacional a criterio dos filiais sucursais, agências e escritórios em quaiquer parte do 

sócios. 

Cláusula segunda 
de outros produtos químicos e petroqulmicos não A sociedade se destina a comercio atacadista 

utos químicos especificado anteriormente, fabricação de cloro e álcalis, fabricação de outros prod 
não especificados anteriormente, transporte rodoviário de produtos perigosos, armazéns gerais 

- emissão de warrant, ficando assim atribuldas: 

os químicos e petroquimicos não especificado 
fabricação de outros produtos químicos não 

de produtos perigosos, armazéns gerais - 
Matriz: comercio atacadista de outros produt 
anteriormente, fabricação de cloro e álcalis, 
especificados anteriormente, transporte rodoviário 
emissão de warrant. 

Filial Paulínia: comercio atacadista de outros produtos qulmicos e petroquimicos não 
especificado anteriormente, transporte rodoviário de produtos perigosos, armazéns gerais - 

' ' emissão de warrant. 

Cláusula Terceira: O capital social e de R$ 1.500.000,00 (Um milh 
dividido em 1.500 (um mil e quinhentas) cotas de R$ 1.000,00 ( 

totalmente ja integralizado, distribuidas entre os sócios da seguinte forma: 

ão e quinhentos mil reais), 
Um mil reais) cada uma, 

Nome Cotas Valor 
WANDER MANOEL GARCEZ RIBEIRO 1.125 R$ 1.125.000,00 
WASHINGTON LUIZ GARCEZ RIBEIRO 375 R$ 375.000,00 

,u ' TOTAL 1.500 R$ 1.500.000,00 

Fãrágrafo Único: Conforme Alteração Contratual registrada na JUCESP (Junta Comercial do 
Êstado de São Paulo) sob o N° 113.696l06-1, datado de 03›'07l2006, a sócia retirante Sra. Mar' 
LÊ-ücia Garcez' Ribeiro, CPF_ N° 051.816.248-63 e Washington Luiz Garcez Ribeiro CPF 
®1.122.438-40, impôs sobre as cotas sociais doadas a cláusula relativa de incomunicabilida 
&Êestipula que os bens doados _voltem ao seu Patrimônio, se sobreviver aos donatãrios na for o 

Êrevista nonartigo 547 do código Civil. 

!CIDA 
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Cláusula Quarta: 

Daresponsabilidade dos socios: _ 

Os socios realizam neste ato e em moeda corrente do pagan valor das cotas subscritas e nos 
termos do artigo1.052 do código civil (Lei 10.40Bi2002), a responsabilidade dos socios é restrita 

ao valor proporcional de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralidade do 

capital social. a s - 

Cláusula Quinta: A sociedade será administrada pelos dois socios, separadamente, e a eies 
caberá a responsabilidade ou representação ativa ou passiva da sociedade, judicial e 

extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no 
interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios 

estranhos aos fins sociais. 

CÍãusula Sexta: A sociedade tera prazo indeterminado de duração. 

Cláusula Sétima: Pelo exercicio da administração, os administradores terão direito a uma* 
retirada mensal a titulo de “prõ-labore", cujo valor sera livremente convencionado entre eles, de 

comum acordo. 

Cláusula Oitava: Fica estabelecido que não terá conselho fiscal. 

Cláusula Nona: As cotas são intransferiveis a terceiros, sem expresso consentimento do cotista 
remanescente, que em igualdade de condições terã preferência em adquirHas, devendo em caso 

desta natureza ser lavrada a competente alteração contratual. 

Cláusula Décima: Os documentos emitidos pela empresa, ou emitidos contra a mesma que 

importarem em responsabilidade perante terceiros, principalmente nas transações financeiras e' 

bancárias, assim como as alienações de bens assinadas por 2 socios. Ficam, porem, proibidos 
de fazerem uso da denominação social em assuntos e negócios estranhos aos interesses da 
sociedade, assim como, assumir por ela quaisquer obrigações em beneficio próprio ou de 
terceiros, ou torna-las responsavel como sacadora, abonadora, aceitante, avalista ou qualquer 
outro titulo que não seja destinado único e exclusivamente aos negocios e interesses sociais. 

Cláusula Décima Primeira: A Sociedade não se responsabilizará perante terceiros, por 
quaisquer obrigações assumidas com desrespeito ao disposto na Cláusula anterior_ 

Cláusula Décima Segunda: Poderá ser promovido a qualquer tempo, aumento ou diminuição 
do capital social, transformação da empresa em qualquer tipo de sociedade, bem assim, abertura 
e .fechamento ' de filiais e outras dependências em qualquer parte sociedade não se; 

responsabilizará perante terceiros, por quaisquer obrigações assumidas com desrespeito ao_ 

disposto anterior. ' ' "  
Cláusula Décima Terceira'. A sociedade não se dissolverã pela ocorrência de falecimento, 

interdição insolvência ou outro impedimento de quaisquer cotista, prosseguindo com os 
representantes legais daquele, sendo que os haveres do sócio retirante, por qualquer dos 

' motivos'acimaáconstituido pelo valor nominal de suas respectivas cotas, acrescido da parte 

propggcionatxdos fundos então existentes, mais os lucros apurados no último balanço serão 

m? “Éàâoseãgígfàsm "de direito em_24 (vinte e quatro) parcelas. Mai'. ' = 
. u** L “FV Quarta: Em suas deliberações, os administradores 
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Cláusula Décima Quinta: O exercicio social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando 
serão levantadas o Balanço de Resultado Economico_ e 'serão efetuadas a apuração dos 

resultados com observância das ¡XISCQÕÍÇÓeS-JeQaiS*aplicáveis_ ~ _ 

Parágrafo Único: Os lucros ou prejuizos apurados serão distribuidos ou suportados pelos sócios 

na proporção da sua participação no capitatsociaj.: 

Cláusula décima Sexta: Serão regidas pelas disposições do código civil (Lei n° 10.406/2002), 
aplicáveis à materia. tanto a retirada de sócio quanto a dissolução e liquidação da sociedade. 

Cláusula décima Sétima: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância 
dospreceitos do Código civil (Lei n° 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis. 

Cláusula Décima Oitava: Fica eleito o foro da Comarca para qualquer ação fundada neste 
Contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiada que seja. ' 

Cláusula Décima Nona: Os sócios Sr. Wander Manoel Garcez Ribeiro e Washington Luiz 
Garcez Ribeiro, já qualificados, declaram. sob as penas da lei, que não estão impedidos de 
exercer a administração nas hipóteses mencionadas nos artigos 1.011 § 1°, do Código Civil (Lei 

n° 10.406/2002). 

E, por estarem assim justos e contratados. lavram este instrumento em tres vias de igual forma 
e teor, que serão assinadas pelas sócias na presença de duas testemunhas. 

Cru 'ro, 01 de setembro de 201 . 

Wander Ma l eléarcez Ribeiro Washi iz Garcez Ribeiro t 

R§G 15.373.701-3 SSPISP RG 17.436.946 SSP/SP 
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I _ _ E-r/“IRANSEORTES - .DE 

“PRODUTOS QUIMICOS LTDA A JOSE PAULO TEIXEIRA JUNIOR E OUTROS - - - - - - -  - 

Aos vinte e cinco (25) de abril de dois Emil_ e dezessete (2.017), neste municipio de Lavrinhas, 
Comarca de Cruzeiro., Estadowde .SàoxPaulo, neste Tabelionato deNotas, pgrantekmim, 
Tabelião de Notas, cdmpareceu/ 'como outorgante, QR &INDÚSTRIA; COMÉRCIO ÊE- 

TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA_., sociedadt-:Fem resária limitada-com” E 

sede no municipio de Cruzeiro-SP, na Rua Projetada  136-A »Distritoxtndustrial ill,- 
CNPJ/MF n° 03.157.268/0001-20, .e filial no municipio de Rãulinia-SP, na RuaaJoaquirn 
Arico, 468 - Betel, CNPJ/MF~n° 03.157.268/0002-00, com-contrato social de constituição de 
02/05/1999, registrado na Jucesp em"" 04/05/1999, sob o n° 35215666177', e última alteração 
registrada na Jucesp em 23/08/2016, sob“o nÊ"”351.438/16-6, neste-ato representada pelos 
únicos sócios; WAND\ER“MANOEL GARCEZ \R-IBEIRO, brasileiro, casado." industrial, 
RG/SSP/SP n° 153.737._0'_|3,./CPF/MF n° 051.816.248-63, residente e domiciliado neste 
município, na Rua Geraldo Ribeiro, 96 -_. Chácaras Mavisou; e WASHINGTON/LUIZ \ 
GARCEZ RIBEIRO, brasileiro, solteiro, Indústrial, RG/SSP/SP n° 17Í436L946, CPF/NIF n° __ 

PROCURAÇÃOWÉÃUE FAZ /GR INDÚSTRIA; COMÉRCIO 

,d  _' É r081.122.438-40, residente e domiciliado 'neste município, na Rua Geraldo Ribeiro, 9633"' 
Chácaras Mavisou; os presentes, identificados por _ÍITITIÍITÍ conforme docpmentosg_ 
apresentados, acima mencionados; do que dou fe. Pela outorgante., porseus representantes  
me foi dito que pelo presente instrumento e na~me|hor forma de direito nomeia e constitui 

fseus bastantes/procuradores, JOSE PAULO TEIXEIRA «IUNIOR-VbraSIIeiro, casado/diretor 
' .comercial, RGISSPISPn° 15.372.211-3, CPF/MF n°..O53.245.448-O9, residente e domiciliado 

no municipio de Cruzeiro-SP, na Rua São Paulo, 578- Jardim ,São Jose; CLÓVIS DE” 
OLIVEIRA, brasileiro, casado, gerente comercial, RG/SSP/SP n° 27.826.24"6'-6',-~CPF/MF 'n° 
183.783.358-36, residente e domiciliado no municipidde Paulinia-SI?, na AvÍAristóteIes 
Costa, 1.-037 - Bairro Fortaleza; FABIO SAMPAIO GARCEZ RIBEIRO, brasileiro, solteiro, 
estudante, RG/SSP/SP n° 37.864.633-3, CPF/MF n° 357.158.698-03, residente e domiciliado 
neste municipio, na Rua-Geraldo Ribeiro, 96 - Chácaras Mavis/cju; TIAGO MEIRELLES - 

ALVES, _prasi|eiro, casado, administrador de empresas, RG/SSP/SP n° 27.826.472-4, 
CPF/MEM 218.225.088-35, residente e domiciiiado no municipio de Cruzeiro-SP, na Rua - 

Nestor Gonçalves Duque,;'200'- EdgPedra da/Mina - apto. 4; ANA 'CAMA JANUNClO,_ 
brasileira; casada, vendedo/ra, RG/SSP/SP n° 28355969-X, CPF/MF n°'199._128.738.-07,_ 
residente e domiciliada no município_ de Cruzeiro-SP, na...Rua Rui Cotrim, 2'15"- Vila Paulo' ' 
Romeu; PAULO.. MAURÍCIO TELES, brasileiro_ casado, vendedor, RG/SSP/SP n” = 

21182516-5, residente e domiciliado na Rua »Pedro/Alvares Cabral, 36 -. Jardim Amanda,  
Hortolândia-CSP; ARIOVALDO JOSÉ RINALDI, brasileiro, casado, vendedor., RG/SSP/SP “N, 

._,n° 13058315-7,“CPF/MF n° 027.653.318-63, residente e domiciliado na Rua Luiz Nado, 728' 

t'  , -- Bairro São Luiz', Americana? - SP; ALEX ARAÚJO MEIRELLES, brasileiro, solteiro,   .L  vendedor, RG/SSP/SP n_° 2.3.741.-036-9, CPE/MF n° 275.735.438-83, residente e domiciliado» 
na Rua Celestina Novaes Antunes, 40 - Regina Célia - Cruzeirâ-SP; DAISY MARCELA 
RIBEIRO LEITE MELO, brasileira, casada, vendedora, RG/SSP/SP n° 40.897.179-4, 
CPF/MF n°_ 312.966.788-14, residente e domiciliado no municipio de Cruzeiro -'SP, na Rua 
das Tulipas, “69 - Jardim Primavera; _L_E_Vl CÉSAR' COTRIM .GUIMARÃES, brasileiro; 
casado', Gerente de Licitações, RG/SSP/SP n° 17.039.467, CPF/MF n° 076.217.828-03 , 

residente e domiciliado no municipio de Cruzeiro-SP, na Av. 'José Novaes Sobrinho,-___1.92O - 
Jd. Paraiso; e FELIPEDEDLIVEIRA, brasileiro, casado, vendedor, RG/SSP/SP 43.436.362- t, 

5, CPF/MF 290.577.128-30, residente e domiciliado no municipio de São José dos Campos- " 

_a 4 SP, á Rua, Saturno, 176, casa 06 - Jardim da Granja, a quem confere ampios gerais e 

L   _ ilimitados poderes para o firn especial de em conjunto ou isoladamente representar a firma 
J,r/É:..::;:::;r.zá:r: _ _  _ . 
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'out/cfrgante perante as repartições públicas federais, estaduais, municipais e autarquias de 
qualquer nivel, empresas. públicas e privadas e de economia mista em geral e onde mais 
necessário for; podendo para tanto, ditorprocurador, participar de concorrências' públicas, 
assinar declarações @documentos referentes à inscrição ou renovação de cadastro de 
_f _i,_'rnêcedores, inclusive contratos e atas de registro de preços; participarsdeprdoessos 
licitatórios, tais como concorrência nacional, tomada de preços, pregão presencial e 

_el_etrônic'o, carta convite; apresentar propostas, lances verbais, interpor recursos e impugnar 
outros', recol_her ta'xas,~impostos e tributos em geral; podendo enfim, praticar todos os atos 
necessarios ao 'fiel cumprimento do presente mandato, inclusive substabelecer. O presente 
instrumento de mandato tem o prazo de validade de 01 (um) ano, extínguindo-se em 
24 de abril de 2.018. Assim o disse e dou fé. Á pedido, lavrei este instrumento, que feito e 

lider-zm voz alta e clara, por acha-lo em tudo conforme, aceitaram e assinam, dispensando 
'expressamente as presenças e assinaturas de testemunhas. Trasladada em seguida. Eu, 
(a.) (Nelson Das de Barros Junior), Tabelião de Notas, digitei, conferi, subscrevi er assino em 

PQlpÍÍCO e raso. (a.) GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSP PRODUTOS 
QUÍMICOS LTDA.. Nada mais. Trasladada em seguidaéí › ê 'e  ' elson Das de 
Barros Junior), Tabeliãb de Notas, digitei, conferi, subscrevi e assino em público eiraso. 
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO 
QUADRO DA EMPRESA EMPREGADORA 

PREGÃO ELETRONICO DE N° 06/2017 
PROCESSO LICITATORIO N° 190/2017 

 A Signatária GR lnd. Com. e Transp. de Prod. Químicos Ltda., CNPJ n.° 03.157.268/0001-20, neste ato 
1 representada pelo Sr. Levi César Cotrim Guimarães, RG n° 17.039.467 - SSP/SP e do CPF n” 076.217.828-03, 

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. 

Declaramos possuir menores aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal n” 9854, 

de 27.10.99, que altera a Lei n” 8666/93. 

Piumhi/MG, 27 de Junho de 2017. 

5 /' V03.157.2a8¡00o1-20“ 
GR Indústria Comércio T 
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DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO 
EDITAL 

x0. PREGÃO ELETRÔNIÇO DE N° 06/2017 
"í. PROCESSO LICITATORIO N** 190/2017 

A Signatária GR 1nd. Com. e Transp. de Prod. Químicos Ltda., CNPJ 03.157.268/0001-20, neste ato 
representada pelo Sr. Levi César Cotrim Guimarães, RG n° 17.039.467 - SSP/SP e do CPF n° 076.217.828- 
03, 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 especiñcações pertinentes ao Edital, bem como, às 

leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação. Declaramos ainda, que nos 
preços cotados já 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. 

“l Piumhi/MG, 27 de Junho de 2017. 
/W 

l"03.157.268l0001-20° 
GR indústria Comércio e Transporte 

de Produtos Quimicos Ltda. 

. _ Rua Projetada A, 136 A 

?Jistrito Industria¡ H - CEP 121-701-970 

L_ 01211251120 - sFr-_j 
Gerente de Licitações 

 110;; [Pi-ici âiààaa [A, i Cir;   iijrtãsu-iààíé "iáààiágsuazai 7:1' L '<;<,>ç;›1»iir;;>s;› "(51129 12311341470 n i15517011113551521; (E21 :I sit' 21.14 



Comprovante de l nscrição e de Situação Cadarai - Impressã) 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 

RFB a sua atualização cadastrei. 

 
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INscRIçAo " DATA DE ABERTURA 

o3_157_268"¡001_2° COMPROVANTE DE INÍÊRIÇJÀÍO E DE SITUAÇÃO UMO5HBQQ MATRIZ CAD R 

NOME EMPRESARIAL 
G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 

í TÍTULO Do ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) J 
d CÓDIGO E DEscRIçAo DA ATIVIDADE ECONÔMíCA PRINCIPAL  4534-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

2011-8-00 - Fabricação de cloro e álcalis 
2039-1-99 - Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente 
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 
52.11-7-01 - Armazéns gerais - emissão de warrant 

CÓDIGO E DEscRIçAo DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 
LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO 

R PROJETADA A J 135 | A J 
CEP BAIRROIDISTRITO MUNICÍPIO ur 
12.701-970 DIST INDUSTRIAL ll CRUZEIRO SP 

ENDEREço ELETRÔNICO TELEFONE 

WILLIANS.MENDES@GRCRUZEIRO.COM.BR 

ENTE FEDERATIVO REsPoNsAvEL IEFR) ' 

kit** 

sITUAçAo cADAsTRAL DATA DA SITUAÇÃO cADAsTRAL 

ATIVA 0311112005 

MOTIVO DE sITuAçAo CADASTRAL 'N 
” w 

sITuAçAo ESPECIAL J DATA DA sITuAcAo ESPECIAL J 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 1510512017 às 11:37:40 data e hora de Brasilia . Pá ina: 111 9 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 15/05/2017 
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2017-510 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 
CNPJ: O3.157.268ID001-20 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacionai (PGFN). _ 

Esta certidão é valida para o estabelecimento matriz e suas fiiiais e, no caso de ente federativo, para 

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 'i1 da Lei n9 8.212, de 24 dejulho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, nos 

endereços <http:l/www.receitafazenda.gov.br> ou «thttpz/lwww.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n9 1.751, de 02¡10¡2014. 
Emitida às 08:20:21 do dia 10/05/2017 <hora e data de Brasiiia>. 
Válida até 06/1112017. 
Código de controle da certidão: 8370.C754.6F70.BFA3 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



 
  

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 

[Jíébitosí Tributários Não Inscritos na Dlvlda Ativa do Estado de São Iàaulo- 

r 

Óertidão n" 'a ' 
data e hora da emmgãg 15/05/2017 13:44:13 

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.  m._ u Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. j 3 e g o! 
.n 

l 

I 

Á aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidàde no síçiog À _¡. f* 3 

mvw.pfe.fazenda.sp.gov.br - ' _ j “› e' 

?Folha  1 _ g: n 



 

   
 

 

PROCURADORIA GERAL no ESTADO 

Procuradoria da DívidaAtiva 

certidão Negativa de Débitos Tributários 
da 

Dívida Ativa _do Estado de São Paulo 

 CNPJ Base: 03.157.268 

 
 
 

i. 
s 

w  ' "Heesalvado o direito de a Fazenda do _ e 

o .responsabiiidade da pessoa_ juridica/fiia a " “ 

 
 

  Í  não constam tnteressadptaxt    
a "-3 Tratando-se de CRD: - tiarap . 

-de modo que ga cert" “o . gh iva '_ r e  mais». ddíÇüÊJ.-$à$9› í; “' ' - raiçgdoácNRdêíseja_    "aquela acimaàinfora 

 
 

Cenidaon** n Í 15451208 _ e  ÍÊZiIhá?1Íêa§=1§ÃÊ;¡_ 

Dataehora da emissão 12/os/2o1717:39:3o wwebmj” ' - (norga-dpoaçasfíliajíil.. _'  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão. _ __ _ a 

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n” 2, de 9 de maio de 2013;:  L. É  Qualqüer rasura ou emenda invalidará este documento. _ , a . L : 

A aceitação destacertidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sitio A; 

http:Ilwwwdlvldaatlúa.pge.sp.gov.br * a 
  

 



Pavéfeãáura zgmãcrim! de Crzgãeãrz: 
fi$itltãff ::é 5533:; Fíããêiíf 

íjãclêàyíãtããàzãxü WÉÉÍÉAÂPÊYÊÊFPÀ &É; ?RÍÊÊUFYQS 

Certifico em resposta em p-rotccaío 255/ 17, requerido em 
U9 de marçc) de 203.7., em 'name (ÉRÍNÍ). COM. E TRANSP.. PRÔÍÊÍÊTÍÔS 
QUEMKÍPS LTHA em:: a inscrição Caãçiasêraã de n” 24.471 mzcauníra @as :mim 
com «as cofres çíêhlíenm wik:rcntí'c ;w ISSQN” Inlgnxsta) Sobre Stzrviçns (ie 
íêtiãsíãâiivi” Hgarasrszzg: (ETi-buta Mexbiiiáriojexrzc, (i'§^'í*' -« “ãkgxês :k 
Fiscaêãzagtãa» e Funcionamcnm (Tributo Mobiliáría). 

Otstresszizn, .lista ressakvado o direita da Fazenda Púbiica do 

?s/hznâçíp-iap, na nobreza-ma de ciébítcs provenientes dawn": tributo que venha a ser 

apnzradü m.: que se xzerífíqtte a quaüquer tampa. 

E5 o que cumpre ccníñcar c* para co-nstar, ?ci a presente 
ífÍcriãcêâo, m :izzm supra, coníks-ricia pm* Hahn. 

O referido é verdade. 

Cruxüirxb, 13 de -março de 201?. '  uawiâfmwo”  
PAULG H BÉN RIQU lu GOíNÇA LVES (É_ASTRO 

Diretor Tributá ria 

GPMM DE Qgggwgígggggnpgéggga pelo prazo de 120 (Cento e xrinte) días. 
NATURAIS E TAISELIAO DE NOT-ns 

no MUNIcu-nr) DE LnUIzrNHAS 
COMARCA DE CRUZEIRO-SP 

NELSON DIAS DE BARROS JUNIOR 

AUTENUCG A PRESENTE CÓPIA REWHUGÍII-FUCA OUE g 

CDNFERE CUKIÉ NA2  DUE DOU FE 

LAUR1NHAS. 

OFlCIAL E TABELEAO 
AUTENTICAÇINJ  “i 

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE DE AGTENHCIDADE  



_Prefeitura Mtlnicigmal de Cruzeiro 
;Estado de São 13311113 

Setor de Cadastro Imobiliário 

' ü (áàB323Í17 L 

» 'QUIh/ílcâs_ LT'DA.***** 

'oFlcnnL oe- REGUSTÍRU cum.. nas Pessoas 

C E R 'r I-D ÃO 

. C E R T Í 'F .I C O, a pedida da pessoa interessada., 

.pelo .requfejgíztnento protocolado_ goi) c; rf' 3641117 de 18 de Maio 2017, que após 
_consu'¡ta.  -nossas arquivasÉÍ-constatàmos que não existe neste nzunicípic 
-imóveílwzaclalstrado em_ nome de GR. INI). OM. E TRANSP. PÊRODÚTOS 

$**$**$m*$*$$~$ $$$$m*#*$**$$$$*$$$$**m$*$ 
O Refarído _ 

Cruzeiro, 'E9 de " À  
..M“müwm%ñ 

NATURAlS r: TÀBELlAO DE NOTAS' 
DO MUNICIPJQDE LAVR|NHA5 

cQmnRc-A iii; cnuzemcxsp _ 

NELSON nnnfa-.DE B^RRO5 J“"'°" 
nncuui ETABELPQ 
AUTENHCACAO 

AUTÉNTICG n nmesenm: com:: REFIIUGRAFICA ::UE 

cum-ER¡ CQÍÊQJWAÍWOUE DÚU H5 ; - . 

Lnvamuns.:  D E--e É - 
;muco sonasme comseu) os os AUtENTICIDADE 



"N O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 

2017-6- 7 httpszlíwwwsifgecaixaguvnbr/Em presa/Crf/C rffFgeCF SImprÍmirPapeI .aspWARPessOaMatriz=8183014&VARPessOa=8183014&VAR Uf=S 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 03157253/0001-20 
Razão Social: G R INDUSTRIA COMERCIO E TRANSP PRODUTOS QUIMICOS LTDA 

Endereço; RUA PROJETADA A 13s A/ DISTR INDUSTRIAL 2 / CRUZEIRO/ SP/ 
12701-970 

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. 

quaisquer débitos referentes a contribuições e/Ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. _4«-'“' _ -s/Z ' L-í-"Th-R 

Validade:/03/06/2017 a 02/07/2017 D k ___, ___.____~ _ __  .-  
Certificação Número: 20717060305185802108475 

Informação obtida em 07/06/2017, às 08:55:57. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

gi 
httpszflwww.sifge.cai xagovbr/ Em presaJC rfICrfIFgeCFSIm primirPapei.asp?VARPessOaMatriz=B183014&VARPes5oa=8183014&VARUf=SP&VARInsor=... 1/1 



CAIXA 
CFIIXA ser:: NÓMICAÉEEÍE RÃVL 

Certiñcado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 03157253/0001-20 
Razão Social: G R INDUSTRIA COMERCIO E TRANSP PRODUTOS QUIMICOS LTDA 

Endereço: RUA PROJETADA A 136 A¡ DISTR INDUSTRIAL 2 / CRUZEIRO / SP/ 
12701-970 

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: 22/06/2017 a 21/07/2017 

Certificação Número: 2017062205101689708450 

Informação obtida em 07/07/2017, às 10:35:10. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Le¡ está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 

www.caixa.gov.br 

https:Ilwwwsifgecaixa.govbr/Empresalc rfICIf/FgeCFSlmprimirPapei.asp?VARPessoaMatriz= 

0 
8'183014&VARPessoa=B1830148NARUÍ=SP8NARL . 1/1 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS 

LTDA 
(MATRIZ E FILIÀIS) 

CNPJ: 03.157.268/0001-20 
Certidão n°: 131137656/2017 
Expedição: 19/06/2017, às 16:13:19 
Validade: 15/12/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS 

Q U I M I c o s L 'r D A 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o 

n° 03.157.268/0001-20, 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. p 

No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais; 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.bry. 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários a 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. 



2210612017 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERT|DÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

CERTIDÃO N°: 021963782 FOLHA: 111 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - 

Capital. no uso de suas atribuições legais, 

CERTIF|CA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE 

FALÊNCIA. CONCORDATAS, RECUPERAÇÕEÊ JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a 

21/0612017, verificou NADA CONSTAR como reãüifgêfwquerido/interessado em nome de: **************** 

iai?” :ñf _ 
GR IND. com. TRANSP. DE PRQQÉQÊAQUIÊN, 'A 
indicação constante do pedido dekçüerfda 

           
J: 0315726810001-20, conforme 
i*iriüiiiilrti-üktiürfüxúñiiiii*t***tir* 

                             
   

. -““ÉJ=    .. .   A “ v . . . 

Esta Certidaõíãñgü_ÊEpptÊ-qfd]n-arlzanjggãteã-p ;fpãrpçessosv niqye a pessoa CUjO nome foi 
pesquisado figura comgàiagfor( _ILS ãpoñtadosé? osgmfeãtcíiââycó” 'situação em andamento já 

cadastrados no sistema *infõírãñííajêigzàado '  1;" »HC ' -_ 

do Estado de São Paulgxêâq¡ _ -  __  
Íiéâg "Í'_ . _ É .  ;.33 _ _- '-  “FÉ  4.- i "fr.  › 

r o; mapa/Ego -po e se, 
.   E '  ag_- fã g: i 

n°53I2015.     
s jterrñiíãigidaãjdfesmeíçiiante àssiiríat a 

E. 2 img¡ 

"N, 



Ítiífíütê   m; FCHÍRNÍEtÍIMENTO E czxrxàcfiinànn 'I-'ÉCNÍCA. 

- Q-ütmrtuazntàzízü da Àgzm e Eggcsms de Sumaré, _atestaw para:: as dexridos ,Em que: a 

empresa QÉZTXndJLEMña, Caméwizr. e 'Fransportxzs áe ?mríutos Químicnx Ltda., 

seu; me  tprqgeuaaiz: ..a gar** 'E36' a m Disíñlo Industrial t:: w Clruazâsi-w ~ sv.. _CNÉPÇL 

üâ;íñ7.üâãfñüé'l~2ü,.femeccu a este_ DAE, as materiais: abaixa: 
n' Pública n” 003107 m. (futurista n** 001193 Já] 3  Çanxjzmtràêí; 

32m ârraàgçgvâtvuira 'para ciiimíra 
46 Sérvíçcizciíâfãíeste Hidro-gráfica conforme ::mx-ma ABNT e serviço de m-anute-nçãa 

das çñlínçlfàài_ " mxmsro de t_ 

; Juatcmutxlenntofiêurareia 

Dámân de tirizçáaaticorrosiva _ 

'Hemíinaçíg 6:11':: aplicada a ;mis-tala ' 

!Ita-as @mim 551g tinta mmalte, em* iamnía' 

In0v_a-§ãn.éa11§à5âíih'ta~ preta esmalte do logotipo cia empfesá 

131m3 -demãtzfâwíe fin-ta ::inata ehxxmbü- 

' -Rcpasiçãkg dgsiráivxalas ' 

inspççãüí-ndiñíerfâor db cilindro. averíguaçãa perda de ;um 
Reptisâçâñ capacete de proteção' das vátvulas 

. Àtastaznmsxímnbém que a. empresa cxzmprit¡ com total eficiência e pontuaiidadc seus 

siarripmniiàsüus§gpm~axxte custe órgão, referente a quzúiciadc, ;prazo da entrega, garantiia, 

execuçãa, gílcêlíítcramênlo, não haver-Lda nenhum mgjstm ciesahcnzxdnr contra a mesma. 

n Para _üüüstêlrg gli, PÀULÇ) FlâRNANíñfñ VNEYES PACHECO, Gerente de lãívísãe, o :fiz 

digam:: e assim). _ 
' . OFICIAL DE REGISTRO cwu_ nas PESáú-¡ai 

NATURnn-s E TnBELIAo DE NnTns 
DO MUNICIPtO DE LAVRINHAS 

COMARCA DE CRUZEIRO-SP 
NELSON DIAS DE BARROS JumoR 

OFICIAL E TABELIDO 
&íimà-féà 98 da-íúnmbtm de 2010 

AUTENTICAÇAO 
AUTENTICO A PRESENTE COFIA REPRñGRfJgCn our;  K.   a): 

Pa” O 'email  -eves t açnhccu CDNFERE (nasua Win2017) DUE nm¡ re 
@amam de Divã-SEK) L^"“'""”S'-à ^ 135-- 

. l . _Z IL. 

' vALIDo SOMENTE com SELO DE DE AUTENTICIDADE 

 



(NH $733. l 57.2f›ã§.f'l)ã§!f›l~2L1 É'NSíÍÍlE,§'Ã$1 . Eâilíãííãííílà lãs' 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA  FATO 
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇAO 

PREGÃO ELETRÔNIÇO DE N” 06/2017 
PROCESSO LICITATORIO N" 190/2017 

  

A Signatária GR Ind. Com. e Transp. de Prod. Quimicos Ltda., CNPJ n.° 03.157.268/0001-20, neste ato 
representado pelo Sr. Levi César Cotrim Guimarães, RG n” 17.039.467 - SSP/SP e do CPF n° 076.217.828-03, 
Declara, que até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a 

declarar, sob as penalidades cabíveis, a supervcniência de fato impeditivo da habilitação, conforme art. 32, 

parágrafo 2° da Lei n” 8.666/93. 

Piumhi/MG, 27 de Junho de 2017. 

Fosxiszhzssroooi-zo 
¡_ a¡- c ' PR indústria Comércloe Transporte 
w ..wtoasuasr-ssprs? J de Produtos Quimicos Ltda. 

'É cPF.:o7s.2r7.a2a-03     Rua Projetada A. 135 A 
Distrito Industrial Il- CEP 12 7014579* 

LÇRIIZEERO - SPMÉ 

 -= Gerente de Lícílaçõas 

m Rua g›;-;1;j3:.:e.rgai.; 71." 'iÊieà' VAI é oàsiiêíáç; iiêzcêústruiâilí' n J cfràuàéli-aiási'>  nÍ=iÍzé=í 22770: #E10 n "rescráàiiéà-i'Pak (32 'à 'gííái .2 a .14 
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&üâttêââ 
CNPJ 03.157.268/0001-20 INSCREST. 282.057.030.l 18 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Piumhi/MG 

PROPOSTA 

PREGÃO ELETRÔN1CO N” 06/2017 
PROCESSO LICITATORIO N°l90/2017 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do item abaixo discriminado, que integra o 

instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

1-IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

Razão social do Licitante: GR Ind. Com. e Transp. de Prod. Químicos Ltda. 

CNPJ: 03.157.268/0001-20 
Endereço: Rua Projetada A n° 136 A - Distrito Industrial II 4 CEP: 12701-970 - Cruzeiro ~ SP. 

E-mail: 1evi@,grcruzeiro.çcom.br - 

Telefone/fax: 12-3141-2144 

Representante Legal: 
Nome: Levi César Cotrim Guimarães 
Identificação: RG. N” 17.039.467 - SSP/SP, CPF n” 076.217.828-03, brasileiro, casado, residente e 

domiciliado no município de Cruzeiro, na Av. Jose Novaes Sobrinho, 1.920 - Jd. Paraiso e CEP: 

12721-230. 

Qualificação: Gerente de Licitações 

,xr Cod. Item Quant. Unid. Descrição do produto Marca Valor Valor Total  Produto Unitário 

SAAE 
Inspeção Periódica e manutenção em 
cilindros de aço carbono para Cloro gás 

capacidade de 50/68 Kg de propriedade 
do SAAE, de acordo com NBR - 
13295 da ABNT/ normas vigentes, 

composto de: 

- Degasagem; 
01685 01 31 SV -Neutralizaçãm Cyltest R$458,00 R$ 14.198,00 

- Lavagem lntema; 
-Teste de Estanqueidade e 

Hídrostático; 
-Limpeza, Recuperação (onde 

aplicável), inspeção e Calibração da 
Roscado Cilindro 3/4” NPT e outro que 

atender; ' 

- Substituição do colar roscado (se , _ 

necessário); ///s7 - Limpeza Interna a Vapor e / " 
' k 

CPF.:U7õ.217.828-03 

- ' as 

Rua Projetada A, 136 A - Distrito Industrial 11 - Cruzeiro/SP - CEP 12701-970 - Telefone/Wgázããâgàgi _thsLsSP/SP @ 
Gerente de Licitações 



 
iaeàarsa 

o ,sêâtãêãà 
CNPJ 03.157.268/0001-20 INSCR. EST. 282.057.030. I I 8 

posterior secagem; 
- Inspeção Interna; 
- Inspeção Externa; 
- Exame das espessuras de parede 

Ultra-Som; 
- J ateamento Externo; 
-Verificação de perda de massa 

(pesagem); 
- Gravação da data de reteste conf, 

NBR - l3295/normas vigentes; 
- Pintura Industrial Externa; 

- Lavagem Química; 
- Ponto de Orvalho; 
Substituição de Válvula, colar roscado 
e outros se necessário; 
- Emissão de Laudo de Inspeção de 

acordo com as normas vigentes 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 14.198,00 (Quatorze mil cento e noventa e oito reais) 

Condições Gerais: 

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

Prazo de entrega do objeto: 30 (trinta) dias, contados a partir da Ordem de Fornecimento (Nota de 
Empenho) quando solicitado pelo SAAE, ( Conforme Item 10 NA PROPOSTA ESCRITA E 

FORNECIMENTO e subitem 10.2 letra “J ” do Edital). e 

Local da coleta/entrega do objeto: O licitante vencedor deverá coletar a quantidade de 31 (trinta e 

um) cilindros para ser realizada manutenção e inspeção, bem como devolução 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, 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 cilindros ( Conforme 
Item 10 NA PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO e subitem 10.2 letra “IC” do Edital). 

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, ( Conforme Item 
10 NA PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO e subitem 10.3letra “k” do Edital). 

PF.:'o76.'217.a2a-o3 

Gerente de Licitações 

Rua Projetada A, 136 A - Distrito Industrial II - Cruzeiro/SP - CEP ¡2701-970 - Telefone/ Fax (i 2) 314¡ 2144 



 mesmo 
" @esses 

CNPJ 03151268/0001 -20 INSCREST. 282.057.030. l 18 

Nos preços propostos estão inclusos todas as despesas com: transportes, imposto, taxas, seguros e 
outros encargos com o envio dos cilindros usados, bem como a entrega dos mesmos na sede do 

almoxarifado do Serviço Autônomo de Água de Piumhi-MG sito à Praça Zeca Soares, 211 - 
Centro, em Piumhi-MG, incluindo descarga dos cilindros, ( Conforme Item 6 CRITÉRIOS DE 
ACEITABILIDADE DA PROPOSTA e subitem 6.1 letra “g” do Termo de Referência do Edital. 

Demais condições conforme Edital e seus Anexos. 

Piumhi/MG, 27 de Junho de 2017. 

GR Ind. Com. e Transp. de Prod. Químicos Ltda. 

Fo3.157.268¡0oo1_2o“ 
GR Indústria Comérçio_ e Transporte ' de Produtos Qunmrcos Ltda- 

Rua Projetada A. 135 A_ 

üstrlto lndustria! n - CEP 12.701-970 
E 

LCRUZEIRO - SP*_J 
  erenIe de Licitações 

131 

Rua Projetada A, 136 A - Distrito industrial ll - Cruzeiro/SP - CEP 12701-970 - Telefone/ Fax (12) 3141 2144  





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

Piumhi - MG 

Sistema de Gestão de Materiais - Compras e Contratações 
Termo de adjudicação de processo de compra 190 I 2017 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação e seus membros colaboradores, nomeados pelo(a) PORTARIA 
SAAE-PIU 18/2017, reunidos nesta data, processaram a licitação O06I2017 na modalidade Pregão Eletrônico, 
decorrente do processo 1901201 7, obtendo os resultados discriminado abaixo. 

O3 157 268/0001-20 GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICO 14.198,00 

ÓAssim, adjudico a presente ticitação para o(s) |icitante(s) supracitado(s), pelo valor total discriminado acima. 

Piumhi- MG, segunda-feira. 10 de julho de 2017 

r- 

Jaqueline EÊaÉÉda de Souza P GOEIRO 

(a) 

Sistema: MGFCompras - TermoDeAdjudicacaootrpt Protí 901212017 



10/07/2017 Licitanet - Termo de Ajudicação 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2017 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

0(a) pregoeiro(a) do(a) SERV-Ig? AUTÔNÇMO DEÁGUA E ESGOTO DE PÍUMHI-MG comunica aos 

interessados e participantes do PREGÃO ELETRONICO N° 06] 2017 referente à ESTE TERMO TEM POR OBJETO A 

CONTRA TAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRES TAR SERVIÇO DE INSPEÇÃO E MANU TENÇÂO PARA CILINDROS DE AÇO 

PARA CLORO GAS CAPACIDADE 50/68 KG. COM FORNECIMENTO DE LAUDO DE INSPEÇÃO DE ACORDO COM NBR-13295 DA 
ABN T/NORMKIS VI GENT ES, E CONFORME ESPECÍFICAÇOES CONSTANTES DO 7ERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DEST E EDITAL, , que 

ADJUDICA O Objeto do certame a(s) empresa(s): 

Iioxrnecedor: GR IND¡ COM. E TRANSP; DE PROD-QUIMICOS LTDA. - 03.157.268/ 0001-  =_v.~ . -- *si* 'are Mm:  3x35; 
. . - . i -' . v." Tuta¡ ' "v; unit?”- v. Total ,  - 

Item Quant. Unid. Descriçao _ Marca Unit. Mudo orçado orçado, tEconomna 
_Adjdo _  ,i . ' . 

Inspeção Periódica e 

manutenção em ciiindros de .g ;¡  
aço carbono para Cloro gás ' 

capacidade de 50168 Kg~de - Í 
propriedade do SAAE, de ' " i ' 

acordo com NBR - 13295 da 

ABNT] normas vigentes, 
composto de: - Degasagem; - 

Neutraiização; - Lavagem 
Interna; -Teste de 
Estanqueidade e Hidrostático; - 
Limpeza, Recuperação (Onde 
apiicávei), Inspeçãoe _ ' 

Caiibração da Rosoado Cilindro 
3/4" NPT e Outro que atender; 
- Substituição dO colar roscado 

31,00 Serviço (se necessário); ,- Limpeza cyitest 
_Interna a Vapor e posterior 

._. 

secagem; - Inspeção Intema; - fx. Inspeção Externa; ~_Exame das 
k" espessuras de parede Ultra- 

Som; - Jateamento Externo; - 
veriñcação de perda de massa í- g'   _L ,  z , 533;?? àg-gjgf::   .- ;~ ;.  
(pesagem); - Gravaão da data 
de reteste conf, NBR - 
13295lnormas vigentes; - a 

Pintura Industrial Externa; - x à i 

Lavagem Química; - Ponto de ' 

orvalho; - Substituião de 
Válvula, colar roscado e Outros 
se necssário; - Emissãb de 
Laudo de Inspeção de acordo 
com as normas vigentes. 

s btotai 
Subtotal R$ 14.193,00 "zmáwojââ 3055101:. 

Total Geral Rs 14.190,00 'Ma' Gem' R** 30,61°/0 
20.460,00 - 

httpszl/Iicitanetoom.brlpelpregaoiimp__adj.php?p=MjE3NQ== 171 



1411071201? Licitanet - Atos Oficiais 

Resumo do Pregão Eletrônico 

Órgão PúbHco: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PlUMHl-MG 

Número do Pregão:06¡2017 

Descrição: 
ESTE TERMO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PARA CILINDROS DE AÇO PARA 

CLORO GAS CAPACIDADE Barranco. COM FORNECIMENTODE LAUDO DE IIQSREÇÃO DE ACORDO 'GdM-NBR-Ijzvs DA ABNT! NORMAS VIGENTES, E CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO l DESTE EDITAL. - - 

Aquisição: SERVICO 

Tipo: MENOR I 

Pregoeiro JAQUELINE APARECIDA DE SOUZA 
Fim Recebimento Proposta: 27/05/7017 às 08:59:00 Fim Abertura Proposta: 2710612017 às 09:59:00 Qtde de Lote: 1 

Início Abertura Proposta: 27106/2017 às 09:00:00 Inicio da Disputa: 27'/06¡2D17 'as 10:00:00 Prazo Recurso: 10 

 Historico do Pregão Eletrônico 

 
TIPO ALTERAÇÃO: Data e Hora Nome executam» 

Homologação - -- 1DI07/2017 ODÉCIO DA SILVA MELO 

Adjudicação 10107/2017 às 15:10:05 - ' ' JAQUELINE APARECIDA DE SOUZA 

Publicado 12705/2017 às16:55:24 _ “ A _ ' ODECIO DA SILVA MELO 

Cadastro - 03106/2017 às 15:28:11 ' JAQUELINE APARECIDA DE SOUZA- 

 

 

 

httpszl/Iicitanetcom.brlpelatos_oñciaislindex.php# 1 ,a2 



 SAIÊÍÊ 
serviço Autônomo de Água e Esgoto 

diretoria saae Iumhí.cnm.br CNPJ:23.7B2.816IOD0110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PIUMHII MG -Telefax 37-3371-1332 

 
PARECER JURÍDICO 

Trata-se 0 feito de procedimento licitatório autuado sob o n. 190/2017, na 
modalidade pregão eletrônico “menor preço por item” que recebeu o número 6/2017, tendo 

por objeto a contratação de empresa especializada prestar serviço de inspeção e manutenção 
para cilindros de aço para cloro gás, capacidade 50/68kg, com fornecimento de laudo de 

inspeção de acordo com NBR-J 3 925 da ABNT/normas vigentes e conforme especificações do 

termo de referência do 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 juridica, 
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.10.520/2012. 

Foi realizada a sessão pública com abertura da fase de lances, tendo 
demonstrado interesse em participar apenas as empresas, GR Ind. Com. e Transp. de 
Prod.Químicos Ltda e TH Comércio e Serviços de Cilindros Ltda. 

Após a apresentação dos lances, a empresa GR Ind. Com. e Transp. de 
Prod.Químicos Ltda logrou-se vencedora do certame, porquanto, ofertou melhor 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, 10 de julho de 2017. 

 



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

Piumhi - MG 

Sistema de controle de documentos - Protocolo 
Protocolo de homologação de processo 

Considerando os termos de adjudicação aprovados pela comissão de licitação, HOMOLOGO este processo 
licitatório, nos termos da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993 com suas posteriores alterações, no valor total de R$ 
14198.00 (quatorze mil. cento e noventa e oito reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade. 

Piumhi - MG, segunda-feira, 10 de julho de 2017 

.ML 
Odécio da Silva Melo 

Diretor 

*N 

l _. 

ProtocoIo..... 9.013 I 2017 101071201 7 00:00:00 

N” Processo... 612.017 

TÍPO DFOGESSO_ Processo de compra 

Modalidade"... Pregão Eletrônico 

Responsável... 

Finalidade ...... .. Hgmmogação l; 
Sistema: MGFCompras - TermoDeHomoIogacaom .rpt 



1811012017 Licitanet - Termo de Homologação 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

“I'- 

___ LICITANE ° 

TERMO DE HOMOLOGAÇAO "°”“°“°“'““° 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2017 

_HOMOLOGO o resultado do procedimento licitatório supracitado, cujo objeto é: ESTE TERMO TEM POIQOBJETO 
A CONTRA TAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE INSPEÇAO E MANUTENCAO ;PARA 
CILINDROS DE AÇO PARA CLORO GAS CAPACIDADE 50/68 KG, COM FORNECIMENTO DE LAUDO DE INSPEÇAO DE 
ACORDO COM NBR-1329S DA ABNT/NORMAS VIGENTES E CONFORME ESPECIFICAÇOES CONSTANTES DO TERMO DE 
REFERENCIA, ANEXO I DESTE EDITAL. , que foi ADJUDICADO à(s) empresa(s): 

Fornecedor: GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTDA. - 03.157.268/0001-20 
V. Unit. V. Total V. Unit. V. Total 

Item Quant.. Unid. Descrição Marca Adjdo Adjdo orçado orçado Economia 

Inspüo Periódica e manutenção 
em cilindros de aço carbono para 

Cloro gás capacidade de 50/68 Kg 

de propriedade do SAAE, de 
acordo com NBR - 13295 da 

rx ABNT¡ normas vigentes, composto 
' de: - Degasagem; - Neutralização; 

- Lavagem Interna; «Teste de 

Estanqueidade e Hidrostático; - 

Limpeza, Recuperação (onde 
aplicável), Inspeção e Calibração 
da Roscado Cilindro 3/4" NPT e 

outro que atender; - Substituição 
do colar roscado (se necessário); - - 

1 31,00 Serviço Limpeza Interna a Vapor e Cyltest R$ 458,00 R$ 14.198,00 R$ 660,00 R$ 20.460,00 30,61°/o 

posterior secagem; - Inspeção 
Interna; - Inspeção Externa; - 
Exame das espessuras de parede 

Ultra-Som; - Jateamento Externo; 
-Veriñcação de perda de massa 

(pesagem); - Gravação da data de 
reteste conf, NBR - 13295fnorma5 
vigentes; - Pintura Industrial 
Externa; - Lavagem Quimica; - 

Ponto de orvalho; - Substituiéo 
de Válvula, colar roscado e outros 
se necessário; - Emissão de Laudo 

de Inspeção de acordo com as 

normas vigentes. 

S bt tal R ñ Subtotal R$14.198,00 :akon: 31161910 

Total Geral R$ 
Total Geral R$ 14.198,00 zoAôoroo 30,61% 

Para que produza seus jurídicos e legais efeitos nos termos da Lei n° 10.520/02. 

PIUMHI-MG, 10 de Julho de 2017. 

1. 

ooécxo A 511w¡ MELO 
DIREl' R EXECUTIVO 

htlpsJ/Iicitanet.com.brlpeipregaoiimpjomolog.php?p=MjE3NQ== 1/1 
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Serviço Autôno -  e Esgo o 
diretoriaexccu iva@saaepialmhi.com.br CNP : . . 16/060110 

7925-90 Autarquia Municipal (Lei 103. Praça Zeca Soares, 211 - 3 ' JMHHMG - Telefax 37-3371-1332 

CONTRATO N”46/201 7 

GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 
TRANSPOI; TES DE PR 0D UTOS 

QUIMICOS L TDA 





 _ H _ Serviço Autônomo de Água e Esgoto    1igitacggsgsgaepiumhhcgm.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 

CONTRATO N° 46/2017 

PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 06/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 190/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

Pelo presente instrumento, o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
e 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°. Odecio 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 8.666/93, da Lei 10.250/02, da 
Resolução n° 114/2011 e suas alterações , das demais normas legais aplicáveis, em 
face da classificação das propostas apresentadas no PREGAO ELETRONICO N° 
06/2017, por deliberação da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, e homologada 
pelo Diretor Executivo, Sr. Odécio da Silva Melo, e a empresa GR INDUSTRIA, 
COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA, inscrita no 
CNPJ/MF n° 03.157.268/0001-20, estabeiecida na Rua Projetada A, nO 136, 
Complemento A, Bairro Distrito Industrial II, Cuzeiro/SP, CEP: 12.701-970, 
representada pelo Sr. Levi César Cotrim Guimarães, brasileiro, casado, gerente de 
licitações, RG n° 17.039.467/SSP/SP, CPF nO 076.217.828-03, doravante 
denominado apenas por CONTRATADO, tendo em vista o resultado do 
procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, homologado em 
10/07/2017, 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 06/2017. 

Cláusula Segunda:- DO OBJETO 

O objeto do presente Contrato é a contratação de Empresa especializada para 
prestar serviço de inspeção e manutenção para cilindros de aço para cloro 
gás capacidade 50/68 KG, com fornecimento de laudo de inspeção de 
acordo com NBR-13925 da ABNT/ normas vigentes, e conforme 
especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I deste edital e 

as seguintes especificações: 



 Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
- -  i'gigacogsgsagepigmhhçomg; CNPJ: 23.782.816/0001-10 
Autarquia 

l 
Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG 

Telefax 37-3371-1332_ ç - 

COMISSAO DE LICITAÇAO ~ 

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

SAAE 
01685 1 31 SV Inspeção Periódica e manutenção em R$ 458,00 R$14.198,00 

cilindros de aço carbono para Cloro 
gás capacidade de 50/68 Kg de 
propriedade do SAAE, de acordo com 
NBR - 13295 da ABNT/ normas 
vigentes, composto de: 
- Degasagem; - 

- Neutralização; 
- Lavagem Interna: 
-Teste de Estanqueidade e 
H id rostático; 
-Lirnpezz-i, Recuperação (onde 
aplicável), Inspeção e Calibração da 
Roscado Cilindro 3/4" NPT e outro 
que atender; 
- Substituição do colar roscado (se 

necessário); 
- Limpeza Interna a Vapor e posterior 
secagem; 
- Inspeção Interna; 
- Inspeção Externa; 
- Exame das espessuras de parede 
Ultra-Som; 
- Jateamento Externo; 
-Verificação de perda de massa 
(pesagem); 
- Gravação da data de reteste conf, 
NBR - 13295/normas vigentes; 
- Pintura Industrial Externa; 
- Lavagem Química; 
- Ponto de orvalho; 
- Substituição de Válvula, colar 
roscado e outros se necessário; 
- Emissão de Laudo de Inspeção de 
acordo com as normas vigentes 

Cláusula T_erceira:- DO PREÇO, DA VIGÊNCIA E DOS 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 corn 
transportes, imposto, taxas, seguros, coleta e descarga dos cilindros, 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 120 (cento e vinte) 
dias, iniciando-se na data de 11/07/2017 e encerrando-se na data de 
08/11/2017, 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. ' q) 
N 



 Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
"  CNPJ: 23-782-816/0001-10 

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

COMISSAO DE LICITAÇAO 

III - Da dotação orçamentária: Décima:- As despesas decorrentes do presente 
contrato, correrão à conta da dotação orçamentária consignada no Programa 
1751104412169 e Elemento 3.3.90.39, 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 n0 8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei Complementar 

nO 101/2000. 

Cláusula Quarta- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

As condições de pagamento estão de conformidade com o edital Pregão Eletrônico 
06/2017- 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 06/2017 - 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 06/2017 - Termo de Referência Anexo I. 
a) O transporte dos cilindros deverá acontecer conforme norma NBR 13295; 
b) o transporte dos cilindros vazios e a devolução dos mesmos recarregados 
deverão observar a legislação vigente quanto ao transporte de cargas perigosas, 
uma vez que qualquer responsabilidade civil no caso de acidentes será de 

responsabilidade da CONTRATADA; 

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 pelo servidor do SAAE 
Vander Goulart Terra 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. l 

§1° - A servidora Sônia Roseni Costa do SAAE atuará como gestora e fiscalizadora 
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 0¡tava:- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do edital Pregão Eletrônico 
06/2017 - 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. 



  . m  Serviço Autônomo de Água e Esgoto  lici;§coes@§aaggiumhhgomàr CNPJ: 23.782.816/0001-10 
Autarquia Municipai (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG 

_ Telefax 37-3371-1332_ 
COMISSAO DE LICITAÇAO 

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, 11 de julho de 2017. 

s. 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE GUA E ESGOTO DE PIUHMI-MG 
Ogléci da Silva Melo 

-Orgão Gerenc¡ado%/%7a P 
GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORT @ROD/UT QUÍMICOS 

 
Testemunhas:- 

Sônia RosenE Costa 
RG M-265 676   recida de Souza 
RG n° M- 7.789.067 

 



senvxgo AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG: 
EXTRATO CONTRATO 046/2017: Referência: Processo Licitatório 
n° 190/2017, Modalidade: “Pregão Eletrônico N° 06/2017. 
Contratante: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. 
Contratada: GR' INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE 
PRODUTOS QUIMICOS LTDA, Objeto: Contratação de empresa 
especializada para prestar serviço de inspeção e manutenção para 
cilindros de aço para cloro gás capacidade de 50/68 kg, com 
fornecimento de laudo de inspeção de acordo NBR-13925 da 
ABNT/normas vigentes referente ao Contrato n°046/2017, valor 
Item 1- R$ 458,00 (Quatrocentos e cinquenta e oito reais) 
serviço, iniciando-se na data de 11/07/2017 e encerrando-se na 
data de 08/11/2017. Odécio da Silva Melo- Diretor Executivo do 

SAAE. Piumhi, 11 de julho de 2017. 

MRA mas os GUMPRIMENTO 

:ÊÍÉIZÊSÉÊ no ARTIGD 12 DA LEI ORGÂNIÊA 
MUNiCIPAL QUE PUBLiüUEl A101 No Q 



RES: Contrato Licitação Inspeção Cloro Gás do SAAE-Piumhi-MG 

1de2 

Assunto: RES: Contrato Licitação Inspeção Cloro Gás do SAAE-PiumhI-MG 

De: "Levi - GR Quimica" <levi@grcruzeiro.com.br> 

Data: 11/07/2017 08:45 
Para: “Licitacoes” <licitacoes3@saaepíumh¡.com.br> 

Bom dia Jaqueline: 

- recebido. Será postado via sedex na data de hoje. 

Ficamos no aguardo para a autorização de inicio da prestação dos serviços, 

oportuno. 

quando 

Att. 

Levi Guimarães 

Gerente de Licitações 

f¡ 
(12) 3141-2144 

El 
Ramal: 2175 

leví@grcruzeiro.com.br 

-----Mensagem original----- 
De: Licitacoes [mailtozlicitacoes3@saaepiumhi.com.br] 
Enviada em: terça-feira, 11 de julho de 2817 08:26 
Para: Levi - GR Quimica 
Assunto: Contrato Licitação Inspeção Cloro Gás do SAAE-Piumhi-MG 

Prioridade: Alta 

A/C Levi César Contrim Guimarães 

Bom dia Levi, segue em anexo Contrato referente a Licitação de Inspeção de 
Cilindro Cloro Gás do SAAE de Piumhi/MG Pregão Eletrônico n9 996/2017, Processo 
Licitatório n9 196/2017. Favor imprimir duas vias assinar e retornar as vias 
assinadas para o SAAE, para a assinatura do Diretor. Na oportunidade informamos 
que os cilindros/coleta estarão disponiveis provavelmente em setembro de 2917, 
tendo em vista que alguns cilindros ainda estão cheios e não podem ser enviados 

para a inspeção. 
Em caso de esclarecimentos ou dúvidas ligar no (37) 3371-1332. 

Favor acusar recebimento. 

Att, 

Jaqueline Souza 

11/07/2017 09:01 



e" é. 
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  Serviço Aut. de Água e Esgoto 
- 7 ' " ' 7 Praça Zeca Soares, 211 

Nota de Empenho 

    1110712017 

Data de Emissão i1 CNPJ: 2a.7s2.a1s1oou1-1o _  Numero 
5 ' Â; Criada pela Lei 11135190 90523/2017 

'H Piumhi-MG    
Inscrição Estadual: 2552057030118 

Endereço: RUA PROJETADA A, N" 13B-A - DISTRITO INDUSTRIAL II 

cldadelrEstado: CRUZEIROISP . 

Favorecido: GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA CNPJ/CPF: 03.157.26810001 -20 

FAX: 

Tel.: 1231412144 

CEP: 12701970 : 

Subelemento da Despesa: 99 - Outros serviços de Terceiros Pessoa Juridica 

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários 

código de Aplicação: 1 10.00 - Geral 

Atividade: 03.001 .0OO.17.512.0447.2169 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano 

Elemento de Despesa: 3.3.9039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica (0098-5) 

Contrato 
N°: 004612017-00 

Data: 1110712017 

Processo de Licitação 
Modalidade: Pregão Eletrônico 

N°: 0000612017 

Data: 3110512017 

Compra 
N°: 001 901201 T 

Data: 3110512017 p 

Tipo de Empenho: Empenho Global 

Regime de Despesa: Regime Normal 

Item Descrição 
Unidade Qtde 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

061201 7. 

0001 

COM FORNECIMENTO DE LALIDO 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E 

MANUTENÇÃO PARA CILINDROS DE AÇO PARA CLORO GAS - CAPACIDADE 50168 KG. COM 

FORNECIMENTO DE LAUDO DE INSPEÇÃO DE ACORCO COM NBR-13925 DA ABNTINORNURS 
VIGENTES, E CONFORME ESPECIFICAÇOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, 
ANEXO | DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 19012017 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 

INSPEÇÃO PERIODICA E MANUTENÇÃO EM CILINDRO os AÇO CARBONO PARA CLORO 
oAs. 5o Kg DE PROPRIEDADE oo SAAE-PIUMHI-MG. oa ACORDO o¡ 1 1131213295 DA ABNT. 

cousa E com 
se AC 
AUTARQUIA. 

PIUMHL_ _ 

UN 

H 

G     
PIWIHI . r,    

01|' 

 

31 R_$ 453,00 

3 ORIGINAL 
.ARQunADcJN STA 

. 14.198,00 

saida Anterior: 285.478,37 Total Desta: 14.193,00 
Saldo Atual: 271.280,37  o presenteem  R3 14¡1“l98.PO (catorze mil cento_ e noventa e oito reais) ;of 

r (31030 L 
sávia Vilela :Iulart Queiroz - MG-10971410-9 

' Contadora 

a I 

,e 

Odéqío da Silva Melo * 

Diretor Executivo 

- - LIQUIDAÇÃO 
' ?Ateero a liquidação desta despesa (Artigo ea da Lei Federal 4320164) 

ORDEM DE PAGAMENTO '  
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei F ederal 4320154) 

 
 

Incluído por Sávia Vilela Goulart Queiroz 

1____1 1 . '1 1 

Odécio da Silva Melo 

D092_ Diretor Executivo 

RECIBO DESPESA PAGA: 
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Banco: - 

Piumhi, 1 1' Agéncia: , 

I GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS conta: : 

' QUIMICOS LTDA 
. 'Nomet Cheque n": 

ee m: 

    
 





É) 

 Serviço Autónomo de Água e Esgoto 
licitcoesgngsuaegiumhLcum.br CNPJ: ZlTSZAlIGÍUDÍJE-iü 

Autarquia M unicipal (Lei ll335/9Íl) Praça Zeca Soares. 2!! -JWÉS-liíili PIIÊM Iii/MG -Teicfax 313371-1332 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/ 2017 

PREGÃO ELETTRÔNICO N° 06/2017 
PROCESSO LICITATORIO No 190/2017 

CONTRATANTE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE 
PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Lei no. 1.035/90, Pessoa 
Jurídica de Direito Publico, inscrito no CNPJ/MF n.° 23.782.816/0001-10 corn 
sede nesta cidade de PIUMHI/MG, na Praça Zeca Soares, 211 - Centro, neste 
ato representado por seu Diretor Executivo Odécio da Silva Melo, brasileiro, 
casado, Eng° Civil Pós Graduado em Saneamento Básico e Meio Ambiente, 
portador do CPF n° 236.095.166/15 e RG no M.645.658 SSP/MG residente e 

domiciliado nesta cidade de Piumhi/MG 

CONTRATADA: GR INDÚSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTES DE 
PRODUTOS QUÍMICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF n° 03.157.268/0001- 
20, Inscrição Estadual n° 282.057.030.118, estabelecida na Rua Projetada A, 
n° 136-A, Bairro Distrito Industrial II, Cruzeiro-SP, CEP: 12.701-970 
representada neste ato pelo Sr. Levi César Cotrim Guimarães, brasileiro, 
casado, procurador, gerente de licitações, RG n° 17.039.467-SSP/SP, CPF nO 

076.217.828-03, residente e domiciliado no município de Cruzeiro-SP, na AV. 

José Novaes Sobrinho, 1920 -Jd.Paraíso. 

Considerando que as partes contratantes firmaram o contrato em 
epígrafe, para o fornecimento de: prestação de serviço de inspeção e 
manutenção para cilindros de aço para cloro gás capacidade 50/68 
KG, com fornecimento de laudo de inspeção de acordo com NBR- 
13925 da ABNT/normas vigentes, e conforme especificações 
constantes do Termo de Referência, e conforme Edital do Pregão 

Eletrônico n° 06/2017, a proposta do Fornecedor. 

Considerando, mais, que o inciso II da Cláusula Terceira do Contrato 
11° 46/2017 e o § 1° do inciso II do Art. 65, da Lei Federal n° 8.666/93, 
permite o acréscimo ou supressão que se fizer necessária, até 25% (vinte 
cinco por cento) do valor do contrato, tendo em vista, o que dispõe a parte 

final do aludido parágrafo. Resolveram as partes contratantes aditar o aludido contrato, na forma 

abaixo: - 

' Cláusula Segunda:- DO OBJETO 

Alterar a Cláusula Segunda no que se refere a quantidade do objeto do 
aludido Contrato, acrescendo assim, no percentual pactuado entre as partes 
do item abaixo relacionado: 

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

SAAE 01685 1 02 SV Inspeção Periódica e manutenção em R$ 458,00 R$ 916,00 
cilindros de aço carbono para Cloro gás 



  Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
' iicitcog'Êsaaeniumhímumbr (NPJ: 23.7S2.8lõf00[ll-|0 

Autarquia Municipal (Lei EIIJSNU) Praça Zeca Sourcsáll - 37915-llü0 PlliMllE/NIG _Telefax 37-33714332 

capacidade de 50/68 Kg de propriedade 
do SAAE, de acordo com NBR - 13295 
da ABNT/ normas vigentes, composto 
de: 
~ Degasagem; 
- Neutralização; 
- Lavagem Interna; 
-Teste de Estanqueidade e Hidrostático; 
-Limpeza, Recuperação (onde 
aplicável), Inspeção e Calibração da 
Roscado Cilindro 3/4" NPT e outro que 
atender; ç 

~ Substituição do colar roscado (se 

necessário); 
- Limpeza Interna a Vapor e posterior 
secagem; 
- Inspeção Interna; 
- Inspeção Externa; 
› Exame das espessuras de parede 
Ultra-Som; 
- Jateamento Externo; 
-Verificação de perda de massa 
(pesagem); 
- Gravação da data de reteste conf, NBR 

- 13295/normas vigentes; 
- Pintura Industrial Externa; 
- Lavagem Quimica; 
- Ponto de Orvalho; 
- Substituição de Válvula, colar roscado 
e outros se necessário; 
- Emissão de Laudo de Inspeção de 
acordo com as normas vigentes 

Perfazendo assim, o acréscimo na importância total do Item 01 R$ 
916,00 (novecentos e dezesseis reais) inspeção periódica e 
manutenção em cilindros de aço carbono para cloro gás capacidade 
de 50/68 kg de propriedade do SAAE, tendo como percentual de 
aumento de 6,45% (seis vírgula quarenta e cinco por cento), 
portanto, dentro do limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme dispõe 
o inciso II e o § 1°, do Art. 65, da Lei Federal n° 8.666/93. 

I - Preço: 
0 CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela aquisição do 

produto, objeto deste aditivo contratual, o valor global de, (Novecentos e 
dezesseis reais) cujo pagamento 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. 

Da vigência: A contratação terá início na data da sua assinatura e 

término no dia 08 de novembro de 2017. 

Ficam ratificadas e inalteradas as demais cláusulas e condições do 

contrato originário. E, para firmeza, como prova de haverem, entre si, ajustado e 
contratado, depois de lido e achado conforme, é firmado o presente Termo 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
licitcoesúâsaaegiumhixum.br (ÂNPJ: ZLLTBLSIGEUHIIE-iü 

Autarquia! ñrlunicipail (Lei 19351130) Praça Zeca Saints. 211 - 3791541013 PIIJHÍÍÍÍÍEÍÍÍÊ »- TEÍÉÍRI 37-337 ¡4332 

Aditivo pelas partes e pelas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram, dele 
sendo extraídas as cópias necessárias para a sua execução. 

Piumhi-MG, 21 de agosto de 2017 

i4 ( 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁçuA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

Eng° Odécio da Silva Melo 
Diretor Executivo do SAAE 

-Orgão Gerenciador- 

GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORT úE/Qgdouzpós ÚÍMICOS 
LTD “ 

Sr. Levi César C rim Guimarães 
Procurador/ G ente de Licitações 

Testemunhas:- 

 'A  ecida de Souza 
RG n° M.2. "i .S26 

RG n° M-2.655.676 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG: 
EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
046/2017: Referência: Processo Licitatório n° 190/2017, 
Modalidade: Pregão Eletrônico N° 06/2017. Contratante: SERVIÇO 
AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. Contratada: GR INDUSTRIA 
COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 
Objeto: Acréscimo de 6,45% referente a inspeção periódica e 
manutenção em cilindros de aço carbono para cloro gás capacidade 
de 50/68kg Contrato n°046/2017, valor total: R$ 916,00 
(Novecentos e dezesseis reais). Vigência de 21/08/2017 e 
termino no dia 08/11/2017 Odécio da Silva Melo- Diretor Executivo 
do SAAE. Piumhi, 21 de agosto de 2017. 

na CUMPRIMENTO rms _ 

CERTIFiCANiÚS PARA .n m E¡ (nehum 
A0 DiSPOSTO no ATJTIÊOI A  

G PN- °“ P No QUADRO at:: 
DRTALDETRANSPARÊN - 

s.) 

aviso oo MUN|CÍPIO E P 
PiU 

' a sÊz-a' 

Jaqueiinep nã? e 

ugrnçêetããmh¡ - MG 



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

  CNPJ: 23.782.816/0001-10      e 

ã 

z 

?Criada pela Lei 1035/90   
00001/2017 

Data de Emissão 

30/08/2017 

Número 

Piumhi- MG    
Inscrição Estadual: 282057030118 

Cidade/Estado: CRUZEIRO/SP 

Favorecido: GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 

Endereço: RUA PROJETADA A, N° 136-A - DISTRITO INDUSTRIAL II 

CNPJ/CPF: 0315726810001 -20 

FAX: 

Tel.: 1231412144 

CEP: 12701970 

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinarios 

Código de Aplicação: 110.00 - Geral 

Atividade: 03.001 _000.17.512.0447.2169 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano 

Elemento de Despesa: 3.3.9039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica (0098-5) 

Subelemento da Despesa: 99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

COM FORNECIMENTO DE LAUDO 

AUTARQLILIA. 

t7 

CONTRATO N” 046/2017. 

GÁS, 50 Kg DE PROPRIEDADE DO SAAE-PiUMHI-MG, DE ACORDO CH NBR13295 DA ABNT, 

com o ORiGINAL 
ÊÊÍÀÊÉIÍEARQUIVADO NESTA 

PIUMHI. #UI/In ÉÂJÀE.. 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR NO EMPENHO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 

Compra Processo de Licitação Contrato Tipo de Empenho: Empenho Giobai 

N": 00190/2017 Modalidade: Pregão Eletrônico N°: Regime de Despesa: Regime Normal 

Data: 31/05/2017 N°: 00006/2017 Data: 

Data: 31/05/2017 

_ _Jkgtem Descrição Unidade Qtde Uyüatãrrio 1::: 

0001 INSPEÇÃO PERIODICA E MANUTENÇÃO EM CELINDRO DE AÇO CARBONO PARA CLORO UN 2 453,00 916.00 

Total Desta: 918,00 

~ LSaIdo Anterior: 216.512,77 

Saldo Atual: 215.596,77 

.Importa o presente em R$ R$916,00 ?DVBFBDÍOS e dezesseis reais) 

(0.717. J- 
Sávia Vileta Gou rtLõueirdz - MG-109714/0-9  C ntadora ~ 

,ty 

Ode o da Silva Meio 
Diretor Executivo 

LIQUIDAÇÃO 

I' l 

Doc: 

ORDEM DE PAGAMENTO 
Atesto a iiquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64 

__/_/_.__ 
Odécio da Silva Melo 

Diretor Executivo  
 

RECIBO DESPESA PAGA 

RecebKemos) a importancia correspondente ao documento_ anexo. Banco: 

Piumhi, I / Agência: 

GR lNDusTRiA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS Conta: 

QUIMICOS LTDA Nome: Cheque n°: 

RG n°: 

lnciuido por Sávia Vitela Goulart Queiroz 

  
 



 § Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
E 'A Licitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 221782316/000110 

Autarquia Mumcipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMH [IMG - Telefax 37-3371-1332 

JUNTADA 

Nesta data faço a juntada aos autos do encaminhamento da 
Nota de Empenho solicitando a coleta de Cilindros Cloro Gás do 
SAAE de Piumhi, para inspeção e manutenção, referente ao 
Pregão Eletrônico n°06/2017, Processo Licitatório n°190/2017. 

Piumhi, 01 de Setembro de 2017. 

   J aquelíne Àrecida de Souza 
Pregoeira 



npenhos Licitação Cilindro Cloro Gás - SAAE-Piumhi 

Assunto: Empenhos Licitação Cilindro Cloro Gás - SAAE-Piumhi 

De: Licitacoes <licitacoes3@saaepiumhi.com.br> 

Data: 01/09/2017 13:25 
Para: Levi- GR Quimica <levi@grcruzeiro.com.br> 

Boa tarde Levi, segue em anexo empenho da licitação de inspeção de cilindro cloro 
gás 31 (trinta e um) cilindros e (02) cilindros referente ao Termo Aditivo. Na 

oportunidade informo que os cilindros já se encontram prontos para a inspeção. 

Att, 

Jaqueline Souza 

Licitações e Contratos 

(37) 3371-1332 

m) -Anexosz 

EMPENHO GR - O2 CIL|NDROS - TERMO ADiT|VO.pdf 879KB 

EMPENHO GR - 31 CILINDROS - PROCESSO LC|TATÓRiO.pdf 918KB 

“É 

1 de 1 20/09/2017 15:42  



  Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
= '  Licitacoes@saaepiumhhcombr CNPJ: 23.782.816l0001 10 

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

JUNTADA 

Nesta data faço a juntada aos autos do Pedido de 
informações da data da coleta de Cilindros Cloro Gás do SAAE 
de Piumhi, para inspeção e manutenção, referente ao Pregão 
Eletrônico n°06/2017, Processo Licitatório n°190/2017. 

Piumhi, 20 de Setembro de 2017. 

Jaqueline É cida de Souza 
Pregoeira 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoesçagsaaegiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PlUMHl/MG - Telefax 37-3371-1332 É 

COMISSÃO DE LICITAÇAO 

A GR INDÚSTRIA TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 

AIC LEVl CÉSAR COTRIM GUIMARÃES 

PROCURADOR/GERENTE DE LlClTAÇÕES 
Ref.: Edital Pregão Eletrônico n? 06/2017 Processo Licitatório n9 190/2017 
Assunto: Coleta de Cilindros Cloro Gás do SAAE de Piumhi/MG para inspeção e manutenção. 

Prezado Senhor, 

Na data de 27/06/2017 o SAAE de Piumhi, realizou Processo Licitatório n? 190/2017 na 

Modalidade Pregão Eletrônico n? 06/2017, para " Contratação de Empresa Especializada para 

prestar serviço de inspeção e manutenção para cilindros de aço cloro gás capacidade 50/68 

KG, com fornecimento de laudo de inspeção de acordo com NBR-13295 da ABNT/Normas 

vigentes, e conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo l do Edital", 

Onde se sagrou vencedora a empresa GR INDÚSTRIA TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS 

LTDA. 

O objeto do certame foi devidamente adjudicado e homologado para a licitante vencedora, com 

a posterior assinatura do contrato para inspeção e manutenção de 31 cilindros conforme 

licitado. 

Devido a necessidade do SAAE, na data de 21 de agosto de 2017, foi feito o Primeiro Termo 

Aditivo ao Contrato n9 46/2017, alterando a clausula segunda do mencionado contrato, 

acrescendo a quantidade do objeto, no item 01 de duas unidades. Sendo assim passou-se de 31 

cilindros para 33 cilindros, a serem coletados. 

O Termo aditivo foi devidamente assinado, bem como as notas de empenho enviadas via email: 

levi@grcruzeiro.com.br na data de 01/09/2017, para o Sr. Levi César Cotrim Guimaraes, sendo 

que neste foi informado que os cilindros já estão prontos para a coleta, pedindo que fosse 

informado a data da coleta. 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licilacots@saae¡giumhi.com.br CNPJ: 23.782.816I0001-l0 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90] Praça Zeca Soares, 21] - 37925-000 PIUM HIIMG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSAO DE LICITAÇAO 
Ocorre que, tendo em vista a necessidade do SAAE em realizar a inspeção e manutenção dos 

cilindros, bem como que os mesmos após serem coletados e reenviados ao SAAE, deverão ser 

enchidos com o cloro gás, cloro este, que não pode faltar para atender as necessidades do SAAE; 

dada a urgência, o SAAE vem se mobilizando desde a data de 01/09, para que a coleta do cilindro 

cloro gás fosse realizada. 

Ressalta-se que, além do email enviado, foram realizados diversos contatos via telefone todos 

restando infrutiferos, para que a data fosse informada e realizada a coleta. 

salienta-se que todo o relatado acima já foi explicado ao Sr. Levi, gerente de Licitações, bem 

como a Sra. Paula, responsável pela programação da rota de coleta, que ficou de entrar em 

contato com o SAAE de Piumhi, sendo que até a presente data este contato não foi realizado. 

Portanto ante o exposto, comunico via email o ocorrido e fico no aguardo da informação do dia 

de coleta dos cilindros, devido a urgência e necessidade do SAAE de Piumhi, peço que o mesmo 

seja respondido na maior brevidade possível. 

Piumhi, 20 de setembro de 2017.  
   Jaqueline :ii-Q 



citação Inspeção e Manutenção Cilindros Cloro Gás SAAE-Piumhi 

1de1 

Assunto: Licitação Inspeção e Manutenção Cilindros Cloro Gás SAAE-Piumhi 

De: Licitacoes <iicitacoes3@saaepiumhicom.br> 

Data: 20/09/2017 13:01 
Para: Levi- GR Quimica <levi@grcruzeiro.com.br> 
BCC: pau|a.jard¡m@grcruzeiro.com.br, keyza@grcruzeiro.com.br 

Boa tarde Levi, segue em anexo, documento relatando a ocorrência da não informação 
da data de coleta de cilindros de aco cloro gás do SAAE de Piumhi, para manutenção e 
inspeção. Favor o recebimento do email, nos lê em cópia, a sra. Keyza e Paula. 

Att, 

Jaqueline Souza 

Prregoeira 

(37) 3371-1332 

-Anexos 
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ida: Licitação Inspeção e Manutenção Cilindros Cloro Gás SAAE... 

Assunto: Lida: Licitação inspeção e Manutenção Cilindros Cloro Gás SAAE-Piumhi 

De: "Levi - GR Quimica" <levi@grcruzeiro.com.br> 

Data: 20/09/2017 13:48 
Para: "'Licitacoes"' <|icitacoes3@5aaepiumh¡.com.br> 

Sua mensagem 

Para: Levi- GR Quimica 
Assunto: Licitação inspeção e Manutenção Ciiindros Cloro Gás SAAE-Piumhi 

Enviada: 20/09/2017 13:01 

fo¡ lida em 20/09/2017 13:47. 

'á Reporting-UA: grcruzeir-omombr; Microsoft Outlook 14.9 

1de1 

Final-Recipient: rfc822;1evi@grcruzeiro.com.br 
Original-Message-ID: <cFf59cf7-e92e-4c21-b83f-B89F8369589b@saaepiumhi.com.br› 
Disposition: manua1-action/MDN-sent-automatically; displayed 
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ES: Licitação lnspeção e Manutenção Cilindros Cloro Gás SAAE... 

Assunto: RES: Licitação lnspeção e Manutenção Cilindros Cloro Gás SAAE-Piumhi 

De: "Keyza - GR Quimica" <keyza@grcruzeiro.com.br> 

Data: 20/09/2017 13:53 
Para: "'Licitacoes"' <|icitacoes3@saaepiumhi.com.br>, "'Levi - GR Quimica” 

<Ievi@grcruzeiro.com.br> 

Boa tarde. 

Iremos realizar a coleta sexta-feira (22/09). Obrigada! 

Att. 

Keyza Barbosa 

Auxiliar de Transporte 

2-¡ 

ñ) (12) 3141-2144 

r n 
Ls 

Ramal: 2148 

keyza@grcru2eiro.com.br 
_§EHAntes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com 0 MEIO 

AMBIENTE! 

-----Mensagem original----- 
De: Licitacoes [mailtoz1icitacoes3@saaepiumhi.com.br] 
Enviada em: quarta-feira, 20 de setembro de 2017 13:01 
Para: Levi - GR Quimica <1evi@grcruzeiro.com.br> 
Assunto: Licitação Inspeção e Manutenção Cilindros Cloro Gás SAAE-Piumhi 

cr¡ Prioridade: Alta 
Boa tarde Levi, segue em anexo, documento relatando a ocorrência da não informação 
da data de coleta de cilindros de aço cloro gás do SAAE de Piumhi, para manutenção e 

inspeção. Favor o recebimento do email, nos lê em cópia, a sra. Keyza e Paula. 

Att, 

Jaqueline Souza 

Prregoeira 

(37) 3371-1332 

Este email foi escaneado pelo Avast antivirus. 
https://www.avast.com/antivirus 
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