
Saviço Aufãnamo de Água e Esgoto 

PÉÊÃÉ &Hnômco REGISTRO DE PREÇO N° 05/2017 
#massa LICITATORIO N° 152/2017 

$380: Confmfciçõo de empresa para o fornecimento de 
Herbicidus, Ferfíiizantes, Adubos e outros Materiais de 

.Tm-dínfsgem, para atender' as necessidades do SAAE de Piumhi-MG n 

FORNECEDOR: 
AGROPECUPÁRIA BOA SAFRA LTDA 

PASTA O1 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços 

Pedido N° Pedido de compra de bens materiais Aplicação 2.017 Data do pedido: 2010412017  l  7 solicitante Sonia Roseni Costa Responsável: SRC 

Despesa: 57 Ação... 03.001 .000.17.122.0021 .2165 Manutenção dos Serviços Administrativos 

Fünte de recurso ......... .. 100 - Recursos ordinários Código de aplicação 11000 

EIBmBHIO de dBSPBSEm. 3.3.9030 Material de Consumo S“bEIeme“I°3 31 

Caráter de urgencia: Norma¡ Sementes, Mudas de Plantas e Insumos 

152 12.017 - O Finalidade: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E OUTROS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE 

“Cód do item Especificação tecnica do item Pedido Autorizado Unidade 

"0100004702 ADUBO 20-05-20 NPK 12,0000 12.0000 sc 
00000004757 ADUBO DE ENXOFRE (S), POTÁSSIO (k), MAGNÉSIO (MG) 120000 120000 Sc 

00000004763 ADUBO FOSFATADO 03-17-00 15.0000 15.0000 sc 

00000004755 ADUBO GRANULADO CLORETO DE POTÁSSIO KCL 00.00.60 120000 120000 sc 

00000004750 ADUBO GRANULADO NITROGÊNIO E POTÁSSIO NK 30.00.10 120000 120000 sc 

00000002335 ADUBO NITROGENADO 46 .00.00 f UREIA ) 100000 100000 30 

00000000979 IFERTILIZANTE 100% ORGANICO 100% NATURAL 120000 120000 sc 

00000002334 FERTILIZANTE RICO EM AMINOÁCIDO 200000 200000 LT 

00000004071 PÓ CALCARIO PARA JARWNAGEM 12.0000 12.0000 TON 

00000002335 SEMENTE PASTAGEM BRACHIARA MARANDU CONCENTRADA 60% 200000 200000 sc 

00000004523 SUBSTRATO ORGÂNICO COMPOSTO CLASSE B 5000000 5000000 SC 

Local de entrega ......... .. SAAE-PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 
Observações ............. .. AQUISIÇÃO DE INSUMOS E OUTROS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE 

./\!rnpra interna 

910153 
Sonia ROSSIIII Costa 

Sistema: MGFÇompras - PedidoDeCompram .rpt Página 1 



Piumhi - MG 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 - 237821116100014 O 

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Pedido N° Pedido de compra de bens materiais Aplicação 2.017 Data do pedido: 2010412017  Í  7 solicitante Sonia Roseni Costa Responsável: SRC 

Despesa: 57 AÇÉO-u 03.001.000.17.122.0021.2165 Manutenção dos Serviços Administrativos 

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

EIemento de despesa... 3.3.9030 Material de Consumo subEiemenwí 11 

Caráter de urgência: Normal Material Químico 

152 l 2.017 - 0 Finalidade: AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS E INSETICIDAS PARA JARDINAGEM 

Cód do item _Especificação técnica do item Pedido Autorizado Unidade 

71000004750 FIPRONIL 25% ( INSETICIDA PARA FORMIGAS E CUPINS) 200000 2070000 LT 

I 00000004754 FORMICIDA (ISCA) PARA MATAR FORMIGA GRANULADO 12_0000 12_0000 pT 

00000004759 HALOSULFRON /SOLDIER 756 10.0000 10.0000 sc 

00000004070 HERBICIDA GUFOSATO PARA PRAGAS 100.0000 1000000 LT 

00000004757 HERBICIDA PARA JARDIM PICLORAM 200000 200000 G1_ 

00000004751 INSETICIDA IMIDACLOPID A BASE DE NICOTINA. SISTÊMICO 120000 120000 5g 

00000002410  CONTROLE DE_ PRAGAS, INSETOS E PARASITAS 1200000 120000 |_T 

00000004750 TIAMETOXAM/PRATICO 30% E CITROCONAZOL 40% 100000 100000 GL 

Local de entrega ......... .. SAAE-PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 
Observações ............. .. AQUISIÇAO DE HERBICIDAS E INSETICIDAS PARA JARDINAGEM 
Compra interna 

@um 
Sonia Rosenibosta 

Sistema' MGFCDmpras - Pedid0DeÇompraO1 .rpt Página ê 



 
Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Processo de Compra 

Processo de Compra N° Processo de Compra Bens 1 I  7 Carater de urgência: compra normal Prazo limite de entrega 

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

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

Item Código prod Descrição do produto Quantidade Unidade 

1 00000004702 ADUBO 20.05.20 NPI< 12,00 S018) 

2 00000004707 ADUBO DE ENXOFRE (S), POTASSIO (k), MAGNESIO (MG) 12,00 SCIS) 

'da 00000004703 ADUBO FOSFATADO 03.17.00 15,00 SCIS) 

4 00000004705 ADUBO GRANULADO CLORETO DE POTÁSSIO KCL 00.00.60 12,00 SCIS) 

5 00000004700 ADUBO GRANULADO NITROGÊNIO E POTASSIO NK 30.00.10 12,00 SCIS) 

0 00000002335 ADUBO NITROGENADO 40 00.00 I UREIA) 10,00 SCIS) 

7 00000000979 FERTILIZANTE 100% ORGANICO 100% NATURAL 12,00 SCIS) 

0 00000002334 FERTILIZANTE RICO EM AMINOACIDO 20,00 LT(s) 

9 00000004750 FIPRONIL 25% I INSETICIDA PARA FORMIGAS E CUPINS) 20,00 LTts) 

10 00000004704 FORMICIDAUSCA) PARA MATAR FORMIGA GRANULADO 12,00 PT(s) 

11 00000004759 HALOSULFRON ISOLDIER 75G 10,00 SC(s) 

12 00000004070 HERBICIDA GLIFOSATO PARA PRAGAS 100,00 LTts) 

13 00000004757 HERBICIDA PARA JARDIM PICLORAM 20,00 GLIS) 

14 00000004701 INSETICIDA IMIDACLOPID A BASE DE NICOTINA, SIsTEMIcO 12.00 SCS) 

15 00000002410 OLEO MINERAL PARA CONTROLE DE PRAGAS, INSETOS E PARASITAS (ÓLEO DE N 12,00 LTis) 

10 00000004071 PÓ CALCARIO PARA JARDINAGEM 12,00 TONIS) 

*N17 00000002330 SEMENTE PASTAGEM BRACHIARA MARANDU CONCENTRADA 00% 20,00 SCIS) 

10 00000004520 SUBSTRATO ORGÂNICO COMPOSTO CLASSE B 500,00 SCIS) 

10 00000004700 TIAMETOXAM/PRATICO 30% E cITROcoNAzoI. 40% 10,00 Gus) 

Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS, HERBICIDAS, INSETICIDAS E OUTROS PARA JARDINAGEM 

*i1 

sistemazMsFcompras - ProcessoDeCompram .rpt Página 1 



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

Piumhi - MG 

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

Autuação 

Aos 20 dias do mês de abril de 2.017, autuei o processo de compra 152 /2017, o quai foi devidamente 
~ ,..otocolado conforme registro de protocolo abaixo. 

Piumhi- MG, quinta-feira, 20 de abril de 2017 

Sonia Roseni Costa 

Responsável pelo setor de compras 

Protocolo"... 5.701 12017 20/04/2017 00:00:00 

N° Processo... 152 I 2.017 

TÍPO PTOCGSSCL- Processo de compra 

RBSDOHSÉVBL.. Sonia Roseni Costa 

Fínaiidade ------ -- Autorização do ordenador concedida. Classificar o i 

Sistema: MGFCompras - TermoDeAutuaÇã0D1 .rpt 



Serviço Aut. de Água e Esgoto  Praça Zeca Soares_ 211 
i Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado 

Processo de Compra N° Processo de Compra Bens 1 I  7 Carater de urgência: compra normal Data cio processo: 20104/2017 

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

14.412.633/0001-11 AP AGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA 20/04/2017 

68.517.580/0001-22 BRISOL0 CALCAREO AGRICOLA LTDA 20/04/2017 

25.338.930/0001-80 CASA AGRICOLA COMERCIO LTDA 20/04/2017 

- 26.393.448/0001-43 CASA DO ADUBO DIVINOPOLIS LTDA EPP 20/04/2017 
10.735.396/0001-00 DAGMA PLANTAS LTDA ME 20/04/2017 

' - 20.302.873/0001-66 GECAL iNDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MINERAIS LTDA 20/04/2017 

20.999.310/0001-79 MERCADO RURAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME 20/04/2017 

05570307/000141 PLANTAR AGRONEGÓCIOS CONS AGRICOLA REPRESENTACOES LTDA 20/04/2017 

Sistema: MGFcompras - Fornecedoresconvocadostn .rpt PÉQÍF/ã 1 



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

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 141412533000141 Data hora cotaçã0:20›'04f2017 

AP AGRO INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA 

152 l 2017 RUA GETÚLIO VARGAS, 799 

PIUMHI - MG 

Contato: JUSCÉLIA 

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 10 dias Prazo entrega: 10 dias 

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

/00000004762 ADUBO 20.05.20 NPK n 12,00 SC(S) 70,00 
Marca: 

Modelo; 

00000004763 ADUBO FOSFATADO 03.17.00 15,00 SC(5) 51,00 
Marca: 

Modelo: 

00000004765 ADUBO GRANULADO CLORETO DE POTASSIO KCL 00.00.60 12,00 SCXS) 60,00 

Marca: 

Modelo: 

00000004766 ADUBO GRANULADO NITROGENIO E POTASSIO NK 30.00.10 12,00 SC(S) 67,00 

Marca: 

Modelo: 

00000002335 ADUBO NITROGENADO 46 00.00 ( UREIA) 10,00 SC(s) 70,00 
Marca: 

Modelo: 

»100000002334 FERTILIZANTE RICO EM AMINOACIDO 20,00 LT(s) 20,00 

Marca: 

Modelo: 

j( 00000004758 FIPRONIL 25% ( INSETICIDA PARA FORMIGAS E CUPINS) 20,00 LT(s) 546,00 Marca: 

Modelo: 

00000004764 FORMIClDA (ISCA) PARA MATAR FORMIGA GRANULADO 12,00 PT(s) 6.00 
Marca: 

Modelo: 

X 00000004070 HERBICIDA GLIFOSATO PARA PRAGAS 100,00 LTls) 11,50 Marca: 

Modelo: 

Sistema: MGFCompras - Cotacaom .rpl Págma 1 



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: 14.412.633/0001-11 Data hora cotação:20/04/2017 
AP AGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

152 l 2017 RUA GETÚLIO VARGAS, 799 

PlUMHI - MG 

Contato: JUSCÉLIA 

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 10 dias Prazo entrega: 10 dias 

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

»410000002410 OLEO MINERAL PARA CONTROLE DE PRAGAS, INSETOS E PARASITAS ( 12,00 LT(s) 15,00 
_z Marca: 

Modelo: 

00000004071 PÓ CALCARIO PARA JARDINAGEM 12,00 TON(s) 300,00 

Marca: 

Modelo: 

00000004760 TIAMETOXAM/PRATICO 30% E CITROCONAZOL 40% 10,00 GL(s) 380,00 

Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 23.951,00 

Sistema: MGFCompras - Cotacao01rpt 
Página 2 
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wwe; JRÇAMENTO AP 

Assunto: Fwd: ORÇAMENTO AP 

De: Licitacoes <Iicitacoes@saaepiumhi.com.br> 
Data: 06/03/2017 15:45 
Para: Licitações 2 - SAAE Piumhi/MG <iicitacoes2@saaep¡umhi.com.br> 

------ -- Mensagem encaminhada -------- 
AssuntozoRÇAMENTo AP 

Datazlvlon, 6 Mar 2017 15:04:58 -0300 
De:Jusce|ia - AP «ciusceêiaçêlapagricoiacom.br> 

Parazíâcitacoes@saaepiumhLcom.br 
cczneünho@apagricoia.com.br, tiago@apagricola.com.br, 

Euanferreira@apagricoiacom.br 

BOA TARDE 

Segue orçamento dos produtos solicitados ,caso se tiver interesse de fechar passar dados para quem vai 
faturar nota fiscal. 

r- DISPARO : 40 LT 

n -GLIFOSATO : 11,50 LT 

u¡ -TORPED : 20,00 LT 

IV-SINGULAR ; 
v¡ -VERDADEIRO : 380,00 KG 

vn¡ - 20,05,20 : 70,00 sc 
IX-46,00,00 : 70,00 sc 
x-03,17,00 : 51,00 
xr¡ - IVIIREX : 6,00 PCT SOOGR 

xru -OO.DO.6O : 60,00 sc 
XIV-30.00.10 ; 67,00 sc 
xvn - NINBUS : 15,00 LT 

Atenciosamente: 

TIAGO CAETANO 

Consultora de vendas 

  
AP Agro Insumos Agrícolas Ltda. 
Rua Getulio Vargas, 799 - Centro 

Tel.: 37 - 3371 - 1782 
Cel.: 37 - 9902 - 0550 

wwwapagricolaxombr 

CNPJ: 4h.!14a.633/an4-44 

06/03/2017 16:59 



a. 
*â-xx-t.. ;wdz Fwd: Orçamento 

Assunto: Fwd: Fwd: Fwd: Orçamento 

De: iicitacoesz <Iicitacoes2@saaepíumhí.com.br> 
Data: 20/02/2017 16:25 
Para:jusce|ia@apagrico|a.com.br 

Juscelía, 

Bom dia, 

Favor fazer a cotação dos ítens em anexo, aguardo seu retorno com a maior brevidade 
possivel! 

Grata, 

Ângela Costa 

Saae Piumhi 

Contrato e Licitações 
à:::íacoesmêãsaaepâumhicomiar 
Praça Zeca Soares 211 
Telefax: (37) 3371-1332 ramal 

- Anexos: 

Microsoft Word - Cotação Produtos para Jardim.pdf 88,2I<B 

É (101 20/02/201716227 



20/04/2017 Corn provante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Juridica e, Se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA  
íiilxffgigãélãããlñ? comrgggçgggovgggggçgâo E DE ããiiãfáàíímf** 

NOME EMPRESARIAL 

AP AGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
ittfftít** 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA FRINCIPAL 

46.83-4-0D - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo 

*cooico E DEscRIçAo DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SEcuNoARIAS 

46.23›1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas 
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LoGRADouRo NÚMERO COMPLEMENTO 

R GETULIO VARGAS 799 

CEP BAIRROIDISTRITO ' MUNICIPIO * UF 

37.925-000 CENTRO PIUMHI MG 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

LEAOLEAO@UOL.COM.BR (37) 3371-1782 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVELIEFR) 
*tam* 

SITUAÇÃO cAoAsTRAL DATA DA SITUAÇÃO cAoASTRAL 
ATIVA 03110/2011 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SFTUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL \J *rwtwtik *ttàtt* 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 20I04I2017 às 09:37:03 (data e hora de Brasilia). Página: 'H1 

LLCOHéUItaLOS/H Cáâítâi_ $99Fá7Íí IVVSIÀÍÉFI 

 Pmearm ?aguia 
IRQÍÍÉ para Emoseesâo 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique agui. 
Atualize sua página 

httpszfiwww. receitafazendagov. bripessoaj ur¡ di calcnpjfcnpj revafCnpjreva_C om provanteasp 1/1 



Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Sistema: MGFCompras - Cotacaom .rpi 

Processo de compra N° Fornecedor: sa_517,5a0¡ooo1-22 Data hora cotaçáo:20i'O4/2017 

BRiSOLO CALCAREO AGRICOLA LTDA 

152 / 2017 RODOVIA MG 439 - km 4,5 - sln° 

PAINS - MG 

Contato: JURLEY 

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 10 dias Prazo entrega: 10 dias 

Cod produto Descrição l Marca e Modelo proposto pelo fornecedor Quantidade Unidade PFEÇO Unitário 

/eooooooiiori PÓ CALCARIOEPARA JARDINAGEM 12,00 TON(s) 75,00 
\_ ~ Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 936,00 

W 

Página 1 



   
omoide Água e Esgoto Serviço Autôn 

3Ecitacoes@saaegiumhi.com.br www.saaepiumhi.com.br CNPJ: 21782316/000110 

Autarquia Municipal (Lei 1035/50) Praça Zeca Soares, 211 - Centro- 37925-000 PlUMHl/MG - Telefax 37-3371-1332 

OR AMENTQ BASE PARA LI rm Ão   Favor fazer cota ão de r os material ra 'ardina em a aixo relacionado ara 
entre a FUTURA PARCELADA com a amento a vista na entre a de todo material 
guando solicitado pelo §AAE e de acordo com suas necessidages, CIF almoxarifado 
SAAE PIUMHI-MG a Pra a Zeca Soares n° 211- Centro - Piumhi-MG e com todos os 
imgostos inclgsos no grego. 

  
Empresa: BRISOLO CALCÁRIO AGRÍCOLA LTDA 

Endereço: Rodovia MG 439, km 4,5 - Zona Rural «Pains - MG 
Te|efone:37.3323.5011 

 
CNPJ: 68.517.580/0001-22 Inscrição Estadual: 465.821.219.0011 
Emailzbrisolo@brasical.com.br Prazo de Entrega: Imediato. 

*Lam aãtfngpgcããâfo: ::Énantlgnatgãíats Cornãrrtñíaeção un' Qt' V' um' V' T°tal 

XIX Po Calcaruo para Jardinagem CaEcano golomntlco .fundadas 12 R$78,00 R$936,00 

Data: 17/04/2017 

;a 

É 

'N 

r 5. 



 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: 25.338.930/0001-80 
CASA AGRICOLA COMERCIO LTDA 

Data hora cotação:20/04/2017 

152 / 2017 RUA ARTIMENIO PIVA TONELLI, 9o 

FORMIGA - MG 

Contato: SAN DRO 

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 10 dias Prazo entrega: 10 dias 

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

r$0000004763 ADUBO FOSFATADO 03.17.00 15,00 SC(s) 90,00 
Marca: 

Modelo: 

00000004765 ADUBO GRANULADO CLORETO DE POTÁSSIO KCL 00.00.60 12,00 SC(s) 95,00 

Marca: 

Modelo: 

00000004766 ADUBO GRANULADO NlTROGÉNIO E POTÁSSIO NK 30.00.10 12,00 SC(S) 90,00 

Marca: 

Modelo: 

00000002335 ADUBO NITROGENADO 46 .00.00 ( UREIA) 10,00 SC(s) 100,00 

Marca: 

Modelo: 

00000002336 SEMENTE PASTAGEM BRACHIARA MARANDU CONCENTRADA 60% 20,00 SC(s) 250,00 

Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 9.570,00 

Sistema: MGFCompras - Cotacaom .rpt 
Página .n. 



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

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 25.330.930/0001-30 Data hora cotação:20l04f2017 

CASA AGRICOLA COMERClO LTDA 

152 / 2017 RUA ARTIMENIO PIVA TONELLI, 9o 

FORMIGA - MG 

Contato: SAN DRO 

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 10 dias Prazo entrega: 10 dias 

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

#910000004763 ADUBO FOSFATADO 03.17.00 15,00 SCls) 90,00 
Marca: 

Modelo: 

00000004765 ADUBO GRANULADO CLORETO DE POTÁSSIO KCL 00.00.60 12,00 SC(S) 95,00 

Marca: 

Modelo: 

00000004766 ADUBO GRANULADO NITROGÉNIO E POTÁSSIO NK 30.00.10 12,00 SCC-s) 90,00 

Marca: 

Modelo: 

00000002335 ADUBO NITROGENADO 46 .00.00 ( UREIA ) 10,00 SC(S) 100,00 

Marca: 

Modelo: 

00000002336 SEMENTE PASTAGEM BRACHIARA MARANDU CONCENTRADA 60% 20,00 SC(S) 250,00 

Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 9.570,00 

Sistema: MGFCompras - Cotacaootrpt ' Páglria 1 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto  iicitacoesgsaaegiumhñcormbr CNPJ: 23782316/'0001-10 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90] Praça Zeca Soares, 211 " 37925-000 PÍUMHIÍMG -Telefax 37033714332 

ORQAM ENTO BASE PARA LICITAÇÃO 

Favgr fazer cotação de gregos material para jardinagem abaixo relacionado para 
entrega FUTURA PARCELADA com pagamento a vista na entrega de todo material 
guando solicitado pelo SAAE e de acordo com suas necesgiggdes, CIF almoxarifado 
SAAE PIUMHI-MG a Praga Zeca Soares 3° 213,- Centro - Piumhi-MG, e com todos os 
impostos inclusos no preco. 

Empresa: Casa Agrícola Passos Ltda 
Endereço: Rua Cor. Osvaldo Batista Bonfim, 499 Bairro Serra Verde 
Telefone: 35 3522-9643 35 99905-0179 
CNPJ: 09.381.247/0001-70 Inscrição Estadual: 001.061836.0026 
Email: casaaoricoiapassos@qmaiI.com Prazo de Entrega: 10 Dias 

Item Marca e 
Concentragão 

Especificação e quantidades dos 
itens/gêneros que a integram V' um' Un. Qt. V. Total 

Herbicida para Jardim - 2-4-D + 
picioram. Indicado para o controle 
de dicotiiedôneas indesejáveis de 
porte arbóreo, arbustivo e 
subarbustivo em pastagens e 
Jardins. Embalagem 5 litros. 

litros 20 

II Herbicida Glifosato para pragas. 
Embalagem 1 litro. "tros 4° 

III 

Fertilizante rico em aminoácidos, 
composto nutricional para 
aplicação foliar, rico em 
nutrientes minerais essenciais 
para um bom desenvolvimento 
vegetativo (estimula do 
desenvolvimento de gemas). 
Embalagem 1 litro. 

litros 03 

IV 
Fipronil 25% de concentração n 

Inseticida para formigas e cupins. 
Embalagem de 1 litro. 

litros 04 

Halosulfron/soldier 75 gr por kg, 
herbicida seletivo e sistema kg 08 
(Tiririca). Embalagem de 5 Kg. 

VI, 
Tiametoxam/pratico 30% e 
Citroconazol 40% herbicida e 

fungicida de solo. Embalagem de 
5 litros. 

litros 06 

VII Imidaciopid inseticida (Cigarrinha) 5g 02 
VIII Adubo 20.05.20 NPK. Saco 50 kg. Temos 25-00-25 saco 03 95,00 285,00 
ÍX Adubo Nitrogenado 46.00.00 Yara 

(Ureia). saco de 5o kg 5a” °2 100,00 200,00 
Adu bo Fosfatado formulação Yara 
03.17.00. Saco de 50 kg. sa” 15 90,00 1.350,00 

XI Su bstrato orgânico composto classe B 50° SECO 

XII 
formigas' 

Pacote de 
Isca para matar 
granulado/ formifire. 
500 gr. "9 °4 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

ligitacoesçâsaaegiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 

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

Adubo granulado cloreto de 
XIII potássio KCL 00.00.60 . Sacos de Mosaic saco 10 95,00 950 00 

50 kg. 
Adubo granulado Nitrogênio e XIV Potássm NK 300010 Mosaic saco 05 90,00 450,00 

Adubo Enxofre (S) Potássio (K) e 
XV Magnésio (Mg) Saco 10 

Fertilizante 100% orgânico XVI composto 1000/0 natural Saco 02 

Oleo Mineral. Embalagem de 1 XVII litro. litros 10 

Sementes de pastagem brachiária 
,l XVIII maranclu concentrada 60%. Pastobras Kg 10 250,00 2.500,00 

Embalagem de 10 kg. 
Valor global da cesta básica R$ 

W 

Observação importante: Devido a distancia do local e consumo, deverá ter um 

pedido mínimo e RS 1.500,00 por entrega e/ou a retirar em Passos, ou mesmo o 

frete ser pago pelo comprador. 

Data: Passos 04/04/2017 

Assinatura Representante Legal: Sandro Lucio Ávila 



- 3394x2013' Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral   Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte. 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 

RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA_ PESSOA JURÍDICA  
NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE 'DE' ¡NScRmÃo E DE DATA DE ABERTURA 

ÊABÁãEÉÉMTIUOiH-?o SWUAÇÃO CADASTRAL 14101/2008 

NOME EMPRESARIAL ' 

_ÇASA AGRICOLA PASSOS LTDA - ME_ 

'TiTuLo oo ESTABELECIMENTO (NOME DÊ FANTASIA) 
twisàwwg 

CÓDIGO E DEscRIçAo DA ATIvIoAoE ECONÔMICA PRINCIPAL 

_za 4623-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas  
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

4648-4-99 - Outras representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados 
anteriormente 

415.034-0!) - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fartiiizantes e corretivos do solo 

'conico E DESCRIÇÃO DA NATUREZAJLJRÍDICA 

206a? - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO ' ' NÚMERO' COMPLEMENTO 

R D$VALDO BATISTA BONFIM 499 

CEP BAIRRDIDISTRITU ' MUNICÍPIO ' ' ' ' UF 

37.900-970 SERRA VERDE_ PASSOS _ MG 

ENDÉREÇO ELETRÔNICO ' TELEFONE 

CONTABILIDADEAVELARQYAHOQCOMBR V (35) 3526-6858 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
iàiài 

sITuAçAocADAsTRAL ' " ' A ' ' i '  DATADAS|TUAÇÃObADASTRAL 
ATIVA 14101/2008 

MOTIVO DE SITUAÇÃO cAnAsTRAL 

sITUAçÃo EsPEcIAL u “ DATADAsiTLIAÇAO ESPECIAL 

Aprovado peia instrução Normativa RFB n** 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 17104/2017 às 08:09:48 (data e hora de Brasííía). Página: 'U1 

a L L L L _  a_ ,  ..    
'I_..ÇÉEÊ.FÉ'.ÊÊWÊÊÊ ÍÊÊPJNÍÊÂBÉJÊLL; â,__V°'*.arI..I5 

 ?zapararêiàgina  .paraienpmssàa 

A ILFB agradece a. sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clig 116 agggj_ 

. .Atitaüze sua página 

T  https:flwwwreceitafazenda.gov.br/pessoajuridica/cnmlcnpjrevalCnpjreva_Comprovantaasp 1.11 



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

F Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 25_393_443¡ooo1-43 Data hora cotação:20l04f2017 
CASA DO ADUBO DIVINOPOLIS LTDA EPP 

152 l 2017 AVENIDA PARÁ, 433 

DIVINOPOLIS - MG 

Contato: FELIPE 

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 10 dias Prazo entrega: 5 dias 

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

.W0000000979 FERTILIZANTE 100% ORGANICO 100% NATURAL 12,00 SCIS) 53.50 
Marca: 

Modelo: 

00000002334 FERTILIZANTE RICO EM AMINOACIDO 20,00 LT(s) 28,90 

Marca: 

Modelo: 

. 00000004758 FIPRONIL 25% ( INSETICIDA PARA FORMIGAS E CUPINS) 20,00 LT(5) 150.00 

É Marca: Modelo: 

00000004764 FORMICIDA (ISCA) PARA MATAR FORMIGA GRANULADO 12,00 PT(S) 5,70 

Marca: 

Modelo: 

' % 00000004070 HERBICIDA GLIFOSATO PARA PRAGAS 100,00 LT(S) 26,00 Marca: 

Modelo: 

00000000475? HERBIÇIDA PARA JARDIM PICLORAM 20,00 GLIS) 219,00 
Marca: 

Modelo: 

00000004761 INSETICIDA IMIDACLOPID A BASE DE NICOTINA, SISTÊMICO 12,00 SC(s) 425,00 

Marca: 

Modelo: 

00000002410 OLEO MINERAL PARA CONTROLE DE PRAGAS, INSETOS E PARASITAS ( 12,00 LTIS) 29,80 

Marca: 

Modelo: 

00000004071 PO CALCARIO PARA JARDINAGEM 12.00 TON(s) 240,00 

Marca: 

Modelo: 

Sistema: MGFCompras - Cotacaom .rpt Págma 1 



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

É 

â 
*Í 

à 

ã 

Ê 

E 

E 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° 

152/2017 

Fornecedor: 25.393.448/0001-43 Data hora cotação:20›'04›'2017 
CASA DO ADUBO DIVINOPOLIS LTDA EPP 

AVENIDA PARÁ, 433 

DIVINÓPOLIS - MG 

Contato: FELIPE 

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 

Validade 10 dias Prazo entrega: 5 dias 

Cod produto Descrição l Marca e Modelo proposto pelo fornecedor Quanüdade Umdade Preço unitário 

@0000002336 20,00 SC(s) 320,00 SEMENTE PASTAGEM BRACHIARA MARANDU CONCENTRADA 60% 
Marca: 

Modelo: 

00000004528 500,00 SC(s) 22,90 SUBSTRATO ORGÂNICO COMPOSTO CLASSE B 

Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 37.456,00 

Sistema: MGFCompras - Cotacao01 .rpI Mig Página 



  Serviço Autônomo de Água e Esgoto  sa ao 
licitacoes@saaepiumhi.com.br CNFJ:_23.782.S15/0001-10 

Autarquia Municipal [lei 1035Í9D) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG »Telefax 37-3371-1332 

ORQAMENIO BASE PARA LIgITAgÃo . -_ 

avo f e co ode re os ma ial ar ' rd¡ a e abaixo elaciona o ara 
entrega FUTUgA PARCELAQA com pagamento a vlggg na entrega de todo material 
guandu solicitado gelo SAAE e dg_ agorgo com suas necessidades, QIF almoxarifado 

AE IUM -M P a Zeca Soares n° 211- Ce o - iu i-MG e com odos os 
impostos inclusos no gregg. 

Empresa:Casa do Adubo Divinopolis Ltda 
Endereço: Av Pará 463, Santo Antonio, Divinópolis - MG 

Telefone: (37) 3222-4434 
CNPJ: 25.393.448/0001-43 lnscriçãoEstadual: 
Email: felipemed.veterinario@qmaiI.com Prazo de Entrega: 05 dias 

Especificação e quantidades dos Marca e 
_Item itens/gêneros que a integram _Concentração Un. Qt. _ V. U__nt_..- - V. Total 

N_ n' controle de dicotiledôneas 

Herbicida para Jardim - 2-4-D + 
picloram. Indicado para o 

“ÍÉI indesejáveis de porte arbóreo, Tordon litros - 20 = 3219,00 4380,00 
¡- arbustivo e subarbustivo em . ' .'   

pastagens e Jardins. Embalagem 
Slitros. 
Herbicida Glifosato para pragas. Roundup Original "tros 4o ' 26 00 1040 00 

r _ , _ _I  u' _Embalagem 1 litro. Di 
Fertilizante rico em aminoácidos, 
composto nutricional para 
aplicação foliar, rico em 
nutrientes minerais essenciais Niphokan Fenix 
para um bom desenvolvimento Agro 
vegetativo (estimula do 
desenvolvimento de gemas). 
Embalagem 1 litro. 

lIII litros 03 28,90 86,70 ' 

c Fipronil 250k; "de concentração ' E E  i ' 04 
IV Inseticida para formigas e cupins. Spill 25% litros 150,000' 600,00  

Embalagem de 1 litro. ' '   
"l-laIosuIfron/soldier 75 gr por kg, 'Não trabàmo 

V herbicida seletivo e sistema kg 08 
(Tiririca). Embalagem de 5 Kg. com ese produto 
Tiametoxam/pratico 30% e 

_ Citroconazol 40% herbicida e Não trabalho . 
'VI fungicida de solo. Embalagem de com ese produto "tros 06 

- ___ í 5“Í“'°5a ,. .. a _  . _ “ 

..vn- êggzlaaêlioãf) inseticida EVldeVFGCGe 700 kg 02 425,00- 856,00 

 Adijbo  Nitrogenado ' 46.00.00 Não Tenho Sem ' 

-wIx- i (Ureia). Saco deSQ kg g _W _ Nota _ _ N _ É saim_ q: 
.- Adubo Fosfatado formulaçao Não Tenho sem 

X 03.17.00. Saco de 50 kg. Nota Saco 15 

x1 'ggzâãrastgskãrgahwé °°m°°5t° Vida verde saco 500 _ 22,90 11450,00 
XI¡ Isca para matar formigas Mirex kg 04 5,70 22,80 

granulado/ formifire. Pacote de _ Sulfluramina 



n   Serviço Autónomo de Água e Esgoto 

licitacoes saae iumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 - 

Autarquia Municipal (lei 1035[90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUnfllV-il/MG - Telefax 37-33714332 

500 gr. 0,2% 

' Adubo -n granulado cloreto de _ 

XIII potássio KCL 00.00.60 . Sacos de Nao Tânro sem saco ' 10 5-- 50kg. _ °a 
- U Adubo granulado Nitrogênio e Não Tenho Sem ' 

.XIV Potássio NK 30.00.10 _ Nota Sa” °5 
Adubo Enxofre (S) Potássio (K) e Não Tenho Sem 

"XV Magnésio (Mg) Nota sam 1° 

XVI Êãflliãâíãíooo/âíílãra.  ^d“á'â'.%iã.ã'f'“ sm  02 5350  1°7›°° 

xvn  Mmera" Embabgem de 1 Assist 75,6% litros 1o - 29,230 ___29s_,oo 

Sementes de pastagem  _ __ -  
XVIII brachiária maranclu concentrada Pastobras Kg 10 * 320,00 -'32'00,00 

60%. Embalagem de 10 kg. _ ' '7 i 

'Maior global da cesta básica ........................................................... .. R$ 

' Data: 19/04/2017 

Assinatura Representante Legal: Felipe Vieira de Sousa 



 
Serviço Autõnàmo de Água e Esgoto 

licitacoes@saaegiumhi.com.br wwwsaaepiumhimombr CN PJ: 217823161000110 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - Centro- 37525-000 PIUMHI/MG - Telefax 37-3371-1332 

QBÇAMEETQ BASE PARA LICITAÇÃO 

Favor fazer cotação de gregos maggria] ggrg jardinagem abaixo relacionado para 
entrega FUTURA PARCELADA com pagamento g vlggg na entrega de ;ndo material 

uando sol'cit do Io SAAE e de cordo com uas necessi des CI o ari ado 
SAAE PIUMHI-MG a Praga Zeca Sogrgs n° 211- gegtro - Pigmhi-MG, e cgm ;eggs os 
impoggog inglusos no prego. 

Empresa: Casa do Adubo Divinópolis Ltda 
Endereço: Av Pará 463, Santo Antonio, Divinópolis - MG 

Telefone: (37) 3222-4434 
CNPJ: 25.393.448/0001-43 InscriçãoEstaduai: Email: 

- . felipemed.veterinario@qmail.com Prazo de Entrega: 05 dias 

“sem *ãziffzããsoz:::":'::::::.:S    m- v-  v-  
-xIx Po Calcario para Jardinagem Agrimig PRNT 85% Tonemdas 12 240,00 2880,00 



e 1 . p. u »vn-L ~ m» n .I \ CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS-ATMDADES EcoNoIiIIdAsSEbL-'íbiikIASã-«fê U 'u' f? U d¡ '-3 "a 41* 

\ 

Igwzm¡  . '-  .  c . u... faz: Éilfülíliê-&àñxôv'Héêiiíéâggéjtàiüggggêgàgààc Ian-s., __._Ê._.L."'¡A-._I_._§_¡›.L¡,Li_.  Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPUBLICA FEDERATIVA no BRASIL 

CADASTRO NACÍONAL DA PESSOA JURÍDÍCÀ  
NÚMERODEINSCRIÇÃO COMPROVANTE DE |NSCR|ÇÃO E DE DATADEABERTURA 

àií§§4°.'°°°"43 SITUAÇÃO CADASTRAL “m” 1°” 
NOME EMPRESARIAL 

CASA DO ADUBO DIVINOPOLIS LTDA - EPP 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
I-kñfli** 

- CÓDIGO "E DESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL COM PIUVEIFIÍB a9 inSCFiÇãC) e a6 SIÍUBÇãO Caãastrail 

,N 4739-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais da estimação 
c 

4189-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anterionnente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO . 1 :. Í - u:: :iíibi-iil-“â .ÍUHUIILIÉ. 1*. :INÚMERDLJ =, La. .COMPLEMENTO '. : .I ,'. ,V 

R PARA  A_ _- - 463 

CEP BAIRROIDISTRITO MUNICÍPIO UF 

35.502-032 _ VILA s ANTONIO DIVINOPOLIS MG 

ENDEREÇO ELEFRÔNICO 

 ENTE FEDERATIVO RESFONSÁVEIJEFBIÀ   '- 

 SITUAÇÃO CADASTRAL ' '  "' 'L ~I__,1,.-.w~,;,_'_..-   i7.; .J f: 5,¡ ~    ' DATADASITUÀÇÃOCADASTRAL 
ATIVA ' A' ' i ^  " ” _i a'   23112/2000- . _ 

x3Í¡'.Jr'4i~-¡ñ'- i' ',-m1..v.5-tu.J.-.-.r-" ~. . 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL - -  -  ' ^ ' 

f... SITUAÇÀOESPECIAL . _Í_ .E .-Ã _Liu_ .Qu .. w Í.- -- ..H .  A «Q .. A . -DATA oAsITuAçAo ESPECIAL u U iftliiii " ¡ ñükkúúl* p 
Í. .Ç. . ÃÍ ' Í ;ILALL _ 'ÇÍ:I.;..II~;A PRINÇIPAZ. _ m"" " ' "m- "mmmr" “m”  

. p _.._¡_- j   _Iaagipníufaregistajif_ animais vivos e da artios e alrirneníos para anÍiIjEÊiÉLIIQÉIitJEaIEaE_   _   _I 

Aprovado'pela*instrução:NorrnativaREB;n°q:i;tã34rde"06"demaio*de“2016; ' a v- --- " ~ ~ A - --- -- ¡ ,~ 

Emitido ño dia 1910412017 às 16:19:52"I(ciáta1;ê .Harada Braàilia). í ' " Página: III 

 
A RFB agradecia.a'§ua_xc1s1ta._taxa4n:tonnaço.es.soíare..p.ohticíaHéjÍpfiVãíidãñdeeÍuso; Ç1i_g“11i'_e."a'g'u'i;i'”'" .I  
Amlize sua página 

httpszflwww.recaitafazenda.govbrlpessoajuridicafcnm/cnpj reva/C npj reva_Comprovante.asp 1/1 



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

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 107358961000000 Data hora cotação:20/04/2017 
DAGMA PLANTAS LTDA ME 

152 Í 2017 Ava PRESlDENTE JUSCELINO KUBSTCHEK. 33s 

; PIUMHI - MG 
Contato: DAGMA 

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 10 dias Prazo entrega: 10 dias 

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

&0000004762 ADUBO 20.05.20 NPK 12,00 SC(s) 130,00 
, Marca: 

Modelo: 

00000004767 ADUBO DE ENXOFRE (S), POTÁSSIO (k), MAGNÉSIO (MG) 12,00 SC(s) 170,00 

Marca: 

Modelo: 

00000004763 ADUBO FOSFATADO 03.17.00 15,00 SC(s) 170,00 

Marca: 

Modelo: 

00000004765 ADUBO GRANULADO CLORETO DE POTÁSSIO KCL 00.00.60 12,00 SC(s) 170,00 

Marca: 

Modelo: 

00000004766 ADUBO GRANULADO NITROGÊNIO E POTÁSSIO NK 30.00.10 12,00 Scls) 140,00 

Marca: 

Modelo: 
f* 

00000002335 ADUBO NITROGENADO 46 .00.00(URE!A) 10,00 SC(s) 140,00 
Marca: 

Modelo: 

00000002334 FERTILIZANTE RICO EM AMINOACIDO 20,00 LT(s) 70,00 

Marca: 

Modelo: 

00000004758 FIPRONIL 25% ( INSETICIDA PARA FORMIGAS E CUPINS) 20,00 LT(s) 230,00 

Marca: 

Modelo: 

00000004070 HERBICIDA GLIFOSATO PARA PRAGAS 100,00 LT($) 160,00 

Marca: 

Modelo: 

Sistema: MGFCompras - Cotacaootrpl Págma 1 



Processo de compra N° 

152/2017 

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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Fornecedor: 10.735.896/0001-00 Data hora cotação:20›'04f2017 
DAGMA PLANTAS LTDA ME 

AVa PRESIDENTE JUSCELINO KUBSTCHEK, 338 

PIUMHI - MG 
Contato: DAGMA 

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211_ Piumhi-MG 
Validade 10 dias Prazo entrega: 10 dias 

Preço unitário 

Sistema: MGFCompras - Cotacaoül .rpt 

Cod produto Descrição¡ Marca e Modelo proposto pelo fornecedor Quantidade Unidade 

/40000004757 HERBICJDA PARA JARDIM PICLORAM 20.00 Gus) 440,00 
Marca: 

Modelo: 

00000004528 SUBSTRATO ORGÂNICO COMPOSTO CLASSE B 500,00 SC(s) 25,00 
Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 54.570,00 

*W 

Página 2 



Serviço Autônomo de Agua e Esgoto \ 
"' ncitacoesçagsaaegiumhtcombr cnpj: 23.732.315/0001-10 

Autarquia Municipal (Lei ICBSIQD) Praça Zeca Soares, 211 - 379254300 PlUMHlLMG -Telefax 37-33714332 
ORÇAMENTO BASE PARA LICITAÇAO 

Favor fazer cotação de gregos material para jardinagem abaixo relacionado para 
entrega FUTURA PARCELADA com pagamento a vista na entrega de todo material 
Quando solicitado pelo SAAE e de acordo com suas necessidades, CIF almoxarifado 
SAAE PIUMHI-MG a Praga Zeca Soares n° 211- Centro - Piumhi-MG, e com todos os 
impostos inclusos no grego. 

Empresauâgémâ  &TÕÊ _ME 
Endereço: HUL PQESCDBÉÚ-tê ÍLJSCÉLJUO l  \ 

Telefone: AEÃÊPI-r ?Q4151   
CNPJ: JO- ?35- 895/090# QOInSÊriÇãOEStadUaI: O 
Email: razo de Entrega: 

u ~ i .Ê91/vx  E:;';::';';2:::.::::":'::.::::.:S c...::.:'.:::..~.. e  ou .rs. v»  
Herbicida para Jardim - 2-4-D + ij picloram. Indicado para o controle de . 

dicotiledôneas indesejáveis .de porte . I arbóreo, arbustivo e subarbustivo em "tros 2° “MWÊ 13605” 
pastagens e Jardins. Embalagem 5 

litros. YoPçsbogU 
Herbicida Glifosato para pragas. . 

n Embalagem 1 litro. ÊQÀDQO "tros 40 560.55 1.393.053 

Fertilizante rico em aminoácidos, 
composto nutricional para aplicação 
foliar, rico em nutrientes minerais à] ao 

III essenciais para um bom Fog-tu¡ SQÊÃNM litros 03 7490 Q 
desenvolvimento vegetativo (estimula 
do desenvolvimento de gemas). 
Embalagem 1 litro. 
Fipronil 25% de concentração IV Inseticida para formigas e cupins. PFLBWL¡ 593- Iitros 04 33W cia-qm 
Embalagem de 1 litro. ' 
Halosulfron/soldier 75' gr por kg, 

_ V herbicida seletivo e sistema (Tiririca). kg 08 
_N Embalagem de &s; 3.0090/- SÉMPQQ LGODPQ “só 41.3000! 

í Tiametoxam/pratico 30%° e l 

Citroconazol 40% herbicida e . 

VI fungicida de solo. Embalagem de à "tros eg 
:_ litres. .i K4 QCVQR** Ú 33% 990630  vn Imidaciopid inseticida (Cigarrinha) - ?gen/nene kg oz . Un ,_ 

VIII Adubo 20.05.20 NPK. Saco 50 kg. saco 03 [595 5993? 
IX Adubo Nitrogenado 46.00.00 (Ureia). \ saco 02 

Saco de 50 kg Ll/ULLC» Mqco 3.53300 
Adubo Fosfatado formulação X 03.17.00. Saco de 50 kg. Sa°° 15 ;na 2,53m: 

XI Substrato orgânico composto classe B 'PQ/ou 9.5 oàggâsaco 500 3.50:: 125mm Isca para matar formigas granulado/ ' 

XII formifire. Pacote de 500 gr. 17990914573- kg 04 __ __ __ _ 
; c. n/IÚ. 
à# Iv Adubo granulado cloreto de potássio saco 1o 

ÀI|Ê44 KCL 00.00.60 . Sacos de_50 kgs How _Lrpqgo 
1 XIV Adulbo_ granulado Nitrogenio e _ saco 05 

Potássio NK 30.00.10 ,a4 50kg( #em qoqób 
XV Adubo Enxofre (S) Potássio (K) e Saco 10 nqà) jf-?OQQD 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

¡     licitacoes@saaegiumhi.com.br CNPJ:23.782.315ÍÚÚ01"].Ú 

Autarquia Municipal (Lei 1035/98) Praça Zeca Soares, 211 -w 37925-000 PIUMHI/MG - Telefax 37-33?1-1332 

_.35 | Magnésio (Mg) 
-.-__ -._ v-_.._ 

 Sementes de pastagem brachiária 

:Valor global da cesta básica ........................................................... .. R$ 

b IO. :Êrgàzzãgtãraliomfo organtco composto :z ,âmago Saco 02 'x k _ 

#VII Oleo Mineral. Embalagem de 1 litro. litros 10 

I marañdu concentrada 60%. _a “a” Kg 10 
Embalagem de 10 kg. 

Data: 69,51 / QQ z /2017 

Assinatura Representante Legalz' $ üzâ/ 



i-'mvdz _í4x~gd: Orçamento 

k Assunto: Fwd: Fwd: Orçamento 
De: Iicitacoesz <iic¡tacoes2@saaepiumhi.com.br> 
“Jataz 20/02/2017 13:32 
Rara: dagmaplantas@gmail.com 

x 

Dagma 

Bom dia, 

Favor fazer a cotação dos itens em anexo, aguardo seu retorno com a maior brevidade 
possívei! 

r) Grata, 

Ângela Costa 

Saae Piumhi 

Contrato e Licitações 
iícitacoeszcgísaaepãumhLcom.br 
Praça Zeca Soares 211 

Telefax: (37) 3371-1332 ramal 

'É Anexos: e  -- 

Microsoft Word - Cotação Produtos para Jardim.pdf 88,2KB 

*V401 20/02/20171337 



Secretaria de Governo da Presidência da República 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado de Besenvotvimento Económico de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certidão Simplificada 
Certiñcarnos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição. 
Nome Empresarial: DAGMA PLANTAS LTDA -ME 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Número de Identificação do CN PJ Data de Arquivamento do Ato Data de Inicio de Atividade 
Registro de Empresas - NIRE constitutivo 

311201341853-4 10.735.896/0001-00 30/03/2009 01/04/2009 

Endereço Completo: 

AVENIDA JUSCELINO KUBSTCHEK 338 - BAIRRO SAO FRANCISCO CEP 37925-000 - PIUMHI/MG 

Objeto Social: 

COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES ORNAMENTAIS E FRUTIFERAS 

Capital Social: R$ 42.000,00 Microempresa ou Prazo de Duração 

QUARENTA E DOIS MIL REAIS Empresa de Pequeno 
Capital Integralizado: R$ 42000.00 Pme INDETERMINADO 

QUARENTA E DOIS MIL REAIS MICRO EMPRESA 
(Lei Complementar 

n°123/06) 

Sóoio(s)/Administrador(e5) 

CPF/NIRE Nome Term. Mandato Participação Função 

565.067.756-53 DAGMA DE OLlVEIRA xxxxxxx R$ 21.000,00 SÓCIO/ADMINISTRADOR 

077.321 .226-40 JOAO MARCOS DE OLIVEIRA LIMA xxxxxxx R$ 21.000,00 SÓCIO/ADMINISTRADOR 

Status: xxxxxxx Situação: ATIVA 

Último Arquivamento: 31/10/2016 Número: 6094696 

Ato 002 - ALTERACAO 

Evento(5) 2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 

NADA MAIS# 

Belo Horizonte, 15 de Março de 2017 14:53  ”  
SE I RETÁREA GE '-'- 

     

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

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

1)VaI¡dação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visual (digite o n° C170000541298 e visualize a certidão) 

IIIIIIIIIYI/llllllllIlIllIIII  57540-7 



f* 
' W CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS 

20/04/2017 Com provante de Inscrição e de Situação Cadastre! 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral _xà°“° “$460 

:Er É: 
Contribuinte, 9: A5 m 

?a e 
. . _ , . . - . . J' 9 

Confira Os dados de IdentIfICaçao da Pessoa JurIdIca e, se houver qualquer drvergencra, prOvIdencie junto à .05 

RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA  
NUMERO DE INSCRICAO " DATA DEABERTURA 

:I0Â:3;ã.Z896I0001-00 COMPÊBYJTJÊODEÊ-O E DE 30I03!2009 

NOME EMPRESARIAL 

DAGMA PLANTAS LTDA - ME 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
*nan-Inu 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

4189-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 

Não informada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO 

AV JUSCELINO KUBSTCHEK 338 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO LIF 

37.925-000 SAO FRANCISCO PIUMHI MG 

ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE 

CONTABILIDADECOUTINHO@HOTMAIL.COM (37) 3371-7244 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEMEFR) 
tva-Ir** 

SITUAÇÃO CADASTRAL ' DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 3010312009 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTHAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
*tu-trt* ¡viii-iii! 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 20f04I2017 às 09:41:58 (data e hora de Brasília). Página: 1I1 

Consulta QSA I' Capital_ .Social 2 VOItar I 

FJ” ?mamar Fágêna 
' para ãmpmasào 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, cligue ag ui. 
Atualize sua página 

httpszlfwwwxeceitafazendagov.brlpessoajuridiCalcnpjlcnpjrevafcnpjreva_C om provanteasp 1/1 



âPraça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Processo de compra N° 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Fornecedor: 20.302.873/0001-66 Data hora cotaçâo:20¡04¡2017 
GECAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MINERAIS LTDA 

Sistema: MGFCompras - Coiacaom .rpt 

152 / 2017 RODOVIA MG 439 KM 5,3 

PAINS - MG 

Contato: ALANYS 
Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 10 dias Prazo entrega: 10 dias 

Cod produto Descrição i' Marca e Modeto proposto pelo fornecedor Quantidade unidade Preço unitário 

r~ooo0oo4o71 PÓ CALCARIO PARA JARDINAGEM 12,00 TON(s) 77,00 
Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 924,00 

'W 

Página 1 



Cotação SAAE de Piumhi-MG 

Assunto: Cotação SAAE de Piumhi-MG 
De: Licitacoes <licitacoes3@saaepiumhí.com.br> 
Data: 17/04/2017 16:26 
Para: fulvio@gecal.com.br 

Boa tarde, venho através deste solicitar cotação do item em anexo, para 
licitação do SAAE, peço que a mesma seja respondida na maior brevidade 
possivel pois temos que formar o nosso preço base. 

Att, 

Jaqueline Souza 

(37)3371-1332 

-Anexos 

ñ ORÇAMENTO BASE PARA LICITAÇÃO - PÓ CaIcário.docx - 46,9KB 

1de1 12/O5/20171609 



_l ,_ 19I03ti2017 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de 'Identificação da Pessoa Jurídica e. se houver qtIaiquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA  
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO " DATA DE ABERTURA 

20.3U2.B73Í0001-55  E  22I11Í1984 MATRIZ Ç 

NOME EMPRESARIAL 

GECÀL INDUSTRIA E COMERCÍO DEarP-RVÓDUTÚS MÍNERÀÍS LTDA V pá_ _ r - . 

TÍTULO oo ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) < U A r u# 

GECAL 

CÓDIGOEDESCRIÇÃO DAATIVIDADEECONOMICAPRINCIPAL '-~›'I°~"=I III--z-wãv' 4'* W' -r%:"=“='==  *l   -“ wi.: 

p.) 23.92-3-00 - Fabricação de cal e gesso 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIASa - - : '› - .-   
0930-4-03 - Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos 
08.10-0-04 - Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado 
20.13-4›02 - Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga. exceto produtos perigosos e mudanças. intennunicipal, interestadual e 
intemacional. l ,_ __ » - . 

02.10-1-01 - Cultivo' de eucalipi 
J.-- u* --v¡'| p - Í-"xr -- w .-› --I-J'. 1-: 4:_ -.-' . ~.« .-¡,_- x. -  r 

6th.) Lu.: 'i' 5305:! Jurlülu-z .S, :ai: híNliün nf-.I-_Aiígtatn HIvL-Tty.. uma. E,"K¡'ÍJ'_Á|.Z-ÉIZ.:ÍÇ- _Zu oia! -' 
í "H 

_CÓDIGO  ouescrzição oANATuRezA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LDGRADOURO o .  -. _. _-.__.u__a_.-...a......._- .N-ÚMERO....I.-.. . COMPLEMENTO.- _ e _- .e N- .I . e.- . - . . . 

L AMARGOSO ._ a _g . _ _ .. - , “f A âãêzãldlãtmlfíít Frarnrera lãylíífx na* metano, 
CEP eAIRRoroIsTRIro MUNICÍPIO UF 

35.582-000 zQNAñRuBAlrt-rx :xr: .a _.:"=r,r-.'x. :si: sf PAINSV:: n :'3- M  g: att-arm ás_ MG 

ENDEREÇO TELEFON E 

ENTE FEDERATIVO na* 

ATIVA.; ;ÍÍ a  
DE 

S|TUAÇÃO ESPECIAL ' ' " "“"" "'°' “' "“""' "'  " " '““' "  ”“' ' ' ' " DATA DA SWUAÇÃO ESPECIAL 
*Oiii-ti* ' ' """' ' ""¡"",:;_ ' ' ' " A " ' ñliübitil'         

Aprovado »pela InstnjçãohNcirrnafivaüFãg 

Emitido no dia'19l0'4l201TWAàs *T6321:00-(data.oe.hora.déÍÊíasíIia)_...ÍÍfÍ* m. ._-.'.'_Í'_'Ç_'    Ç..._'Ç'ÍÍ..Í"lÍPágíháfÍ  
 v_ 

 ARFBagradece _ _ -. 7 ,.. 
Z -- ~ 4_ ~ ÍHÃH¡ n' i, f¡ Í U JL¡ 

_ ' ,à DAT oAsr M; r 

' - 'Íre a 03H1f20U5 

_we .. ..W r .e . .. - . .n .- _n 1..._ ... -....,.. .... _.. ,.  1' 

1 I 

 _a.suaxisítaiflããíãíñfõññãçõésjõlífcíjõíítícãlüdüüííiümifé üso iI1_a 

httpszlfwwwreceita.fazendagovbrlpessoquridicafcnpj/cnpjreva/C npjreva_comprovanta.asp ' 1/1 



*W535  
Serviço Auônomo de Água e Esgoto 

Iicitacoesâsaaegiumhhçombr www.saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/D00110 

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

OR AMENTO BASE PARA LICITA ÃO     Favor fazer cota ão de re os material ara 'ardina em abaixo relacionado ara 
entre a FUTURA PARCELADA com a amento a vista na entre a de odo material 

uando solicitado elo SAAE e de acordo com_ suas necessidades CIF almoxarifado 
SAAE PIUMHI-MG a Praga Zeca Sogrgs n° 211- Centro - Piumhi-MG. e com todos os 
imgostos inclusos no grego. 

Empresa: Gecal Ind.Com.de Prod.Min.LTDA 
EndereçmRod MG 439 km 5,3 
Te|efone:037 3323 5010 
CNPJ:20.302.873/0001-66 InscriçãoEstaduaI:465 437 l68 0060 

' Email aLa_ngLs@gecal.c0m.br Prazo de Entreganmediato 
m» f'\ . 

, Especificação e quantidades dos Marca e V. 
c_ 'lem itens¡ gêneros que a integram Concentração un' Qt' Unt. V' T°tal 

P' l" ' d' DI 't' 85°/ 
.u- XIX ° Ca °a"° para Ja' “agem PQNjÃTÂàfANEB Toneladas 12 77,00 924,00 

^u 

 

094 



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

= Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 2o_99g_31o¡ooo1-79 Data hora cotação:20/04l2017 
MERCADO RURAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME 

152 / 2017 RUA FLORIANO PEIXOTO, 211 

PIUMHI - MG 
Contato: FELIPE 

'-003' entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
_Validade 10 dias Prazo entrega: 10 dias 

Cod produto Descrição¡ Marca e Modelo proposto pelo fornecedor Quantidade umdade Preço unitário 

/43000004764 ífüãnilcaoA (ISCA) PARA MATAR FORMIGA GRANULADO 12,00 PT(s) 6.50 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 78,00 

Sistema: MGFCompras - Cotacaom .rpt 
Página 1 



;wd: Vjtíd: Fwd: Fwd: Fwd: Orçamento 
_. à_ “F u. '4' 

--11 

"N 

idek 

D54    339.4- 555g» psájôe sem” 

Assunto: Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Orçamento 
De: |icitacoes2 <iicitacoes2@saaepiumhi.com.br> 
Data: 22/02/2017 10:26 
Para: mercadorural211@gmail.com 

à .. ::s Ú   FL  1 

Q 

69/) 

Felipe 

Bom dia, 

Favor fazer a cotação dos itens em anexo, aguardo seu retorno com a maior brevidade 
possível! 

Grata, 

Ângela Costa 

Saae Piumhi 

Contrato e Licitações 
iàcàracoeszêzãsaaepiumhLcombr 
Praça Zeca Soares 211 

Telefax: (37) 3371-1332 ramal 

- Anexos: 

Microsoft Word - Cotação Produtos para Jardim.pdf 88,2KB 

22/02/2017 10:37 



kite; F _t-vqc Fwd: Fwd: Fwd: Orçamento 

Assunto: Re: Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Orçamento 
De: filipe garcia <mercadorural211@gmai|.com> 
Data: 22/02/2017 10:34 
Para: |icitacoes2 <Iicitacoes2@saaepiumhi.com.br> 

Bom dia 

W Dos itens em anexo eu tenho apenas o formicida granulado 500gr , marca mirex, valor RS 6,50 

'3¡~\\ Obrigado 

Em 22 de fevereiro de 2017 10:26, licitacoesz <Eãcitacoes2@saaepâumhicom.íor> 
escreveu: 

Felipe 

Bom dia, 

Favor fazer a cotação dos itens em anexo, aguardo seu retorno com a maior brevidade 
possível! 

Grata, 

Ângela Costa 

Saae Piumhi 

Contrato e Licitações 
licitacoes2@saaepiumhLcombr 
Praça Zeca Soares 211 
Telefax: (37) 3371-1332 ramal 

Este email foi escaneado pelo Avast antivírus. 
Avast logo wwwavastcom 

Ide l 22/02/2017 10:37 



.afim *201 7' Com provanie de inscrição e de Situação Cadastral 

 

,a 4144-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 

 

R FLORIANO PEiXOTO 211 

CEP BÁJRROIDISTRITO' ' ' ' MUNICÍPIO  ' ' ' UF 

373252000 CENTRO PIUMHI MG 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

MERCADORURAL211@GMA_IL.COM 7 (37) 3371-3367 

,xx ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ' ' *iii* 

SITiJâÇÃO CADASTRAL '  ' " ' ' ' “ ' ' " ' ' ' " DATAUÀ SITUAÇAOCADASTRAL' 
ATWA n _ V 09f09I2014 

 

 
 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastrai V P 

Contribuinte, 

Confira os dados_ de Identificação da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à  
RFB a sua atualização cadastrei. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA  
"EJMERooEINscRIçAo COMPROVANTE DE ¡NSCmÇÃO E DE ' DATADE ABERTURA 

ÊOÃÊÍIIÉHOJOOOLH) .SITUAÇÃO CADASTRAL 09/09/2014 

Romi: EMPRESARIAL 

MERcAoo RURAI. coMERcio E IRousrRIA LTDA_ - ME 

TJTULO oo EsTAIaELEciMENTo (NOME DE FANTASIA) 

MERCADO RURAL 

CÓD|GO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADEECONÓMiCAPRIRUIPAL ' 

_. CÓDIGO E DESCRIÇAÚ DAS ArIvIoAoEs ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

4711-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários 
4189-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais da estimação 
4144-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
4734-9-00 - Comércio varejista de _gás Ilqüefeito de petróleo (GLP) 
4144-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 
7132-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
7732-2-02 - Aluguel de andaimes 
46.234-051 - Comércio atacadista de alimentos para animais 
4692-«3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários 
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construcao 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURD ' NÚMERO KOMPLEMENTO ' 

Itorivo DE SETUAÇÃO CADASTRAL 

"SITUAÇÃOESPECIAL '   " ' ' "  ' 'DAÍADASITUÁÇÃÕESFECIAL ' ' " fiiftíiü ílfkifiki 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de rriaio de 2016. 

Emitido no dia 1710412017 às 08:23:07 (data e hora de Brasilia). Página: 111 

A CoñéúittãiêêêêvicQérâiéíiãocíàciws  
raw..., 

___¡ ;ü Pzapazas-?àgiaa 
1h73; para ímprawêião 

hiipsz/Iwwwreceita_fazenda.govbr/;Jessoajuridicaicnpj/cnpjrova/Cnpjreva__C onIprovarItts-.asp 1/2 



 Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi -MG 
23.7828  _ “í 

 
 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 05.570.307/0001-41 Data hora cotação:20¡04/2017 
PLANTAR AGRONEGOCIOS CONS AGRICOLA REPRESENTACOES LTDA 

1 52 / 2017 AV FRANCISCO MACHADO, N°408 

PIUMHI - MG 
Contato: ,JOÃO 

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 60 dias Prazo entrega: 10 dias 

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

/60000004762 ADUBO 20.05.20 NPK 12,00 SC(s) 84,79 
Marca: 

Modelo: 

00000004763 ADUBO FOSFATADO 03.17.00 15,00 SC(s) 58,22 

Marca: 

Modelo: 

00000004765 ADUBO GRANULADO CLORETO DE POTÁSSIO KCL 00.00.60 12,00 SC(s) 88,66 

Marca: 

Modelo: 

00000002335 ADUBO NITROGENADO 46 .00.00 ( UREIA) 10,00 SC(s) 89,78 

Marca: 

Modelo: 

00000002334 FERTILIZANTE RlCO EM AMINOACIDO 20,00 LT(S) 31,18 

Marca: 

Modelo: 

“V 
X 0000004758 FIPRONIL 25% ( INSETICIDA PARA FORMIGAS E CUPINS) 20,00 LT(s) 161 ,61 Marca: 

Modelo: 

00000004764 FORMICIDA (ISCA) PARA MATAR FORMIGA GRANULADO 12,00 PT(s) 5,34 

Marca: 

Modelo: 

00000004759 HALOSULFRON ISOLDIER 756 10,00 SC(s) 141,06 

Marca: 

Modelo: 

HERBICIDA GLIFOSATO PARA PRAGAS 100,00 LT(s) 277,67 

\ik 00000004070 Marca: 

Modelo: 

Sistema: MGFCompras - CotaCao01 .rpi 
Página 1 



Processo de compra N° 

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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Fornecedor: 05.570.307/0001-41 Data hora cotação:20/04/2017 
PLANTAR AGRONEGÓCIOS CONS AGRICOLA REPRESENTACOES LTDA 

Sistema: MGFCompras - Cotacaom .rpt 

152 I 2017 AV FRANCiSCO MACHADO, N°408 

PiUMHi - MG 

Contato: JOÃO 
Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 60 dias Prazo entrega: 10 dias 

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

/40000004757 HERBICIDA PARA JARDIM P|CLORAM 20,00 Gus) 722,05 
Marca: 

Modelo: 

00000002336 SEMENTE PASTAGEM BRACHiARA MARANDEU CONCENTRADA 60% 20.00 SC(s) 340,30 

Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 58.197,18 

Õ» 

Página 2 



@rçamento SAAE 

Empresa: Plantar Agronegócios 

Endereça: Av. Francisco Machado, 408 Bairro: Pindaíbas 

Tele-farm: 3371 2369 

CNPJ: 052570307/000-14 

E-mail:  af* =         
Inscrição Estaduai: 0013290610055 

Prazo de Entrega: imediato 

1: Famoso 6,4% picEorz-.m + 24% 2.40 balde 20|t R$722,06 

2: ülñfosato Ata¡ 48% glifosato balde 20h: R$277,67 

(-3: Aminosam Aminnécülos EWrDaIJagem llt R$31,18 

ÉK 4: Bioiraset Fiprorni! 2593 embalagem lit R$161,61 

5: Solerlier 46,8% diurom 13,2% hexazinona PC SKG R$141,06 

6: Não tem 

7: Não tem 

Bzàdubo 20-05-20 NPK SC SOKg R$84,79 

Sàzâoàubo !xlítrogenadu 45-00-00 SC 50Kg R$89,78 

10: 'Âdulfrtâ 03-117--00 SC 50Kg R$58,22 

11: Não tem 

12.: líormifire isca granuiada para formiga 10 PC 50GR R$05,34 

13:Aduho KCL 00-_013-[253 SC SOKG R$88,66 6 

141Não tenho, *ganho a 30-00-20 512m.: N SC SOKG R$96,02 

15:Não tenho 

16:Não tenho 

17:56 tenho óleo LregetaHAC-iR óleü ) GL Sit R$74,74 

lañementsr braquãária marandge 60% 10 kg R$340,30 



t (Jrçañíento 

Assunto: Orçamento  ._,  _ 

De: Iicitacoesz <Iicitacoes2@saaepiumh¡.com.br> 36311- 3366 :FED V' 
Data: 20/02/2017 11:03  ' “ ' 

Para: joao_h.25@hotmaiI.com 

João, 

Bom dia, 

Favor fazer a cotação dos itens em anexo, aguardo seu retorno com a maior brevidade 

possível! 

Grata, 

Ângela Costa 

Saae Piumhi 

Contrato e Licitações 
êàca.iã“zacoesz@saaepiumhLconmbr 

Praça Zeca Soares 211 
Telefax: (37) 3371-1332 ramal 

Anexos: 

Microsoft Word - Cotação Produtos para Jard¡m.pdf ' 88,2KB 

_t7 

Idol 20/02/20171331 



Secretaria de Governo da Presidencia da Repúbfica 
Secietaria Especial da Micro e Pequena Empresa 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Económico de Minas Gerais 
.Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  

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

vigentes na data de sua expedição. 

Departamento de Registro Empresarial e Integração k  ' 

Nome Empresarial: PLANTAR AGRONEGOCIOS CONSULTORIA AGRICOLA & REPRESENTACOES LTDA 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Número de identificação do CNPJ Data de Arquivamento do Ato Data de Início de Atividade 
Registro de Empresas - NIRE constitutivo 

3120670107-7 05.570.307/0001-41 20/03/2003 01/04/2003 

Endereço Completo: 
AVENiDA FRANCISCO MACHADO DE SOUZA 408 - BAIRRO PINDAIBAS CEP 37925-000 - PIUMHI/MG 

Objeto Social: 
COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES PARA LAVOURA, DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES, 
CORRETiVOS DE SOLO. COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, REPRESENTACAO 
COMERCIAL POR CONTA DE TERCEIROS E DE PRODUTOS AGRICOLAS E ANIMAIS, SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE 

MERCADORIAS EM GERAL, POR CONTA DE TERCEIROS. SERVICOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE 
CARGA, SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARiO DE CARGAS EM GERAL E SERVICOS DE AGRONOMIA E DE 

CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS 

Capital Social: R$ 1.000,00 Microempresa ou Prazo de Duração 
UM MH_ RENE; Empresa de Pequeno 
Capital Integraiizado: R$ 1.000,00 Pme INDETERMINADO 

UM MIL REAIS e NÃO 
(Lei Complementar 

n°123/o6) 

Sócio(s)/Administrador(es) 
CPF/NIRE Nome Term. Mandato Participação Função 
039.032.476-00 RENATA RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS xxxxxxx R$ 100,00 sÔClofADMlNlSTR/\DOR 

515.681.366-68 SAVIO GERALDO DOS SANTOS xxxxxxx R$ 900.00 SÓUO/ADMINISTRADOR 

Status: XXXXXXXX Situação: ATIVA 

Último Arquivamento: 06/12/2016 Número: 6133468 

Ato 002 - ALTERACAO 

Event0(s) 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 

025 - EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE 

Empresa(s) Antecessora(s) 
Nome Anterior Nire Número Aprovação UF Tipo Movimentação 

PLANTAR REPRESENTACOES LTDA xxxxxxx 4348001 xx ALTERAÇÃO DE NOME 
EMPRESARIAL 

NADA MAIS# 

Belo Horizonte, 29 de Dezembro de 2016 09:23 
_ ,qr 

.NI 

MÀRIN Y ?PAULA .' 
SE RETARIA *V*   

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

autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (wwwjucemgmggovlnr) e clique em validar certidão. A certidão pode ser 
validade de duas formas: 
1) Validação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visual (digite o n° C16000272291B e visualize a certidão) 

|lI|||||| IlIIl ||||||||l|| III a Página 1 de i 
16/712661-0 



_ Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Praça Zeca Soares, 211 23782.81 
' Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Pesquisa de Mercado 

Processo de compra N° 152 I 2017 

CNPJ Razão social do fornecedor pesquisado Valor proposto 

05.570.307/0001-41 PLANTAR AGRONEGÓCIOS CONS AGRICOLA REPRESENTACOES LTDA 58.197,18 

10.735.896/0001-00 DAGMA PLANTAS LTDA ME 54.570,00 

14.412.633/0001-11 AP AGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA 23.951,00 

20.302.873/0001-66 GECAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MINERAES LTDA 924,00 

20.999.310/0001-79 MERCADO RURAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME 78.00 

25.338.930/0001-80 CASA AGRICOLA COMERCIO LTDA . 9.570,00 

5393448/0001-43 CASA DO ADUBO DIVINOPOLIS LTDA EPP 37.456,00 

“517580/0001-22 BRISOLO CALCAREO AGRICOLA LTDA 936,00 

Sistema: MGFCompras - PesquisaDeMercadom .rp1 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: 152 r 2017 Data do processo: 2010402017 Ano de amicaçâor 2017 

AQUISIÇÃO DE INSUMOS. HERBICIDAS. INSETICIDAS E OUTROS PARA JARDINAGEM 

05.570.307IOO01-4 PLANTAR AGRONEGÓCIOS CONS AGRICOLA REPRESENTACOES LTDA 

00000004764 FORMICIDA (ISCA) PARA MATAR FORMIGA GRANULADO 12.0000 5,3400 04.0000 

00000004759 HALOSULFRON /SOLDIER 75G 10.0000 141 .0600 1 .4100000 

Total do fornecedor 1.474,68 

r10.735.896ID001-0 DAGMA PLANTAS LTDA ME 
00000004767 ADUBO DE ENXOFRE (S). POTÁSSIO (k). MAGNESIO (MG) 12.0000 170,0000 2040.0000 

Total do fornecedor 2.040,00 

14.412.633I0O01-1 AP AGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

00000004762 ADUBO 20.05.20 NPK 12.0000 70.0000 8400000 

00000004763 ADUBO FOSFATADO 03.17.00 15.0000 51.0000 7550000 

00000004765 ADUBO GRANULADO CLORETO DE POTÁSSIO KCL 00.00.60 12.0000 60.0000 720.0000 

00000004766 ADUBO GRANUIADO NITROGÉNIO E POTÁSSIO NK 30.00.10 12.0000 67.0000 8040000 

00000002335 ADUBO NITROGENADO 46 .00.00 ( UREIA ) 10.0000 70.0000 700.0000 

00000002334 FERTILIZANTE RICO EM AMINOACIDO 20.0000 20.0000 400.0000 

00000004070 HERBICIDA GLIFOSATO PARA PRAGAS 100.0000 11.5000 1150.0000 

00000002410 OLEO MINERAL PARA CONTROLE DE PRAGAS, INSETOS E PARASITAS 120000 150000 1800000 

00000004760 TIAMETHCJPXAMIPRATICO 30% E CITROCONAZOL 40% 10.0000 3800000 3800.0000 

Total do fornecedor 9.359,00 

"w .0301873110001-6 GECAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MINERAIS LTDA 

00000004071 PÓ CALCARIO PARA JARDINAGEM 12.0000 77.0000 5324.0000 

Total do fornecedor 924,00 

253380301013013 CASA AGRICOLA COMERCIO LTDA 

00000002336 SEMENTE PASTAGEM BRACHIARA MARANDU CONCENTRADA 60% 20.0000 2500000 5000.0000 

Total do fornecedor 5.000,00 

25.393.448l0O01-4 CASA DO ADUBO DIVINOPOLIS LTDA EPP 

00000000979 FERTILIZANTE 100% ORGANICO 100% NATURAL 120000 53.5000 6420000 

00000004758 FIPRONIL 25% ( INSETICIDA PARA FORMIGAS E CUPINS) 20.0000 150.0000 3000.0000 

00000004757 HERBICIDA PARA JARDIM PICLORAM 20.0000 2190000 4380.0000 

00000004761 INSETICIDA IMIDACLOPID A BASE DE NICOTINA. SISTÊMICO 12.0000 4250000 5.100.0000 

00000004528 SUBSTRATO ORGÂNICO COMPOSTO CLASSE B 500,0000 22.9000 114500000 

Sistema: NIGFCompras - CotacoesPorFornecedorD1 .rpt págma 1 ?I 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Praça Zeca Soares, 211 2378281610001 

Piumhi - MG 

Cotações vencedoras por fornecedor 

3 

ã 

ê 

â 

Processo de compra: 152 /2017 Data do processo: 20/04/2017 A00 de BPHCEÇÊOí 2017 

AQUISIÇÃO DE ÍNSUMOS, HERBICIDAS, ÍNSETÍCÍDAS E OUTROS PARA JARDÍNAGEM 

Total do fornecedor 24.572,00 

Sistema: MGFCompras - CotacoesPorFornecedorm .rpt Página 2 H 



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

Piumhi - MG 

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA 

 
JARDINAGEM 

Declaro para os devidos fins de atendimento ao Inciso !I 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 corn a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Por ser verdade, firmo o presente_ 

Piumhi- MG, quinta-feira_ 20 de abril de 2017 

!A 
Odeciolda Silva Melo 

Diretor 

Protocolo..... 5.701 12017 20/04/2017 00:00:00 

N° Processo... 15212.01? 

Tipo processo.. 

Responsável... 

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

Sistema: MGFCompras - Autorizacaoordenadorüt .rpt 



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

Piumhi - MG 

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

CLASSIFICAÇÃO' INJE MODALlDADE DE LICITAÇÃO 

Às 16:37 hs desta quinta-feira, 20 de abril 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” 152 !2017, referente a AQUISIÇAO DE 
INSUMOS, HERBICIDAS, INSETICIDAS E OUTROS PARA JARDINAGEM. 

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

'N 

Piumhi- MG, quinta-feira, 20 de abril de 2017 

Sonia Rosa¡ Costa 

Responsável pelo s =tor de compras 

Protoco|o..... 5.818 I 2017 20/04/2017 16:37 

N° Processo... 5 .f 2.017 

Tipo processo.. Processo de compra 

Moda|idade..... Pregão Eletrônico 

Responsável... Jaqueline Aparecida de Souza 

Sistema: MGFCompras - CIassiñcacaoProcessoPorModalidadeo1.rpt Finalidade ...... .. 
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COMISSÃO OE LICITACAO 

  

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO ELETRôNIcO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
05/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 152/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

OBJETO: O PRESENTE CERTAME TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO OE 

HERBICIDAS, PERTILIzANTEs, ADUBOS E OUTROS MATERIAIS DE JARDINAGEM, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES OO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DESTE 
EDITAL. 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:30 hs dO dia 08/05/2017 até às 08:59 hs dO dia 
23/05 de 2017. 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 09:00 hs até às 09:59 hs do dia 23/05 de 2017. 

INÍCIO OA SESSÃO DE DI_SPUTA DE PREÇOS: a partir das 10:00 hs do dia 23/05 de 
2017. 

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

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

LOCAL: www.Iicitanet.cOm.br "Login" 

FORMALIZAÇÃO OE 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 
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comssão :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 visando o registro de preços para 
futuro e eventual fornecimento de HERBICIDAS, FERTILIZANTES, ADUBOS E OUTROS 
MATERIAIS DE JARDINAGEM, para atender as necessidades do SAAE de Piumhi-MG, 
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 11 EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO. 

ANEXO III MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇAO. 

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

ANEXO v MODELO DECLARAÇÃO os 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 VII MINUTA DE PROPOSTA DE PREÇOS, CONTENDO PLANILHA DE QUANTITATIVOS 
E PREÇOS DOS EQUIPAMENTOS. 

ANEXO VIII MINUTA CARTA CONTRATO 
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COMISSÃO pe LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N°152/2017 

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 
ELETRONICO N° 005/2017, 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 n° 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 Edital. 

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 sediados, local ou regionaimente 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: 

Este termo tem por objeto a seleção da proposta mais vantajosa à administração, visando o 
registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de 

-HERBICIDAS, FERTILIZANTES, ADUBOS E OUTROS MATERIAIS DE JARDINAGEM, 
conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I deste edital. 

1.2 - O item listado no Anexo I não será necessariamente adquirido em sua totalidade. O 

mesmo são quantidades estimadas, sendo considerado apenas para fins de adjudicação e 
posterior convocação para assinatura da Ata de Registro de Preço. A licitante para qual for 
adjudicado o item constante do Anexo I e for convocada para a assinatura da Ata, obterá 
apenas o direito e a exclusividade de fornecimento do referido item até o término da vigência 
contratual. Alertamos a todos os licitantes, para fins de seus planejamentos orçamentários que 
os mesmos não estão obrigados a adquirir previamente a prestação de serviços constante do 
Anexo I. O SAAE não se responsabilizará por prejuízos financeiros, não cabendo por parte dos 
licitantes qualquer recurso sob alegação da expectativa da compra por parte do SAAE. 

1.3 - A quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado no edital, serve 
apenas como orientação, não constituindo, sob hipótese alguma garantia de faturamento. 
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CGMISSÃG os LIcIrAçÃo 
2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1 - O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro 
formal de preços relativos à aquisição futura de bens, onde as empresas disponibilizam bens e 
serviços a preços e prazos certos e registrados em documento específico denominado Ata de 
Registro de Preços. Neste Sistema, as aquisições são feitas quando melhor convier aos órgãos 
que integram a Ata, sem, no entanto, estarem necessariamente obrigados a contratar com os 
fornecedores vencedores do certame. 
2.1.1. - Nesta licitação, sera' firmada uma Ata de Registro de Preços, que é um documento 
vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, onde os 
fornecedores manterão seus preços registrados, durante o período de 12 (doze) meses, 
tornando-os disponíveis, caso necessite o Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi 
efetuar as aquisições nas quantidades julgadas necessárias e aos mesmos preços registrados 
no certame. 
2.1.2 - Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores quantos 
necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total 
para o item. 
2.1.3. Quando das contratações decorrentes do registro de preços será respeitada a ordem de 
classificação das empresas constantes da Ata. 
2.2. 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. 
2.2.1. Os trabalhos serão conduzidos Por servidor do SAAE PIUMHI-MG, denominada 
Pregoeira, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o 
aplicativo “Pregão Eletrônico" constante da página eletrônica da LICITANET - Licitações 
On-line: www.licitanet.com.br. 
2.2.2. 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 O1 (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. 
4.2.1 - A habilitação dos licitantes deverá ser comprovada por meio de prévia e regular 
inscrição cadastral prevista na Cláusula IV deste Edital, no aplicativo HABILITANET, no 
máximo, até 24 (vinte e quatro) horas após a conclusão da sessão de disputa de preços. 
4.2.2 - O credenciamento do licitante no prazo supracitado junto ao HABILITANET é conditio 
sine qua non para sua efetiva habilitação na modalidade Iicitatória Pregão Eletrônico. 
4.2.3 - Para a habilitação neste Pregão Eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no 
aplicativo HABILITANET, no prazo constante no item 4.2, devendo cadastrar todos os 
documentos que se encontram elencados no ANEXO II. 
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CQMISSÃG oe LICWAÇÃG 
4.3 - É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas, 
empresas estrangeiras que não funcionem no País; 
4.4 - Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob concordata, concurso de 
credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela 
Administração Pública ou impedida legalmente. 
4.5 - O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de 
remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do 
licitante, que podera' escolher entre os Planos de Adesão abaixo: ' 

 

3o dias sodias f' ' 13o dias sssdias 
R$ 165,41 R$211,58 _R_$ 288,71 _ R$ 407,15 

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

5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

5.1. O certame 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; 
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; 
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando à 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 4.5. 
6.3 - O login e a senha do licitante poderão ser utilizados em quaiquer pregão eletrônico, salvo 
quando suspensas por inadimplência do licitante junto a LICITANET - Licitações Ori-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 - E 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 pelo 
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CGMESSAG DE LICITAÇAG 
telefones: (34) 3014-6633 e (34) 9807-6633 ou pelo e-maii 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 em licitação pertinente à aquisição de bens e serviços, 
inclusive de obras e publicidade, poderão ser comprovadas por meio de prévia e regular 
inscrição cadastral no HABILITANET, desde que os documentos comprobatórios estejam 
validados e atualizados. 
b) Para a habilitação neste Pregão, o licitante deverá estar regularmente registrado no 
HABILITANET, devendo cadastrar os documentos que se encontram elencados no Anexo II. 

7. DA PARTICIPAÇÃO 

7.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por me_io 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 gontato@ligitanet.com.br. 

8. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

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

avaliar a aceitabilidade das propostas; 
8.2. Aberta à etapa Competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados 
ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será 
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor; 
8.3. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado no sistema; 
8.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar; 
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. 0 periodo de tempo extra ocorrerá em um intervalo que 
poderá ser de 01s (um segundo) a 30min. (trinta minutos), aleatoriamente determinado 
pelo sistema eletrônico, findo o qual sera' automaticamente encerrada a recepção de lances, 
não podendo em hipótese alguma as empresas apresentar novos lances; 
8.9. Em face de imprevísão do tempo extra, os licitantes deverão estimar o seu valor minimo 
de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em u a 
disputa frustrada por falta de tempo hábil; 
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contssão os LtcttAcao 
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 (5) 
licitante (s) vencedor (es) do lote/item e aberto o prazo para manifestação de intenção de 
interposição de recurso. Sendo que nesse momento ficará franqueada a todos os licitantes a 

consulta dos documentos cadastrados no HABILITANET do (s) licitante (s) vencedor (es) do 
lote/item. 
8.12.1 - Caso o licitante não esteja cadastrado no HABILITA-NET ao final da disputa de preços, 
será concedido o prazo de no máximo de 24 (vinte e quatro) horas para fazê-lo e de 05 
(cinco) dias úteis para encaminhar os documentos originais via sedex. 
8.12.2 - No caso e ocorrência do item 8.12.1, ao final da disputa, o Pregoeiro, ao conceder o 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrará no chat a data e horário para que todos 
possam acessar o chat e verificar a documentação no HABILITA-NET. As empresas deverão 
estar conectadas na data e horários marcados, para que possam verificar se dentro do prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas foram cadastrados os documentos das concorrentes e assim, caso 
haja interesse, manifestar intenção de recurso ao ser aberta esta fase. A empresa que não se 
conectar no horário definido pelo Pregoeiro, decairá do direito de manifestar intenção de 
recurso posteriormente. 
8.13. A licitante deverá encaminhar SOMENTE a cópia da proposta de preços ajustada, 
contendo preço unitário e global com até 02 (duas) casas decimais, bem como a marca, para o 
e-mail: <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 05 (cinco) dias úteis, contados após ser declarado vencedor do 
lote/item, juntamente com a proposta de preços readequada, para: 

 

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

ENVELOPE - PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO 
RAZAQ SOCIAL !'30 LICITANTE _ _ 

PREGAO ELETRONICO N° 05/2017- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE 
PIUHMI-MG _ 

PROCESSO LICITATORIO N° 152/2017 
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 mroposta 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 apuraçã 
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COMISSÃG os LECETAÇAG 
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 vaior 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 da(s) proposta(s). 

10. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO 

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

10.2. Na proposta escrita, deverá conter: 

a- Descrição do objeto da licitação, conforme especificado no Termo de Referência - Anexo I 
deste Edital, com a especificação do produto. Importante: especificação da indicação da 
marca ou fabricante do produto ofertado. 
b- Os produtos deverão observar as exigências contidas na Lei n° 6.894/80, alterada pela Lei 
nO 12.890/2013, a qual "Dispõe sobre a inspeção e fiscalização da produção e do comércio de 
fertilizantes, corretivos, inocuiantes e biofertilizantes remineralizadores e substratos, 
destinados à agricultura" e no Decreto nO 8.059/13 que aprova o regulamento da Lei n° 
6.894/80. 
c- Os produtos fornecidos deverão estar acompanhados da Ficha de Informações de Segurança 
de Produto Químico - FISPQ, conforme norma da ABNT-NBR 14725, sendo que o SAAE não 
dará recebimento daqueles produtos que chegarem sem as respectivas FISPQs. 
d- Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir 
completa segurança durante o transporte. 
e- A licitante deverá apresentar, com sua proposta comercial folders ou informativos, onde 
apresente todos as especificações exigidas Para o produto, acondicionamento, descarte e 
manuseio, conforme especificado no Termo de Referência Anexo I do edital. 
Importante: caso falte alguma especificação no prospecto apresentado, a Pregoeira e 
equipe de apoio, podem consultar no site do fabricante. E importante que caso o 
prospecto não apresente alguma das especificações exigidas, no site do fabricante 
deverá apresentar. 
f- Preços cotados em reais, com valores unitários e totais, já incluídas todas as despesas co 
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transportes, fretes, descarga da mercadoria, imposto, taxas, seguros, bem como os ônus 
decorrentes de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, encargos 
fiscais, comerciais, de outras que direta ou indiretamente incidirem sobre a contratada; data e 
assinatura do representante legal da proponente; 
g-Razão social, CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 
h- Endereço completo; 
i- 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; 
j- Valor unitário do item, contendo apenas 02 (duas) casas decimais; 
k- Valor global , contendo apenas 02 (duas) casas decimais; 
I- Valor total da proposta por extenso. 
m-Prazo de entrega do objeto : Deverá ser de no máximo 15 (quinze) dias, e será 
contado a partir da Ordem de Fornecimento (Nota de Empenho) quando solicitado peio SAAE. 
n- Local da entrega dos objeto: Os produtos devem ser entregues na modalidade CIF( 
incluso o frete nos preços dos produtos) no Almoxarifado do SAAE de Piumhi-MG, localizado à 

Praça Zeca Soares n° 211~ Centro na cidade de Piumhi-MG, devidamente embalados, 
acondicionados e transportados com segurança, sob a responsabilidade da contratada, sem 
qualquer ônus para o SAAE. 

 

10.3. REFERÊNCIA GEOGRÁFICA: A cidade de Piumhi está localizada na Mesorregião Oeste 
de Minas Gerais, na Microrregião de Piumhi. Fica localizado a 250 Km da capital mineira, 90 
Km da cidade de Passos , 63 Km da Cidade de Formiga e 496 km da cidade de São Paulo. 
10.4. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes 
últimos; 
10.5. Atendidos todos os requisitos será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(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 será 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 M¡croEmpresas (ME) e 
Empresas de Pequeno Porte (EPP), como critério de desempate, o direito de preferência para 
ofertar o menor preço em relação àquele lançado pelo licitante não qualificado nessas 
categorias. 
11.2.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
Micro-Empresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais Nu até 5% (cinco por cento) 
superior ao menor preço. 
112.3. 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 LICITAÇAO 11 devendo tai 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° do art. 44 da LC 123/2006, na ordem 
classificatória, para 0 exercício do mesmo direito. 
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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 reaiizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá 
usar do direito de Pteferência. 
11.2.7. O direito de preferência das Micro-Empresas ou Empresas de Pequeno Porte será 
instaurado após o encerramento da etapa de lances e antes da fase de negociação. 
11.2.8. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC 
123/2006, o objeto Iicitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame. 
11.2.9. O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicará quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por Micro-Empresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
11.2.10. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 
neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, na forma do art. 43 da Lei 

Complementar n° 123/2006. 
11.2.11. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do 
SAAE PIUMHI-MG, para a reguiarização 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 uma proposta ou lance que atenda ao 
Edital; 
11.5. Ocorrendo a situação a que se referem os sub-itens 8.16 e 8.17 deste Edital, o Pregoeiro 
poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor valor; 
11.6. Da sessão, o sistema gerará ata circunstançiada, 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 O2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
recebimento das propostas no e-mail Iicitacoes3@saaepiumhi.com.br, devendo a Pregoeira 
encaminhar à autoridade superior para decidir sobre a petição no prazo de 24hs (vinte e 
quatro) horas, a contar da hora do recebimento do ato que a tenha motivado. 
13.2. Não serão reconhecidas as impugnações e os recursos que não seja na forma eletrônica, 
ou apresentada fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado 
legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente; 
13.3. Declarado o vencedor e disparado o aviso de recurso no chat, qualquer iicitante que 

desejar poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer dentro do prãzoâ  
1o 
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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 n0 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 peIo(a) Pregoeiro(a), será facultado ao licitante juntar memoriais no prazo 
de 03 (três) dias úteis. 
c) Aos demais licitantes ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente; 
13.4. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso; 
13.5. Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo; 
13.6. O acolhimento de recurso importará a ¡nvalidação 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 n° 114/2011. 

 

14. MULTAS E sANçõEs ADMINISTRATIVAS 

14.1. A Licitante vencedora sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, 
definidas neste instrumento ou em outros que o complementam, 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 dos produtos 
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 faiharem 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: 
a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com o SAAE PIUMHI-MG pelo prazo 
de até O5 (cinco) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o SAAE PIUMHI-MG 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) administrativas), que 
prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe 
franqueada vista ao processo. 

15. PAGAMENTO 

15.1-. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela - 

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

H 
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indicação do n° do processo, n° do Pregão e da Ordem de Empenho, a fim de se acelerar o 
trâmite de recebimento dos materiais e posterior liberação do documento fiscal para 
pagamento. 
15.2. O SAAE PIUMHI-MG, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá devolvê- 
Ia à adjudicatária para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo 
estipulado no "item 1" será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde 
que devidamente sanado o vício. 
15.3. O pagamento devido pelo SAAE PIUMHI-MG 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. 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. 
15.5. 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 podera' reter o pagamento dos materiais, objeto desta licitação, 
nos seguintes casos: 
a) Se a qualidade dos produtos não corresponder às especificações exigidas no instrumento 
licitatório, os mesmos serão devolvidos ao Fornecedor para regularização no prazo máximo de 
05 (cinco dias), independentemente da aplicação das penalidades cabíveis; 
b) Obrigação do Fornecedor com terceiros que, eventualmente, possa prejudicar o SAAE 
PIUMHI-MG; 
c) Débito do Fornecedor para com o SAAE PIUMHI-MG quer provenha da execução do 
contrato, quer resulte de outras obrigações; _ 

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

16 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

16.1. Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, direta ou 
indiretamente, sobre os bens fornecidos; 
16.2. Manter, durante a validade do contrato, as mesmas condições de habilitação; 
16.3. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem 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; 
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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. 

sAAllE   

18. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

18.1. Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
consignada no Programa 17.122.0021.2165 e Elemento 3.3.9030, do Orçamento do 
SAAE PIUMHI-MG em vigor, segundo o novo Plano de Classificação Funcional Programática, e 
demais disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em combinação com inciso V, do art. 55, da 
Lei n° 8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei Complementar n° 101/2000. 

19. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO 

19.1. A área competente para receber, autorizar, supervisionar, Conferir e fiscalizar a execução 
do objeto desta licitação observando se o mesmo está atendendo os padrões exigidos neste 
edital, será o Setor de Patrimônio Material e Transporte do Serviço Autônomo de Agua 
e Esgoto de Piumhi-MG, acompanhada pelo servidor Adenir Fernandes de Souza observados 
os artigos 67 a 76, da Lei Federal ng 8666/93. 
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 insuñcientes, conforme os termos 
discriminados na proposta da licitante, cabendo substitui-los por outros com as mesmas 
características exigidas nesse edital, no prazo a ser determinado pelo SAAE, podendo aplicar 
as penalidades e sanções previstas e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, da lei federal no 
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 
contratar com o SAAE PIUMHI-MG. 

21. DO REAJUSTE 

21.1. 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 Le¡ 8.666/93. 

22. DISPOSIÇÕES FINAIS 

22.1. 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; 
22.2. 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; 
2.2.3. 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; 
22.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverã 
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fazê-Io no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação; 
22.5. 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; 
22.6. 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; 
22.7. 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; 
22.8. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos 
deste Edital; 
22.9. Não cabe a LICITANET - Licitações On-Iine 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. 
22.10. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste 
Edital sera' o de Piumhi-MG, considerado aquele a que está vinculado o Pregoeiro. 
22.11. A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará parte 
integrante dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente; 
22.12. 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. 
22.13. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas na 
LICITANET - Licitações On-Iine e as especificações constantes deste Edital prevalecerão as 
últimas. 
22.14. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação 
pertinente. 

 

Piumhi/MG, 05 de maio de 2017. 
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ANEXO II 

 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 152/2017 

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-Iine; 
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 HABILITANET/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 (s) 
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 Maria das Graças Ferreira 
Barros Goulart, Setor de Licitações, observando o prazo do item 8.13 do Edital. 

15 
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1.8. Para fins de habilitação no certame, com o devido cadastramento no 
HABILITANET/LICITANET os interessados deverão apresentar os documentos abaixo: 

 

2. DA HABILITAÇÃO 

1 - Para _comprovar sua pIena.habi|itação 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 País, e, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo Orgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

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

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

O licitante gua agresentar declaragão falsa resgonderá gar seus atas, cível, 
administrativa e genalmente. 

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

1.2- Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

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

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

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

' 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. 

'i6 
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- 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 nO 1.751 de 02/10/2014 que regula a emissão da 
Certidão Conjunta PGFN/RFB e a Certidão Previdenciária; 

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

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

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

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

5.452, de 1° de maio de 1943; 

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

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

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

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

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

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

l NOTA EXPLlCATlVA: Embora a matriz e a filial sejam estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica, o direito 
tributário confere tratamento específico aos diferentes estabelecimentos empresariais, considerando cada um deles um 
domicílio tributário. Logo, se a filial for a empresa a ser contratada para executar o objeto, o documento de regularidad  
fiscal deve ser apresentado em nome e de acordo com o seu CNPJ. _É ,  
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2 - As proponentes deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, 
inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes 
apresentem aiguma restrição. 
2.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que a ME ou EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual periodo, a critério 
do SAAE, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 
2.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, 
devidamente fundamentado, a ser dirigido ao(a) Pregoeiro(a). 
2.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis 
inicialmente concedidos. 
2.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
Federal nO 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 Titulo 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 com o previsto neste título, ou a ausência, 
salvo o disposto no item 2, inabilitará o licitante, sendo aplicado o disposto no item 8.17 do 
título 8. 

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

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

18 
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ANEXO III 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 152/2017 

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) 
pe|o(a) Sr(a) ________, RG nO SSP- e do CPF n° ______:, 
Declara, que até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, 
obrigando-se, ainda, a deciarar, sOb as penalidades cabíveis, a superveniência de fato 
impeditivo da habilitação, 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 DE REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 152/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA 

EMPRESA EMPREGADORA 

DECLARAÇÃO 

A Signatária , CNPJ , neste ato representado(a) 
peIo(a) Sr(a) _____:___, RG n° _______í_ SSP-____ e do CPF n° ____________, 
Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoa!, empregados menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores 
de 16 (dezesseis) anos, saivo 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° 05/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO 152/2017 

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 nO ! 
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 
incidem 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 



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

 

AN EXO VI 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 152/2017 

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) 
peIo(a) Sr(a) _p_ RG n° __í____ SSP- e do CPF nO , 

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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° /2017 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° o5/2o17 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 152/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

Assunto: Fornecimento de: HERBICIDAS, FERTILIZANTES, ADUBOS E OUTROS 
MATERIAIS DE JARDINAGEM, destinados ao Setor de Patrimônio Material e 

Transporte - SPMT do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG , conforme 
especificações do Termo de Referência Anexo I deste edital. 

Ata de Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa, 
fornecimento de HERBICIDAS, FERTILIZANTES, ADUBOS E OUTROS MATERIAIS DE 

JARDINAGEM, destinados ao Setor de Patrimônio Material e Transporte-SPMT do 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG , que entre si celebram o 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUHMI-MG, Órgão Gerenciador 
de Registro de Preços e de outro lado, ............. .., na forma abaixo: 

Pelo presente instrumento, O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 

PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Lei n° 1.035/90, Pessoa Juridica de 
Direito Publico, inscrito no CNPJ/MF n° 23.782.816/0001-10 com sede nesta cidade de 
PIUMHI/MG, na Praça Zeca Soares, 211, Centro, neste ato representado pelo seu 
Diretor Executivo Odécio da Silva Melo, brasileiro, casado, Eng° Civil Pós Graduado 
em Saneamento Básico e Meio Ambiente, portador da Carteira de Identidade n° M. 

645.658 SSP/MG E CPF n° 236.095.166-15, residente e domiciliado nesta cidade de 
Piumhi/MG, doravante denominado apenas por SAAE PIUMHI-MG nos termos do art. 
15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.520/02, de 17 de julho de 2002, Resolução 
SAAE n° 118/2013 (Regulamenta o Sistema de o Registro de Preços), Decreto 
Municipal n° 2.887/2010 (Institui o Pregão), Lei Complementar n. 25/2010 (que 
institui o Estatuto Municipal da ME, EPP e MEI), Lei Complementar nO 123, de 14 de. 
dezembro de 2006 com a redação dada pela Le¡ Complementar n° 147/2014, e 

demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas 
no PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2017, por 

deliberação da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, e homologada pelo Diretor 
Executivo, Eng° Odécio da Silva Melo, e a empresa , 

inscrita no CNPJ/MF n° , estabelecida na Rua 

, n° , Bairro , representada 
neste ato pelo Sr. , representante legal, 
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COMISSÃO os Ltczmção 
qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, RG e CPF), doravante denominado 
apenas por FORNECEDOR, RESOLVE registrar os preços constantes nos anexos 
desta ata, a serem utilizados no SAAE PIUMHI-MG, tendo sido os referidos preços 
oferecidos pela(s) empresa(s) respectiva(s) constantes dos anexos desta ata, cujas 
propostas foram classificadas em primeiro lugar, observadas as condições anunciadas 
nas cláusulas que se seguem. 

Cláusula Primeira:- DO OBJETO 

O Fornecedor se compromete ao SAAE PIUMHI-MG, para futura e eventual 
contratação de empresa, para fornecimento de HERBICIDAS, 
FERTILIZANTES, ADUBOS E OUTROS MATERIAIS DE JARDINAGEM, destinados 
ao Setor de Patrimônio Material e Transporte-SPMT do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Piumhi-MG, conforme especificações do Termo de 
Referencia Anexo I, e conforme Edital do Pregão Eletrônico de Registro de 
Preços n° 05/2017, a proposta do Fornecedor e a Ata da Sessão Pública do Pregão, 
cujos termos são parte integrante do presente instrumento. 

Cláusula Segundaz- DO PREÇO 

I - Os preços ofertados pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro 
de Preços são os constantes da planilha de preços anexa deste instrumento, de acordo 
com a respectiva classificação, e neles já estão todas as despesas com transportes, 
descarga, imposto, taxas, seguros, bem como os ônus decorrentes de contratação de 
pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, e outras 
que direta ou indiretamente incidirem sobre a contratada. 
II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as cláusulas e 

condições constantes do Edital, que a precedeu, na íntegra e as disposições da 
Resolução n° 118/2013 que regulamenta o Registro de Preços no SAAE Piumllgi-MG, 
assim como as cláusulas condições constantes do Edital do PREGAO ELETRONICO 
DE REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2017 que a precedeu e integra o presente 
instrumento de compromisso. 

Cláusula Terceira:- DA ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS 
Durante a vigência da Ata, a qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto, 
reduzindo-o de conformidade com pesquisa de mercado, para os _fins previstos no 
inciso V do Art. 15 da Lei 8.666/93 com as alterações posteriores, ou quando 
alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado 
atacadista. Cabe ao Orgão Gerenciador convocar os fornecedores registrados para 
negociar o novo valor no caso de redução e ao fornecedor solicitar e comprovar o 
desequilíbrio econômico financeiro no preço registrado. 
I - Os preços registrados poderão ser majorados, em decorrência de fato 
superveniente e de natureza econômica, capaz de comprometer o equilibrio 
econômico-financeiro do Fornecedor, por solicitação motivada do interessado ao 
Diretor Executivo do SAAE PIUMHI-MG. 
II ~ O pedido deverá ser devidamente justificado e instruído com documentos e 
planilhas analíticas, que comprovem a sua procedência, tais: como listas de preços 
dos fabricantes, notas ñscais de aquisição, matérias primas ou de outros documentos 
julgados necessários que embasaram a oferta de preços por ocasião da classificação e 
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CGMESSÀC DE LICITAÇÃQ 
as apuradas no momento do_pedido. 
III - Se autorizado, pelo Orgão Gerenciador que realiza o processo licitatório de 
Registro de Preços, o reequilibrio econômico financeiro ou a redução nos preços 
registrados, os mesmos serão registrados em Ata de Registro de Preços, sendo a 
mesma publicada no mural público municipal. 
IV - Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar 
aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à 
época do registro - equação econômico-financeira. 
V - Será considerado preço de mercado, os que forem iguais ou inferiores a média 
daqueles apurados pelo SAAE PIUMHI-MG para determinado ítem, ou, ainda, os 
constantes de tabela realizada por órgãos de pesquisa contratados pelo SAAE 
PIUMHI-MG. 
VI - As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de 
desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas em jornal de 
circulação local. 

 

Cláusula Quarta:- DO PAGAMENTO 

O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela 
Tesouraria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG, por processo legal, 
após a comprovação da entrega do objeto Iicitado nas condições exigidas e 
apresentação dos documentos fiscais devidos, no prazo de 07 (sete) dias úteis; sob 
pena de multa de 0,5% ao mês, ou fração (pro rata die), sobre o valor da fatura. 

- Se o objeto não for entregue conforme condições deste Pregão, o pagamento ficará 
suspenso até seu recebimento definitivo. 

Sub-Cláusula Primeira: 

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

Sub-Cláusula Segunda: 

O SAAE, 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. 

Sub-Cláusula Terceira: 

O pagamento devido pelo SAAE 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. 

Sub-Cláusula Quarta: 
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CÚMISSÀG  LICITAÇAQ 
O pagamento só será efetuado se a documentação referente à regularidade para com 
o INSS(CND), FGTS (CRF) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT 
estiverem devidamente válidos, ficando retido 0 pagamento se a documentação 
estiver vencida, até que se regularize a situação, sem que isso gere direito à alteração 
de preços, correção monetária, compensação financeira. 

 

Sub-Cláusula Quinta: 

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. 

Sub-Cláusula Sexta: 

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

Sub-Cláusula Sétima: 

O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento, objeto da ata, nos seguintes casos: 
I - Se a qualidade dos produtos não corresponder às especificações exigidas no 
instrumento licitatório, o fornecedor será notificado para regularização no prazo 
máximo de O5 (cinco dias), independentemente da aplicação das penalidades 
cabíveis; 

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

II - Obrigação do Fornecedor com terceiros que, eventualmente, possa prejudicar o 
SAAE PIUMHI-MG; 
III - Débito do Fornecedor para com o SAAE PIUMHI-MG quer provenha da 
execução do contrato, quer resulte de outras obrigações; 
IV - Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o pagamento 
ficara' retido até que o Fornecedor atenda a cláusula infringida. 

Sub-Cláusula Oitava: 

Nenhum pagamento isentará o Fornecedor das responsabilidades e obrigações, nem 
implicará na aceitação definitiva dos produtos. 

Sub-Cláusula Nona: 

No preço ajustado na presente ata incluem-se todas as despesas verificadas tais como 
transporte/descarga do objeto do contrato e obrigações tributárias, trabalhistas, 
prêmio de seguro, para-ñscais, infortunisticas, previdenciárias, fiscais, e outras que 
direta ou indiretamente incidirem sobre a contratada. 

Cláusula Quinta:- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
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comssÃo os ucrrAçÃo 
I - O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) 
meses, nos termos da Lei. 
II - Nos termos do art. 15, parágrafo 4°, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei 
Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o 
SAAE PIUMHI-MG não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata. 
III - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, 
com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata 
de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório 
e a ampla defesa. 

Cláusula Sexta:- DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DE QUANTITATIVOS 

I - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de 
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 
II - As cartas-contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços 
poderão ser alteradas, observado o disposto no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, bem 
como artigo 57 da referida lei. 
III- O Termo de Contrato poderá ser dispensável pela autarquia nos termos do § 4° 
do artigo 62 da lei 8666/93. 

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

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

Cláusula 0itava:- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, RECEBIMENTO E DO 
PRAZO DE ENTREGA 

I - 0(s) Fornecedor(es) detentor(es) da presente Ata de Registro de Preços serão 
obrigados a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo 
que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu 
vencimento. 
a) Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações 
exigidas, no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, o fornecedor será 
notificado para regularização no prazo máximo de 05 (cinco dias), 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
II- A entrega dos produtos objetos desta licitação será futura e parcelada, de acordo 
com as necessidades do SAAE, CIF almoxarifado cio SAAE á Praça Zeca Soares n° 
211- Centro - Piumhi-MG. 

III- 0(s) fornecedor e (s) detentor (es) da presente Ata de Registro de Preços 
assumem integralmente a responsabilidade por prejuízos decorrentes de acidentes de 
trabalho eventualmente ocorridos com seu pessoal durante a realização da prestação 
dos serviços/entrega do produto. 
IV - As condições de recebimento do objeto da ata são as seguintes: 

a) Na entrega será emitida Nota Fiscal correspondente, sendo que o objeto da 
licitação deverá ser recebido definitivamente mediante recibo, nos termos da alínea 
"b", do inciso II, do art. 73 da Lei 8666/93. 

b) O recebimento dos produtos será feito inicialmente em caráter provisório. O 
aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento está condicionada ao 
atendimento das exigências contidas neste edital. 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
c) Caso- não cumpridas as exigências deste Edital, o fornecedor será 

comunicado a retirar os produtos no local de entrega e substitui-lo por outro que 
atenda as especificações constantes deste Edital, sem nenhum ônus para o SAAE 
PIUMHI-MG. 

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

e) 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 Chefe do Setor de Patrimônio Material e 
Transportes do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi-MG, observados os 
artigos 67 a 76, da Lei Federal n98.666/93. 
II-. O licitante vencedor assume integralmente a responsabilidade por prejuízos 
decorrentes de acidentes de trabalho eventualmente ocorridos com seu pessoal 
durante o transporte e ou descarga do produto licitado. 

 

Sub-Cláusula Primeira: 

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

Sub-Cláusula Segunda: 

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

Cláusula Nona:- DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 

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

Cláusula Décima :- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIO 

As despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, correrão à conta das 
possíveis dotação orçamentária consignada nos programa: Programas: 
17.122.0021.2165, e Elemento: 3.3.90.30, do Orçamento do SAAE PIUMHI-- 
MG, em vigor em vigor, ou da que vier a substitui-la nos próximos exercícios, 
segundo o novo Plano de Classificação Funcional Programática, e demais disposições 
contidas na Lei n° 4.320/64, em combinação corn inciso V, do art. 55, da Lei n° 
8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei Complementar n° 101/2000. 

Cláusula Décima Primeira:- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO 
FORNECEDOR 

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

a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por 
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 

b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função 
da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos produtos 
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CQMISSAQ DE LICITAÇAG 
II - Por iniciativa do SAAE PIUMHI-MG, quando: 

a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 

b) Por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado 
III - Por iniciativa do órgão ou entidade usuário, quando: 

a) O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de 
Preço; 

b) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as Notas de 
Empenho decorrentes da Ata de Registro de Preço; 

c) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos de compra dela 
decorrentes; 
IV - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o SAAE PIUMHI-MG 
fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará aos demais 
fornecedores a nova ordem de registro. 

 

Cláusula Décima Segunda:- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO 

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

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

b) Não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese de este tornar-se superior 
aos praticados no mercado. 
I - Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente Ata também 
poderá ser cancelada por razões de interesse público. 
II - A comunicação do cancelamento do preço registrado nas hipóteses previstas nas 
alíneas "a", "b" desta cláusula será feita pessoalmente ou por correspondência com 
aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da 
presente Ata de Registro de Preços (no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o 
endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no órgão encarregado 
das publicações oficiais do Municipio, considerando-se cancelado o preço registrado a 
partir da publicação); 
III - Esta Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nas hipóteses de rescisão 
dos contratos em geral, com as conseqüências legalmente previstas. 

Sub-Cláusula Única: 

As Atas de Registro de Preço decorrentes desta licitação serão canceladas, também: 
I - Automaticamente: 
II - Por decurso de prazo de vigência; 
III - Quando não restarem fornecedores registrados; ou 
IV - Pelo SAAE PIUMHI-MG, quando caracterizado o interesse público; 
V - Por outros motivos previstos em Ata de Registro de Preços. 

Cláusula Décima Terceira:- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO 
FORNECEDOR 

I - Entregar os produtos, na forma pactuada; 
II - Dar ciência o SAAE PIUMHI-MG, imediatamente, e por escrito, de qualquer 
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anormalidade existente nos produtos, mesmo que não sejam de sua competência; 
III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo SAAE PIUMHI-MG, cujas 
reclamações se obriga a atender prontamente; 
IV - A ausência ou omissão da fiscalização do SAAE PIUMHI-MG não eximirá o 
Fornecedor das responsabilidades previstas neste instrumento; 
V - Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais resultantes 
deste instrumento; 
VI - Manter, durante o prazo de vigência do instrumento e em compatibilidade com as 
obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no presente Edital: 

a) Poderá o SAAE PIUMHI-MG, a qualquer tempo, exigir do Fornecedor a 
comprovação das condições de habilitação e qualificação exigidas no presente 
instrumento, reservando-se, inclusive, o direito de reter o valor correspondente aos 
pagamentos devidos até a regularização das obrigações pendentes. 

 

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

São obrigações do SAAE PIUMHI-MG: 
I - Efetuar o pagamento no prazo estipulado na Cláusula Quarta; 
II - Notificar ao Fornecedor qualquer irregularidade ou defeito encontrado nos 
produtos; 
III - Recusar os produtos que não estiver de acordo com as especificações; 
IV - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
Fornecedor. 

Cláusula Décima Quinta:- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

I - Advertência; 
II - Multa; 
III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 
o SAAE PIUMHI-MG pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
IV - Declaração de ínidoneidade para licitar ou contratar com o SAAE PIUMHI-MG. 
V - As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula poderão ser aplicadas 
cumulativamente com a do inciso II. 
VI - Ficará impedida de licitar e de contratar com o SAAE PIUMHI-MG, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a pessoa jurídica 
que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/2002, e 
também: 

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

empenho. 
VII - O cometimento das ilegalidades descritas nas alíneas "a" a "g" implica o 
descredenciamento do cadastramento de fornecedores do SAEE PIUMHI-MG. 

 

Sub-Cláusula Primeira: 

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

Sub-Cláusula Segunda: 

Pelo atraso na entrega dos produtos, por culpa imputada ao Fornecedor, e pela sua 
execução de forma incorreta, poderá ser aplicada multa, a ser determinada do 
seguinte modo, sem prejuízo de outras cominações cabíveis: 
I - Multa diária de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), por dia de atraso sobre 
a parcela que deverá ser entregue; 
II - 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos entregues com problemas 
técnicos, mais multa de 0,33 (trinta e três centésimos) por cento ao dia se os 
produtos com problemas técnicos não for substituído em até 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data em que o SAAE PIUMHI-MG tiver comunicado à empresa a 

irregularidade; 
III - 10% (dez por cento), por descumprimento de quaisquer das obrigações 
decorrentes do ajuste, que não estejam previstas nos subitens acima, a qual incidirá 
sobre o valor do total do Pedido de Fornecimento emitido à favor do Fornecedor. 

Sub-Cláusula Terceira: 

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

Sub-Cláusula Quarta: 

Quando estipulados prazos parciais a multa será calculada pelo percentual 
correspondente ao prazo de entrega dos produtos, incidente sobre o valor do objeto 
entregue com atraso. 

Sub-Cláusula Quinta: 

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

Sub-Cláusula Sexta: 

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

Sub-Cláusula Sétima: 

A cobrança da multa será efetivada por desconto no pagamento das faturas, nas 
garantias ou ainda diretamente do Fornecedor. 

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

Sub-Cláusula Nona: 

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

Sub-Cláusula Décima: 

A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser aplicada: 
I - Ao Fornecedor que descumprir ou cumprir parcialmente obrigação estipulada, 
desde que desses fatos resultem prejuizos à Administração; 
II - À adjudicatária que se recusar, injustamente, a assinar a ata dentro do prazo 
estabelecido. 

Sub-Cláusula Décima Primeira: 

As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade poderão ser 
aplicadas, ainda: 
I - Ao Fornecedor que tenha sofrido condenação definitiva por prática de fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixe de cumprir suas obrigações fiscais ou 
para-fiscais; 
II - Ao Fornecedor que tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da 
licitação. 

Sub-Cláusula Décima Segunda: 

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

Sub-Cláusula Décima Terceira: 

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

Cláusula Décima Sexta:- DA NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS 

Em caso da não entrega total ou parcial dos produtos, ou inadimplemento, o 
Fornecedor estará sujeito, sem prejuízo de sua responsabilidade civil e/ou criminal, no 
que couber, e as penalidades previstas no artigo 80 da Lei n° 8.666/1993. 

Cláusula Décima Sétima» DOS RECURSOS 

Das decisões relativas à rescisão contratual e aplicação das sanções previstas neste 
instrumento cabem os recursos constantes do art. 109, da Lei n° 8.666/93, sendo 
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processados de acordo com as disposições dos parágrafos do mesmo artigo. 

Cláusula Décima 0itava:- DOS ILÍCITOS PENAIS 

As infrações penais tipificadas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02 serão objeto de 
processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações 
aplicáveis. 
I ~ Havendo indícios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, 
o Pregoeiro comunicará os fatos verificados ao Ministério Público Estadual, para as 
providências devidas. 
II - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, 
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla 
defesa, ficará impedido de licitar e contratar com o SAAE PIUMHI-MG, pelo prazo de 
até 05 (cinco anos), enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais 
cominações legais. 

a) A competência para a abertura e instrução de processo administrativo será 
do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, para apurar as infrações descritas no caput do 
artigo anterior. 

b) Concluída a instrução de processo administrativo, os autos serão remetidos 
ao Diretor Executivo do SAAE PIUMHI-MG que tem o prazo de até 30 (trinta) dias 
para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. 

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

Cláusula Décima Nona:- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Le¡ Federal n° 8.666/93 em sua atual 
redação, e pela Resolução n° 118/2013, no que for incompatível com a legislação 
Federal, e, subsidiariamente pelos princípios gerais de direito. 

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

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

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Resoluções 118/2013, as Leis 
Federais n° 8.666/93 e 10.520/02 e demais normas aplicáveis. subsidiariamente, › 

aplicar-se-ão os Princípios Gerais de Direito. 

Cláusula Vigésima :- DO FORO 

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

Por estarem, assim, justos e acordados assinam a presente Ata de Registro de Preços, 
em O2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo 
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assinadas. 

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DE PIUHMI-MG 

Contratante 

Contratada 
Testemunhas:- 

RG n° RG n° 
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ANEXO IX 

MINUTA CONTRATO N° (***) /2017 

PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 05/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 152/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 

Pelo presente instrumento, O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 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 com sede nesta cidade de PIUMHI/MG, na 
Praça Zeca Soares, 211, Centro, neste ato representada pelo seu Diretor Executivo SrP. 
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 nO 114/2011 e suas alterações , das demais normas legais aplicáveis, em face da 
classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2017, 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 nO .................. .., 
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 anunciadas nas cláusulas que se seguem. 

Cláusula Pr¡meira:- DO FUNDAMENTO 

Este instrumento contratual fundamenta-se no edital Pregão Eletrônico 05/2017. 

Cláusula Segunda:- DO OBJETO 

O objeto do presente Contrato é a contratação de Empresa Especializada visando o registro 
de preços para futuro e eventual fornecimento de HERBICIDAS, FERTILIZANTES, ADUBOS 
E OUTROS MATERIAIS DE JARDINAGEM, para atender as necessidades do SAAE de 
Piumhi-MG, conforme especificações do Termo de Referencia em Anexo I do edital. 

Item. Cód. ESPECIFICAÇÃO Marca. Unid. Qtde. Valor. Valor." 
Produto unitário Total 

SAAE 

Adubo 20.05.20 NPK. Adubo 
I 4762 químico, aspecto físico granulado, saco 12 

cor branca, composição: Nitrogênio, 
Fósforo e Potásio (NPK) 20-05-20, 
em balada em saco 50 kg. 

II 4767 Adubo Enxofre (S) Potássio (k) e saco 12 
Magnésio (Mg). Sacode 25 Kg. 
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Item. Cód. ESPECIFICAÇÃO Marca. Unid. Qtde. Valor. Valor. 

Produto unitário Total 
SAAE 

III 4763 Adubo Fosfatado formulação saco 15 
03.17.00. Saco de 50 kg. 

IV 4765 Adubo Granulado Cloreto de saco 12 
Potássio KCL 00.00.60. Sacos 
de 50 Kg. 

V 4766 Adubo Granulado Nitrogênio e saco 12 
Potássio NK 30.00.10.Saco de 50 kg. 

VI 2335 Adubo Nitrogenado 46.00.00 saco 10 
(Ureia). Saco de 50 kg 

VII 979 Fertilizante 100%: orgânico saco 12 
composto 100% naturaI.Saco de 50k, 

VIII Fertilizante rico em aminoácidos, 
2334 composto nutricional para aplicação 

foliar, rico em nutrientes minerais _ 2o 
essenciais para um bom “t” 
desenvolvimento vegetativo 
(estimula do desenvolvimento de 
gemas). Embalagem_ 1 litro. 

Fipronil 25% de concentração 
n( 4753 Inseticida para formigas, litro 20 

carrapatos e cupins. FIPRONIL 25 
g/L (2,5% p/v); Inertes 
(Dispersante, Anti-espumante e 

Veículo) 975 g/L (975% p/v). 
Embalagem de 1 litro. 

x 4754 Isca para matar formigas pacote 12 
granulado/formifire. Pacote de 500 
gr; 

HaIosulfron/soldier 75 gr por kg, 
herbicida seletivo e sistema (Tiririca). 
3- chloro- 5- (4,6- 

XI dlmethoxypyrimidin- 2- 
4759 ylcarbamoylsulfamoyl); saco 10 

1- methylpyrazole- 4- carboxylic acid 
(HALOSULFUROM) ........... ..750 g/Kg; 
Ingredientes inertes 250 g/Kg (25% 
m/m); 
Herbicida seletivo, de ação sistêmica 
do grupo químico sulfoniluréia. 
Embalagem de 5 Kg 

Herbicida Glifosato para pragas. 
Sal isopropilamina de N- 

4070 (phosphonomethynglicine litro 100 
(GLIFOSATO). 48,0% m/v) 
Equivalente ácido de GLIFOSATO 
g/L(36,0°/o m/v) 
Ingredientes inertes . 692 g/L(69,2°/o 
m/v). Embalagem 1 litro. 

XII 

Herbicida para jardim - 2,4- 
dichlorophenoxvacetlc acid 2,4-D, Sal 
de Trietanolamina 402,0g/L galão 20 

4757 (40,20°/om/v); 
-Equivalente ácido de 2,4-D 
.240,0g/L (24,D0°/am,fv; 

XIII 
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 Item. cód. ESPECIFICAÇÃO Marca. Unid. Qtde. valor. 

Pr°d“t° Unitário 
SAAE 

-4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2- 
carboxylic acid, Picloram; 
-Sal de Trietanolamina 103,6g/L 
(10,36°/am/v); 
- Equivalente ácido de Picloram 
.64,0g/L (6,40°/om/v); 
-Ingredientes Inertes 664,3g/L 
(66,43%m/v); 
Indicado para o controle de 
dicotiledôneas indesejáveis de porte 
arbóreo, arbustivo e subarbustivo em 
pastagens e Jardins. Embalagem 5 
litros. 

Imidaclopid inseticida à base de 
nicotina, sistêmico (Cigarrinha). 
-1-(6-chIoro-3-pyridyImethyI)-N- 

XIV nltroâmidazolidin-2-ylideneamine 
4761 (IMIDACLOPRIDO 175g/L (17,50 % saco 12 

m/v); 
- 1RS, ZRS; 1RS, 2SR)-1-(4- 
chlorophenoxy)3,3-dimethyl-1-(1H- 
1,2,4-trlazol-1-yl)butan- = 2-ol 
(TRIADIMENOL.) 250 g/L (25 % 
m/v): 
- Outros ingredientes 735 g/L (73,5 
% m/v). Pacote de 30 gramas. 

XV 2410 Óleo Mineral. Para o controle de litro 12 
Pragas_ insetos e parasitas. Principio 
Ativo: Oleo de Neem. Embalagem de 
1 Litro 

XV¡ 4071 Pó Calcário - para jardinagem. ton 12 
Dolomítico B, composição química: 
CaO 35 a 38%, MgO 12 a 15%, PN 
98 a 102% e PRNT 85 a 90%. 

XVI¡ 2336 Sementes de pastagem brachiária saco 
marandu concentrada 60°/o. 

Embalagem de 10 kg. 

20 

XVIII 4528 Substrato orgânico composto saco 500 
classe _B 25 Kg. 

Tiametoxam/pratico 30% e 
Citroconazol 40°In - 3-(2-chloro- 
LB-thíazol-S-ylmethyD-S-mehtyl- 
1,3,5-oxadiazinan-4-ylidene 
(nitro)amine( TIAMETOXAM) XIX 476o 300g/kg(30°/om/m); galão 1o 
- (2RS,3RS,2RS,3SR)-2-( 4- 

chlorophenyD-B-cyclopropyl-1-(1H- 
1,2,4-triazol-1-y|)butan-2-o; 
-(CIPROCONAZOL) 
3009/kg(30°/om/m) 
300g/kg(30°/nm/m); 
- Outros Ingredientes 
4009/kg(40°/um/m). 
Embalagem de 5 litros. 

Cláusula Terceira:- no PREÇO, DA VIGÊNCIA E nos RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

I - Os preços ofertados pe|a(s) empresa(s) signatária(s) do presente contrato são os 

37 
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comssÃo os LICITAÇÃO 
constantes da planilha de preços anexa deste instrumento, de acordo com a respectiva 
classificação, e neles já estão inclusos todas as despesas com transportes, imposto, taxas, 
seguros, descarga dos produtos, 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 17.122.0021.2165 e 

Elemento 3.3.90.30, do orçamento do SAAE em vigor, segundo o novo Plano de Classificação 
Funcional Programática, e demais disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em combinação 
com inciso V, do art. 55, da Lei n° 8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei 
Complementar n° 101/2000. 

Cláusula Quarta- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

As condições de pagamento estão de conformidade corn o edital Pregão Eletrônico 05/2017- 
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 05/2017 - Termo de Referência Anexo I. 

Cláusula Sextaz- 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 05/2017 - Termo de Referência Anexo I. 

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, sera' realizada pela servidora do SAAE Sônia Roseni Costa 
Matricula n° 0039 acompanhada pelo servidor Adenir Fernandes de Souza observando se o 
mesmo está de acordo corn as especificações do Edital do SAAE de Piumhi-MG e da Lei Federal 
no 8.666/93. 
§10 - A servidora Sônia Roseni Costa do SAAE atuará como gestor e fiscalizador da execução 
do objeto contratual. 
§2° - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem 
reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações 
decorrentes deste Contrato 

Cláusula Oitava:- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do edital Pregão Eletrônico 05/2017 - Termo 
de Referência Anexo I. 

3B 
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CÔMISSÀG DE LICIYÀÇAG 
Ciáusula Nona:- DO FORO 

Para dirimir as questões oriundas deste contrato, será competente o do foro da Comarca de 
Piumhi«MG. ' 

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

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DE PIUHMI-MG 

Contratante 

Contratada 
Testemunhas:- 

RG n° 

RG n° 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 152/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

1 - DO OBJETO 

Este termo tem por objetooa contratação de Empresa visando O Registro de Preços para 
O fornecimento futuro e eventual de herbicidas, fertilizantes, adubos e outros 
materiais de jardinagem, sendo este fornecimento parcelado de acordo com as 
necessidades do SAAE, conforme especificações constantes neste Termo de Referência. 

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 mínimo 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" 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. 

3 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

Os produtos ora solicitados, visam dar continuidade ao trabalho de manutenção, 
substituição e recuperação dos jardins, gramados, áreas verdes e vasos decorativos dos 
imóveis de propriedade do SAAE de Piumhi, bem como das demais áreas que vierem existir. 
A continuidade do trabalho de manutenção e recuperação dos jardins é decorrente da 
preocupação com o meio ambiente e a sustentabilidade das políticas públicas. Assim, é 

imprescindível, para que não se percam todos os esforços e cuidados empregados nos 
últimos anos e resultados obtidos, O fornecimento dos quantitativos e descrição constantes 
no presente termo; sendo necessária a aquisição dos mesmos, para a permanência do 
desenvolvimento dos trabalhos. 

4 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

4.1 - A proposta comercial poderá ser apresentada conforme modelo do Anexo VII- 
Modelo de Proposta Comercial, ou em modelo próprio, desde que contenha todas as 
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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) desclassificada(s) a(s) proposta(s) com preço manifestamente inexequível ou 
superior aos praticados no mercado, nos termos do art. 48, II da Lei 8.666/93 e suas 

alterações; 

e) Valor total da proposta por extenso. 

f) Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso prevalecerão estes 
últimos. 

g) Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas com transportes, 
imposto, taxas, seguros, contribuições sociais, obrigações previdenciárias, fiscais, 
comerciais, trabalhistas, tarifas e outros encargos com o envio do Equipamento - até o 

Pátio do almoxarifado do Serviço Autônomo de Água de Piumhi-MG sito à Praça Zeca 
Soares, 211 - Centro, em Piumhi-MG, inclusive descarga do equipamento. 

4.2- Os licitantes deveram especificar a marca, o tipo, fabricante, procedência e outras 
características do produto a que se propõe oferecer, além daqueles exigidos no edital, 
anexando, bulas, folhetins e informativos técnicos em linguagem português. 

5 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

5.1 - Os produtos deverão atender as normas vigentes e entregues devidamente 
embalados, acondicionados e transportados com segurança sob a responsabilidade da 
contratada. 
5.2 - Os produtos ofertados deverão observar as exigências contidas na Lei n° 6894/80, 
alterada pela Lei n° 12.890/2013, a qual "Dispõe sobre a inspeção e fiscalização da 
produção e do comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes e biofertilizantes 
remineralizadores e substratos, destinados à agricultura" e no Decreto n° 8.059/13 que 
aprova o regulamento da Lei n° 6.894/80. 
5.3 - Os produtos fornecidos deverão, pelo menos, ter validade correspondente a meia vida 
útil do mesmo, que será contada do dia da entrega fisica do produto até a data de 
vencimento que constar na embalagem do produto. 
5.4 - Àqueles produtos cuja meia vida útil seja inferior a 02 (dois) anos, não se aplica a 
regra do item 5.3, devendo o mesmo ser entregue com prazo de validade de no mínimo 01 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
(um) ano, contado da data de entrega ao SAAE até a data de vencimento que constar na 

embalagem do produto. 
5.5 - Todos os produtos químicos deverão estar acompanhados da Ficha de Informações de 
Segurança de Produto Químico ~ FISPQ, conforme norma da ABNT-NBR 14725, sendo que o 
SAAE não dará recebimento daqueles produtos que chegarem sem as respectivas FISPQs. 

5.6 - Os volumes contendo os produtos deverão estar ainda, identificados externamente 
com os dados constantes da nota fiscal e o endereço de entrega dos materiais. 

5.7 - Todos os produtos deverão estar lacrados. 
5.8 - 0 material será recebido, provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações constantes neste termo de referencia. 
5.9 - A verificação da conformidade das especificações do material ocorrerá no prazo de até 
05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento provisório. Atestada a conformidade 
quantitativa e qualitativa, o material será recebido definitivamente. 
5.10- Os produtos serão recebidos e aceitos após sumária inspeção realizada por servidor 
do SAAE, e caso desatenda às especificações exigidas, será recusado, devendo ser 
substituido prontamente, arcando a adjudicatária com todos os ônus. 
5.11 - O licitante deverá fornecer: 
o Catálogos com especificações técnicas dos produtos ofertados. 
o Número de telefone para aberturas de chamados para esclarecimento dos mesmos. 
5.12-Todo material deverá ser entregue com frete CIF. 
5.13-O SAAE recusará o recebimento do produto que estiver em desconformidade com o 

previsto acima e neste termo de referência. 
5.14-No caso do não atendimento, os mesmos serão recusados, cabendo à fornecedora 
contratada substitui- los por outros com as mesmas características exigidas neste termo, no 
prazo a ser determinado pelo SAAE. A 

5.15-Todas as despesas com devolução serão por conta do fornecedor 

6 - 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. 

7. ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
PARA A DESPESA 
Para definição do valor global 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 Rs 66.687,43 (sessenta e seis mil, seiscentos e oitenta e sete 
reais e quarenta e três centavos). 

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

Item. cód. ESPECIFICAÇÃO Marca. Unid. Qtde. Valor. Valor. 
Produto Unitário Total 

SAAE 

I 4762 Adubo 20.05.20 NPK. Adubo saco 12 R$ 94,93 R$1.139,16 
quimico, aspecto fisico granulado, 
cor branca, composição: Nitrogênio, 
Fósforo e Potásio (NPK) 20-05-20, 
em balaclo em saco 5D kg. 
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II 4767 Adubo Enxofre (21% de S), saco 12 R$170 O0 R$2.040,00 
Potássio (21 % de kzo) e Magnésio 
(10% de Mg). Saco de 25 Kg 

III 4763 Adubo Fosfatado formulação saco 15 R$92,31 R$1.384,65 
03.17.00. Saco de 50 kg. 

IV 4765 Adubo Granulado Cloreto de saco 12 R$103.42 R$1-241:04 

Potássio KCL 00.00.60. Sacos 
de 50 Kg. 

V 4766 Adubo Granulado Nitrogênio e saco 
Potássio NK 30.00.10. Saco de 50 
Kg. 

12 R$990 R$1.188,00 

VI 2335 Ad ubo Nitrogenado 46.00.00 1o R 99 95 R$999,50 (Ureia). Saco de 5o kg 5a” $ ' 

VII Fertilizante 100% orgânico 12 R 53 50 R$642,00 979 composto 100°/o naturaLSaco de 50k saco $ ' 

VIII 2334 Fertilizante rico em aminoácidos, "tm 20 R$37,52 R$750,40 
composto nutricional para aplicação 
foliar, rico em nutrientes minerais 
essenciais para um bom 
desenvolvimento vegetativo 
(estimula do desenvolvimento de 
gemas). Embalagem 1 litro. 

1x 4758 Fipronil 2,5% de concentração litro 20 R$271,90 R$5438,00 
!inseticida para formigas, 
carrapatos e cupins. FIPRONIL 25 
g/L (2,5% p/v); Inertes 
(Dispersante, Anti-espumante e 
Veiculo) 975 g/L (975% p/v). 
Embalagem de 1 litro. 

x 4764 Isca para matar formigas ptc 12 R$5,39 R$70,68 
granuIado/formifire. Pacote de 500 

gr. 

x¡ 4759 Halosulfron/soldier 75 gr por_ kg, saco 10 R$141,06 R$1410,60 
herbicida seletivo e sistema (Tiririca). 
3- chloro- 5- (4,6- 
dimethoxypyrimidin- 2- 
ylcarbamoylsulfamoyl); 
1- methylpyrazole- 4- carboxyiic acid 
(HALOSULFUROM) ........... ..750 g/Kg; 
Ingredientes Enertes 250 g/Kg (25% 
ITI/m); 
Herbicida seletivo, de ação sistêmica 
do grupo químico sulfoniiuréia. 
Embalagem de 5 Kg 

x1¡ 4070 Herbicida Glifosato para pragas. litro 100 R$118!” R$11_379'00 
Sal isopropilamana de N~ 

(phosphonomethynglicine 
(GLIFOSATO). 48,0% m/v) 
Equivalente ácido de GLIFOSATO 
g/L(36,0°/o m/v) 
Ingredientes inertes . 692 g/L(69,2°/o 
m/v). Embalagem _1 litro. 



   
SAA3\E 

V3”  Serviço Autônomo de Água e Esgoto  n 

Iicitacoes@saaegiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-»000 PIUMHI t 

Telefag 37-3371-1332_ 
COMISSAO DE LICITAÇAO 

Item. cód. ESPECIFICAÇÃO Marca. Unid. Qtde. Valor. Valor. 
Produto unitário Total 

SAAE 

Herbicida para jardim - 2,4- 
XII¡ 4757 dichlorophenoxyacetic acid 2,4-D, Sa ga|ão 2o R$450,35 R$9.207,00 

de Trietanolamina 402,0g/L 
(40,20°/om/v); 
-Equivalente ácido de 2,4-D 
.240,0g/L (24,00°/om/v,' 
-4-amino-B,5,6-trichioropyridine-2- 
carboxyiíc acid, Picloram; 
-Sal de Trietanolamina 103,6g/L 
(10,36%m/v); 
- Equivalente ácido de Picloram 
.64,0g/L (6,40°/om/v); 
-Ingredíentes Inertes 664,3g/L 
(66,43°/om/v); 
Indicado para o controle de 
dicotiledôneas indesejáveis de porte 
arbóreo, arbustivo e subarbustivo em 
pastagens e Jardins. Embalagem 5 

litros. 

XIV 4761 Imidaclopid inseticida à base de pct 12 R$425,00 R$5_100,00 
nicotina, sistêmico (Cigarrinha). 
-l-(õ-chloro-3-pyridylmethyI)-N- 
nitroimidazolidin-ê-ylideneamine 
(IMIDACLOPRIDO 175g/L (17,5O % 
m/v); 
- IRS, 2RS; IRS, 2SR)-1-(4- 
chlorophenoxy)3,3-dimethyl-1-(1H- 
1,2,4-triazol-1-yI)butan- = 2-oi 
(TRIADIMENOL) 250 g/L (25 % 
m/v); 
- Outros ingredientes 735 g/L (73,5 
% m/v). Pct de 30 grs. 

XV 2410 Óleo Mineral. Para o controle de litro 12 R$22,40 R$260,00 

Pragas,_insetos e parasitas. Principio 
Ativo: Oleo de Neem. Embalagem de 
1 Litro 

XV¡ 4071 Pó Calcário - para jardinagem, ton 12 R$173,75 R$2005,00 
Doiomitico B, composiçao quimica: 
CaO 35 a 38%, Mg0 12 a 15%, PN 
98 a 102%.e PRNT 85 a 90%. 

XVI¡ 2336 Sementes de pastagem brachiária saco 20 R$303,43 R$6060,60 
marandu concentrada 60%. 
Embalagem de 10 kg. 

XVIII 4528 Substrato orgânico composto saco 500 R$23 05 R$1195,00 
classe B 25 Kg. ' 

Tiametoxam/ pratico 30% e 
XIX 476o citroconazol 40% - 3-(2-chIoro- galão 

1,B-thiazoi-S-yImethyD-S-mehtyi- 
1,3,5-oxadiazinan-4-yIidene 
(nitro)amine( TIAMETOXAM) 
300g/kg(30°/om/m); 
- (2RS,3RS,2RS,3SR)-2-( 4- 

Ch|orophenyD-B-Cyclopropyl-1-(1H- 
1,2,4-triazol-I-yDDUtan-Z-o; 
-(CIPROCONAZOL) 
300g/kg(30°/om/m) 
30o9/k9(30°/om/m); 
- Outros Ingredientes 
fioqg/kgmowgm/m).Embalagem 5 LT. , 

10 R$380,00 R$3.800,00 
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8- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

8.1. Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
consignada no Programa 1112100212165, e Elemento: 3.3.90.30, 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. 

9 - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

9.1- Prazo de entrega do objeto deverá ser de no máximo, 15 (quinze) dias, e será contado 
a partir da Ordem de Fornecimento (Nota de Empenho) quando solicitado pelo SAAE que 
será enviada via email/fax ao setor responsável. 
9.2- Os materiais adjudicados deverão ser novos, lacrados e selados pelo fabricante ou 
fornecedor, contendo externamente a data de validade, quantidades e outras informações, 
de acordo com a legislação pertinente, de forma a garantir a completa segurança durante o 
transporte e a identificação de seu conteúdo; deverão ser entregues devidamente 
embalados, acondicionados e transportados com segurança e sob responsabilidade da 
CONTRATADA. O Setor de Patrimônio Material e Transporte - SPMT recusará os produtos 
que forem entregues em desconformidade com o previsto neste Termo. 
9.3-O Setor de Patrimônio Material e Transporte não aceitará ou receberá qualquer produto 
com atraso, defeitos ou imperfeições, em desacordo com as especificações e condições 
constantes deste Termo de Referência ou em desconformidade com as normas legais ou 
técnicas pertinentes ao objeto, cabendo à CONTRATADA efetuar as substituições 
necessárias, sob pena de aplicação das sanções previstas e/ou rescisão contratual. 

1D- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, direta ou 
indiretamente, sobre os objetos; 
10.2. Manter, durante a validade do contrato, as mesmas condições de habilitação; 
10.3. 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 A 

contratado; 
10.4. Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulada na proposta. 
10.5. Substituir às suas expensas, os produtos que se encontrarem em desconformidade 
com o edital ou fora do prazo de validade; 
10.6. Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto da licitação, sem 
prévia anuência do SAAE; 
10.7. 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; 
10.8. 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. 
11.9. Entregar e descarregar os produtos iicitados dentro do prazo disposto, e no local 
determinado, conforme indicados no item 5 deste Termo de Referência. 
10.10. Fornecer produtos de primeira qualidade e dentro das especificações exigidas neste 
Termo de Referência. 
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10.11. Providenciar a substituição dos produtos que apresentarem defeito dentro do prazo 
de validade, no prazo estipulado no edital, a partir da comunicação do SAAE via ofício, fax 
e/ou email. 
10.12. Efetuar o recolhimento das embalagens vazias e respectivas tampas conforme 
recomendação do fabricante, para fins de destinação final ambientalmente adequada, 
conforme previsto no Art.33, inciso I, da Lei n° 12.305/2010, e ainda do Decreto n° 
4.074/2002, e demais legislações correlatas e vigentes. 
10.13. O recolhimento das embalagens vazias e respectivas tampa e afins, conforme item 
10.12, será de responsabilidade da empresa vencedora e deverá ser realizado na medida 
em que os produtos forem utilizados pelo SAAE. A solicitação será realizada pelo Gestor do 
Contrato. O prazo para retirada não poderá ultrapassar 15 (quinze) dias da data da 
solicitação. A empresa deverá comprometer em realizar o recolhimento no local indicado, o 
transporte e a destinação final com base na legislação especifica. 

11 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1. Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto do contrato, 
conforme ajuste representado pela nota de empenho; 
11.2. Aplicar penalidades, quando for o caso; 
11.3. Prestar toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita 
execução do contrato; 
11.4. Efetuar o pagamento no prazo avançado, após a entrega da nota fiscal e objetos 
devidamente atestada, no setor competente; 
11.5. Notificar, por escrito, à detentora do contrato da aplicação de qualquer sanção. 
11.6. Encaminhar registro da empresa e dos produtos ao Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento - MAPA para avaliação documental, se julgar necessário. 
11.7. Averiguar se os produtos estão acompanhados da Ficha de Informações de Segurança 
de Produto Químico - FISPQ. 

12 - DO 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 rata die), 
sobre o valor da fatura; 
a) se o objeto não for entregue conforme condições deste Edital, o pagamento ficará 
suspenso até seu recebimento definitivo. 
b) A Nota/Fiscal/Fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de fácil 
visualização, a indicação do n° do processo, n° do Pregão e da Ordem de Empenho, a fim 
de se acelerar o trâmite de recebimento dos materiais e posterior liberação do documento 
fiscal para pagamento. 
12.1. 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. 
12.2. 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. 
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12.3. O pagamento não será efetuado, enquanto pendente de liquidação, qualque 
obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito à 
alteração de preços, correção monetária, compensação financeira. 
12.4. 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 titulo, tempo 
ou forma. 
12.5. O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento dos materiais, objeto desta licitação, 
nos seguintes casos: 
a) Se a qualidade dos produtos 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. 
12.6. Nenhum pagamento isentará o Fornecedor das responsabilidades e obrigações, nem 

implicará na aceitação definitiva dos produtos. 
12.7. No preço ajustado na proposta final incluem-se todas as despesas verificadas tais 
como transportes, imposto, taxas, seguros, descarga, 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; 

13 - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

O prazo de vigência do contrato será conforme o estipulado no ANEXO VIII do 
Pregão Eletrônico n° D5 Processo Licitatório n° 152/2017, 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. 

14 -- GESTÃO [FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a 

conferência dos materiais, serão realizados pela servidora do SAAE Sônia Roseni Costa 
matricula n° 0039 - Chefe do Setor de Patrimônio Material e Transporte acompanhada pelo 
servidor Adenir Fernandes de Souza 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° - A servidora 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 
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15 - SANÇÕES 

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

16 - RESCISÃO CONTRATUAL 

17.1- 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 no 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. 
17.2 Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a 

observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa 

17 - SUSTENTABILIDADE EM ATENDIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

18.1 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 nO 18.031/09 (Política Estadual de 
Resíduos Sólidos), Decreto Estadual n° 46.105/12 (Desenvolvimento Sustentável nas 
contratações públicas de Minas Gerais) e demais legislações específicas, com destaque: 
a) emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local 
(eficiência econômica, sustentabilidade social, em atendimento ao inciso III, art. 6° do 
decreton° 46.105/12; 
b) redução de resíduos, reaproveitamento e destinação adequada dos materiais recicláveis; 
c) utilização de equipamentos com baixo consumo energético e baixa emissão de ruído; 
d) observação das normas do INMETRO e da ISO 14.000. 
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Ressaltando ainda as exigências do Decreto Estadual n° 46.105/2012, deverão ser 
atendidos, in verbis, os seguintes quesitos: 
Art. 2° No momento da definição do objeto e das obrigações contratuais, o responsável pela 
aquisição de bens, contratação de serviços e obras avaliará 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 residuos e destinação final ambientalmente 
adequada dos que forem gerados; 
III - racionalização do uso de matérias-primas; 
IV - redução da emissão de poluentes e de gases de efeito estufa; 
V - adoção de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente; 
VI - utilização de produtos atóxicos ou, quando não disponíveis no mercado, de 
menor toxicidade; 
VII - utilização de produtos com origem ambiental sustentável comprovada; 
VIII - utilização de produtos reciclados, recicláveis, reutiiizáveis, reaproveitáveis ou 

biodegradáveis compostáveis; 
IX - utilização de insumos que fomentem o desenvolvimento de novos produtos e 
processos, com vistas a estimular a utilização de tecnologias ambientalmente 
adequadas; 
X - maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; 
XI - maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 
XII - preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; e 
XIII - fomento às políticas sociais inclusivas e compensatórias. 
18.2 O SAAE poderá efetuar diligências no local de execução do objeto desta licitação para 
comprovar o cumprimento dessas recomendações. 

 

13 - CONDIÇÕES GERAIS: 

O SAAE poderá alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços ofertados, 
obedecido o disposto no § 1° do artigo 65, da Lei 8.666/93. 
A contratação será formalizada por meio de nota de empenho de despesa, nos termos do 
artigo 62 da Lei n° 8.666/1993. 
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ANEXO VII 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 152/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 

MINUTA DE CARTA-PROPOSTA 

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

instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

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

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

Item. Cód. ESPECIFICAÇÃO Marca. Unid. Qtde. Valor. Valor. 
Produto umtáño Total 

SAAE 

Adubo 20.05.20 NPK. Adubo 
I 4762 químico, aspecto físico granulado, saco 12 

cor branca, composição: Nitrogênio, 
Fósforo e Potásio (NPK) 20-05-20, 
em balado em saco 50 kg. 

I¡ 4757 Adubo Enxofre (S) Potássio (k) e 5300 12 
Magnésio (Mg). Saco de 25 Kg. 

III 4763 Adubo Fosfataclo formulação saco 15 
03.17.00. Saco de 50 kg. 

IV 4765 Adubo Granulado Cloreto de saco 12 
Potássio KCl_ 00.00.60. Sacos de 50 
Kg. 

V 4766 Adubo Granulado Nitrogênio e saco 12 
Potássio NI( 30.00.10. Saco de 50kg. 

VI 2335 Ad ubo Nitrogenado 46.00.00 10 
(Ureia). Saco de 50 kg saco 

VII 979 Fertilizante 100% orgâ nico 12 composto 1000/0 natura|.Saco de 50k sam 

Fertilizante rico em aminoácidos, 
composto nutricional para aplicação 

VIII 2334 foliar, rico em nutrientes minerais 
essenciais para um bom ¡itro 20 
desenvolvimento vegetativo 
(estimula do desenvolvimento de 
gemas), Embalagem 1__Iit_ro. 
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Item. Cód. ESPECIFICAÇÃO Ma rca. Unid. Qtde. Valor. Valor. 
Produto Unitárig Total 

SAAE 

Fipronil 25% de concentração 
1x 4753 inseticida para formigas, litro 20 

carrapatos e cupins. FIPRONIL 25 
g/L (25% p/v); Inertes 
(Dispersante, Anti-espumante e 
Veículo) 975 g/L (975% p/v). 
Embalagem de 1 litro. 

x 4764 Isca para matar formigas pacote 1¡ 
granuIado/forrnifire. Pacote de 500 

gr. 

Halosulfron/soldier 75 gr por kg, 
herbicida seletivo e sistema (Tiririca). 
3- Chloro- 5- (4,6- 

x¡ dimethoxypyrimidin- 2- 
4759 ylcarbamoylsulfamoyl); saco 10 

1- methyipyrazole- 4- carboxylic acid 
(HALOSULFUROM).............750 g/Kg; 
Ingredientes inertes 250 g/Kg (25°/o 

mim); 
Herbicida seletivo, de ação sistêmica 
do grupo químico sulfonilureia. 
Embalagem de 5 Kg 

Herbicida Glifosato para pragas. 
Sal isopropilamina de N- 

4070 (phosphonomethyngiicine litro 100 
(GLIFOSATO). 48,0%: m/v) 
Equivalente ácido de GLIFOSATO 
g/L(36,0°/o m/v) 
Ingredientes inertes . 692 g/L(69,2°/o 
m/v). Embalagem 1 litro. 

XII 

Herbicida para jardim - 2,4- 
dichlorophenoxyacetic acid 2,4-D, Sal 
de Trietanolamina 402,0g/L 
(40,20°/om/v); 
-Equivalente ácido de 2,4-D 
.240,0g/L (24,00°/om/v; -4-amino- 
3,5,õ-trichloropyridine-Z-carboxylic 
acid, Picloram; 

XIII 4757 -Sal de Trietanolamina 103,6g/L galão 20 
(10,36%m/v); 
- Equivalente ácido de Picloram 
.64,0g/L (6,40%m/v); 
-Ingredientes Inertes 664,3g/L 
(66,43°/am/v); 
Indicado para o controle de 
dicotiledôneas indesejáveis de porte 
arbóreo, arbustivo e subarbustivo em 
pastagens e Jardins. Embalagem 5 
litros. 

Imidaclopid inseticida à base de 
nicotina, sistêmico (Cigarrinha). 
-l-(õ-chloro-B-pyridylmethy|)-N- 
nitroimidazolidin-2-yiideneamine 
(IMIDACLOPRIDO 175g/L (17,50 °/o saco 12 

XIV 4761 m/v); 
- 1RS, 2RS; IRS, 2SR)-1-(4- 
chIorophenoxy)3,3-dimethyl-1-(1H- _ ____, 
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Item. Cód. ESPECIFICAÇÃO Marca. Unid. Qtde. Valor. Valor. 
Produto Unitário Total 

SAAE 

1,2,4-triazoI-l-yDbutan- = 2-ol 
(TRIADIMENOL) 250 g/L (25 % 
rn/v); 
- Outros ingredientes 735 g/L (73,5 
°/o m/v)._ Pacote de 30 gramas. 

Oleo Mineral. Para o controle de 

XV 2410 Pragas,_insetos e parasitas. Principio litro 12 
Ativo: Oleo de Neem. Embalagem de 
1 Litro 

Pó Calcário - para jardinagem. 
XVI 4071 Dolomítico B, composição química: ton 12 

CaO 35 a 38°/o, MgO 12 a 15°/o, PN 

98 a 102% e PRNT 85 a 90°/o. 

xvn 2336 Sementes de pastagem brachiária saco 20 
marandu concentrada 60%. 
Embalagem de 10 kg. 

XVIII 4528 Substrato orgânico composto saco 500 
classe B 25 Kg. 

Tiametoxam/pratico 30% e 
Citroconazol 40% - 3-(2-chIoro- 
1,3-thiazol-5-ylmethyl)-5-mehtyl- 
1,3,5-oxadiazinan-4-ylidene 
(nitro)amine( TIAMETOXAM) 

XIX 4760 300g/kg(30°/om/m); galão 1o 
- (2RS,3RS,2RS,3SR)-2-( 4- 

chIorophenyl)-3-cyc|oprbpyl-1-(1H- 
1,2,4-triazol-1-yI)butan-2-o; 
-(CIPROCONAZOL) 
300g/kg(30°/am/m) 
300g/kg(30°/om/m); 
- Outros Ingredientes 
400g/kg(40°/om/m). 
Embalagem de 5 litros. 

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

Local e Data 

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 

Representante Legal 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG: PREGÃ 
ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2017 - PROCESSO 
LICITATÓRIO n” 152/2017 - MENOR PREÇO POR ITEM. O SAAE PIUMHI 
através da Pregoeira Oficial vem tornar púbiico a abertura do certame para a 
contratação de empresa especializada visando o Registro de Preços para o 
fornecimento futuro e eventual de herbicidas, fertilizantes, adubos e 
outros materiais de jardinagem, conforme especificações constantes do Termo 
de Referência em Anexo I. Início da sessão de lances: 23/05/2017 às 10:00 hs. 
Local de retirada e realização do Edital: No site www.licitanet.com.br e 
wwwsaaepiumhicombr. Fone: (37)3371-1332. Piumhi-MG, 05/05/2017. Jaqueline 
Aparecida de Souza - Pregoeira. 

  

ÍVERTIFICAMOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO  - LE| one¡ Iç . 

P ' E EIRA 
Licitações o contratos 

SAAE Piumhi - MG 
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PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS E EIMTAIS DE COMARCAS 

MINAS GERAIS - EADERNO 2 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
LieitacoesfgsaaepiumI1i.com.br CNPJ: 23382.81 6/000110 

Autarquia Nlunicipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 »w 37925-000 PllJMHi/!VIG -Telefnx 37-3371-1332 
 

JUNTADA 

Nesta data faço a juntada aos autos do pedido de 
esclarecimento da empresa Prag Minas, referente ao Edital do 
Pregão Eletrônico n°05/2017 Processo Licitatório n°152/2017. 

Piumhi, 15 de Maio de 2017. 



Esclarecimento do edital 05/2017 

Assunto: Esclarecimento do edital 05/2017 
De: Eduardo Borges <eduardo@pragminas.com.br> 
Data: 15/05/2017 17:41 
Para: |icitacoes2@saeepiumhi.com.br, |icitacoes3@saaepiumhi.com.br 
CC: Marcílene Santos <comercial2@pragminas.com.br> 

Prezada Angela, boa tarde. , 

Conforme conversamos, peço-lhe um pedido de esclarecimento do pregão eletrônico 
05/2017, processo licitatório 152/2017, cujo objeto é aquisição de herbicidas e 

fertilizantes. 

- O item IX, está superestimado, pois o valor do litro está a RS 150,00 (Marca que iremos 

cotar: Fipronol). 
- O item XII, está a preço de galão, pois o valor unitário está RS 11,90 (Marca que iremos 

cota r: Atanor). 
rw 

Atte. Eduardo Borges 
Gestor da empresa Prag Minas 
+ 55 31 35647793 
wwwpragminascombr 

1 de 1 18/05/2017 10:09 



  Serviço Autónomo de Agua e Esgoto 
licitacoesfcüsaaepiumhicom.br (ÍNPJ: 23.782.816/0001-10 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares. Zi] -37925-000 PIUMlii/:MG Telefax 37-3371-¡332 

CQMISSÃQ oe LECITAÇÃQ 

EDITAL COM ALTERAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO E DATA DE 
ABERTURA DO CERTAME RETIFICADA 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
05/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 152/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

OBJETO: O PRESENTE CERTAME TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE 
HERBICIDAS, FERTILIZANTES, ADUBOS E OUTROS MATERIAIS DE JARDINAGEM, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DESTE 
EDITAL. 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:30 hs do dia 18/05/2017 até às 08:59 hs do dia 
23/05 de 2017. 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 09:00 hs até às 09:59 hs do dia 02/06 de 2017. 

micro DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: a partir das 10:00 hs do dia 02/06 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 
Brasilia-DF. 

LOCAL: www.licitanet.com.bl' "Login" 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS: 
Endereço: Praça Zeca Soares, n° 211, Centro, Piumhi/MG - CEP - 37.925-000 - Setor de 
Licitações. 
Pregoeira: Jaqueline Aparecida de Souza 
Telefax (37) 3371-1332 
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APRESENTAÇÃO 

O objeto das orientações contidas no presente documento é O processo de licitação, que tem 
por finalidade a contratação de Empresa Especializada visando O registro de preços para 
futuro e eventual fornecimento de HERBICIDAS, FERTILIZANTES, ADUBOS E OUTROS 
MATERIAIS DE JARDINAGEM, para atender as necessidades do SAAE de Piumhi-MG, 
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. 

AN EXOS DO EDITAL 

ANExO 1 TERMO DE REFERÊNCIA. 

ANExO 11 EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO. 

ANEXO III MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇAO. 

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

ANEXOV MODELO DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS 
NO EDITAL. 

ANEXO v1 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 VII MINUTA DE PROPOSTA DE PREÇOS, CONTENDO PLANILHA DE QUANTITATIVOS 
E PREÇOS DOS EQUIPAMENTOS. 

ANEXO VIII MINUTA CARTA CONTRATO 
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PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N°152/2017 

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° 005/2017, 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 n° 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 n0 147/2014, bem como pelas normas e 
condições estabelecidas no presente Edital. 

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 sediados, 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 licitado 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: 

Este termo tem por objeto a seleção da proposta mais vantajosa à administração, visando o 
registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de 
HERBICIDAS, FERTILIZANTES, ADUBOS E OUTROS MATERIAIS DE JARDINAGEM, 
conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I deste edital. 

1.2 - O item listado no Anexo I não será necessariamente adquirido em sua totalidade. O 

mesmo são quantidades estimadas, sendo considerado apenas para fins de adjudicação e 
posterior convocação para assinatura da Ata de Registro de Preço. A licitante para qual for 
adjudicado o item constante do Anexo I e for convocada para a assinatura da Ata, obterá 
apenas o direito e a exclusividade de fornecimento do referido item até o término da vigência 
contratual. Alertamos a todos os licitantes, para fins de seus planejamentos orçamentários que 
os mesmos não estão obrigados a adquirir previamente a prestação de serviços constante do 
Anexo I. O SAAE não se responsabilizará por prejuízos financeiros, não cabendo por parte dos 
licitantes qualquer recurso sob alegação da expectativa da compra por parte do SAAE. 

1.3 - A quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado no edital, serve 
apenas como orientação, não constituindo, sob hipótese alguma garantia de faturamento. 
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2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2.1 - O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro 
formal de preços relativos à aquisição futura de bens, onde as empresas disponibilizam bens e 
serviços a preços e prazos certos e registrados em documento específico denominado Ata de 
Registro de Preços. Neste Sistema, as aquisições são feitas quando melhor convier aos órgãos 
que integram a Ata, sem, no entanto, estarem necessariamente obrigados a contratar com os 
fornecedores vencedores do certame. 
2.1.1. - Nesta licitação, será firmada uma Ata de Registro de Preços, que é um documento 
vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, onde os 
fornecedores manterão seus preços registrados, durante o período de 12 (doze) meses, 
tornando-os disponíveis, caso necessite o Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi 
efetuar as aquisições nas quantidades julgadas necessárias e aos mesmos preços registrados 
no certame. 
2.1.2 - Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores quantos 
necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total 
para o item. 
2.1.3. Quando das contratações decorrentes do registro de preços será respeitada a ordem de 
classificação das empresas constantes da Ata. 
2.2. 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-Iine. 
2.2.1. 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.licítanet.com.br. 
2.2.2. 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 inicio 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. 
4.2.1 - A habilitação dos licitantes deverá ser comprovada por meio de prévia e regular 
inscrição cadastral prevista na Cláusula IV deste Edital, no aplicativo HABILITANET, no 
máximo, até 24 (vinte e quatro) horas após a conclusão da sessão de disputa de preços. 
4.2.2 - O credenciamento do licitante no prazo supracitado junto ao HABILITANET é conditio 
sine qua non para sua efetiva habilitação na modalidade Iicitatória Pregão Eletrônico. 
4.2.3 - Para a habilitação neste Pregão Eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no 
aplicativo HABILITANET, no prazo constante no item 4.2, devendo cadastrar todos os 
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documentos que se encontram elencados no ANEXO II. 
4.3 - É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas, 
empresas estrangeiras que não funcionem no País; 
4.4 - Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob concordata, concurso de 
credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela 
Administração Pública ou impedida legalmente. 
4.5 - O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de 
remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do 
licitante, que poderá escolher entre os Planos de Adesão abaixo: 

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

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

5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

5.1. O certame 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; 
g) verificar a habilitação do(s) proponente(s) classificado(s) em primeiro lugar; 
h) declarar o(s) vencedor(es); 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando à 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 4.5. 
6.3 - O login e a senha do licitante poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo 
quando suspensas por inadimplência do licitante junto a LICITANET - Licitações On-Iine, ou 
canceladas por solicitação do licitante. 
a) A manutenção ou alteração da Senha de Acesso será feita através de pedido do licitante 
junto ao Atendimento On-Line (CHAT) do site LICITANET - Licitações On-line, sendo 
enviada para seu email a nova senha de forma imediata. 
6.4 - É de exclusiva responsabilidade do licitante o sigilo da senha, bem como seu uso em 
qualquer transação efetuada, não cabendo a LICITANET - Licitações On-line a 

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

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

7. DA PARTICIPAÇÃO 

7.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, 
exclusivamente por meio da Plataforma Eletrônica, observados data e horário limite 
estabelecidos. 
7.2. Caberá ao licitante acompanhar atentamente as operações na Plataforma Eletrônica 
durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Plataforma Eletrônica 
ou da desconexão; 
7.3. Qualquer dúvida em relação ao acesso na Plataforma operacional poderá ser esclarecida 
pelo Suporte: (34) 3014-6633 - (34) 9807-6633 ou pelo e-mail contato@licitanet.com.br. 

8. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

8.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início à sessão pública do pregão 
eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a 
avaliar a aceitabilidade das propostas; 
8.2. Aberta à etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados 
ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será 
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor; 
8.3. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado no sistema; 
8.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar; 
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 
poderá ser de 01s (um segundo) a 30min. (trinta minutos), aleatoriamente determinado 
pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, 
não podendo em hipótese alguma as empresas apresentar novos lances; 
8.9. Em face de imprevisão do tempo extra, os licitantes deverão estimar o seu valor mínimo 
de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma 
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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 corn o solicitado, será declarado o (s) 
licitante (s) vencedor (es) do lote/item e aberto o prazo para manifestação de intenção de 
interposição de recurso. Sendo que nesse momento ficará franqueada a todos os licitantes a 
consulta dos documentos cadastrados no HABILITANET do (s) licitante (s) vencedor (es) do 
lote/item. 
8.12.1 - Caso o licitante não esteja cadastrado no HABILITA-NET ao final da disputa de preços, 
será concedido o prazo de no máximo de 24 (vinte e quatro) horas para fazê-lo e de 05 
(cinco) dias úteis para encaminhar os documentos originais via sedex. 
8.12.2 - No caso e ocorrência do item 8.12.1, ao final da disputa, o Pregoeiro, ao conceder o 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrará no chat a data e horário para que todos 
possam acessar o chat e verificar a documentação no HABILITA-NET. As empresas deverão 
estar conectadas na data e horários marcados, para que possam verificar se dentro do prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas foram cadastrados os documentos das concorrentes e assim, caso 
haja interesse, manifestar intenção de recurso ao ser aberta esta fase. A empresa que não se 
conectar no horário definido pelo Pregoeiro, decairá do direito de manifestar intenção de 
recurso posteriormente. 
8.13. A licitante deverá encaminhar SOMENTE a cópia da proposta de preços ajustada, 
contendo preço unitário e global com até 02 (duas) casas decimais, bem como a marca, para o 
e-mail: <iicitacoes3@saaepiumhi.com.br> para que a Pregoeira possa verificar a 

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

Destinatário: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG - Setor de Licitações 
Endereço: Praça Zeca Soares, n0 211, Centro, Piumhi/MG 
CEP 37.925-000 
Pregoeiro: Jaqueline Aparecida de Souza 

ENVELOPE - PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2017- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
PIUHMI-MG 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 152/2017 
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 
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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 corn 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 da(s) proposta(s). 

10. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO 

10.1. A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(am) enviar à Pregoeira do SERVIÇO AUTÔNOMO 
DE ÁGUA 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, corn a especificação do produto. Importante: especificação da indicação da 
marca ou fabricante do produto ofertado. 
b- Os produtos deverão observar as exigências contidas na Lei n° 6.894/80, alterada pela Lei 
n° 12.890/2013, a qual "Dispõe sobre a inspeção e fiscalização da produção e do comércio de 
fertilizantes, corretivos, inoculantes e biofertilizantes remineralizadores e substratos, 
destinados à agricultura" e no Decreto n° 8.059/13 que aprova o regulamento da Lei n° 
6.894/80. 
c- Os produtos fornecidos deverão estar acompanhados da Ficha de Informações de Segurança 
de Produto Químico - FISPQ, conforme norma da ABNT-NBR 14725, sendo que o SAAE não 
dará recebimento daqueles produtos que chegarem sem as 'respectivas FISPQs. 
d- Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir 
completa segurança durante o transporte. 
e- A licitante deverá apresentar, com sua proposta comercial folders ou informativos, onde 
apresente todos as especificações exigidas para o produto, acondicionamento, descarte e 
manuseio, conforme especificado no Termo de Referência Anexo I do edital. 
Importante: caso falte alguma especificação no prospecto apresentado, a Pregoeira e 
equipe de apoio, podem consultar no site do fabricante. E importante que caso o 
prospecto não apresente alguma das especificações exigidas, no site do fabricante 
deverá apresentar. 
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f- Preços cotados em reais, com valores unitários e totais, já' incluídas todas as despesas com 
transportes, fretes, descarga da mercadoria, imposto, taxas, seguros, bem como os ônus 
decorrentes de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, encargos 
fiscais, comerciais, de outras que direta ou indiretamente incidirem sobre a contratada; data e 
assinatura do representante legal da proponente; 
g-Razão social, CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 
h- Endereço completo; 
i- 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; 
j- Valor unitário do item, contendo apenas 02 (duas) casas decimais; 
k- Valor global , contendo apenas 02 (duas) casas decimais; 
I- Valor total da proposta por extenso. 
m-Prazo de entrega do objeto : Deverá ser de no máximo 15 (quinze) dias, e será 
contado a partir da Ordem de Fornecimento (Nota de Empenho) quando solicitado pelo SAAE. 
n- Local da entrega dos objeto: Os produtos devem ser entregues na modalidade CIF( 
incluso o frete nos preços dos produtos) no Almoxarifado do SAAE de Piumhi-MG, localizado à 

Praça Zeca Soares n° 211- Centro na cidade de Piumhi-MG, devidamente embalados, 
acondicionados e transportados com segurança, sob a responsabilidade da contratada, sem 
qualquer ônus para o SAAE. 

 

10.3. REFERÊNCIA GEOGRÁFICA: A cidade de Piumhi está localizada na Mesorregião Oeste 
de Minas Gerais, na Microrregião de Piumhi. Fica localizado a 250 Km da capital mineira, 90 
Km da cidade de Passos , 63 Km da Cidade de Formiga e 496 km da cidade de São Paulo. 
10.4. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes 
últimos; 
10.5. Atendidas todos os requisitos será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(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 será adotado o critério de MENOR POR ITEM, observado o prazo para 
execução, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e 
demais condições definidas neste Edital e seus anexos; 

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

11.2.1. Por ocasião da participação neste certame, será assegurado às MicroEmpresas (ME) e 
Empresas de Pequeno Porte (EPP), como critério de desempate, o direito de preferência para 
ofertar o menor preço em relação àquele lançado pelo licitante não qualificado nessas 
categorias. 
11.2.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
Micro-Empresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superior ao menor preço. 
11.2.3. Para efeito do disposto no art. 44 da LC 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-á 
da seguinte forma: 
11.2.4. A Micro-Empresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, Serviço 
Autônomo de Agua e Esgoto licitacoes@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 COMISSÃO 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° do art. 44 da LC 123/2006, na orde 
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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 podera' 
usar do direito de preferência. 
11.2.7. O direito de preferência das Micro-Empresas ou Empresas de Pequeno Porte será 
instaurado após o encerramento da etapa de lances e antes da fase de negociação. 
11.2.8. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC 

123/2006, o objeto Iicitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame. 
11.2.9. O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicará quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por Micro-Empresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
11.2.10. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 
neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, na forma do art. 43 da Lei 
Complementar n° 123/2006. 
11.2.11. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do 
SAAE PIUMHI-MG, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão 
negativa, cuja comprovação será exigida somente para efeito da assinatura do contrato ou 
instrumentos que o substitua. 
11.2.12. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 2° do Art. 43, da LC 
123/2006, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação. 
11.3. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o 
caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor; 
11.4. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável por inexequível, o Pregoeiro 
examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando também 
a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse 
procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 
Edital; 
11.5. Ocorrendo a situação a que se referem os sub-itens 8.16 e 8.17 deste Edital, o Pregoeiro 
poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor valor; 
11.6. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos 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 legitima 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@saaepiumhi.com.br, devendo a Pregoeira 
encaminhar à autoridade superior para decidir sobre a petição no prazo de 24hs (vinte e 
quatro) horas, a contar da hora do recebimento do ato que a tenha motivado. 
13.2. Não serão reconhecidas as impugnações e os recursos que não seja na forma eletrônica, 
ou apresentada fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado 
legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente; 
13.3. Declarado o vencedor e disparado o aviso de recurso no chat, qualquer licitante que 
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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 pe|o(a) Pregoeiro(a), será facultado ao licitante juntar memoriais no prazo 
de 03 (três) dias úteis. 
c) Aos demais licitantes ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente; 
13.4. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso; 
13.5. Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo; 
13.6. 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 n° 114/2011. 

14. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. A Licitante vencedora sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, 
definidas neste instrumento ou em outros que o complementam, 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 dos produtos 
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 iniclõneo, que fizerem 
declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as 
seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao SAAE PIUMHI-MG pelo 
infrator: 
a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com o SAAE PIUMHI-MG pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos; 
d) 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 rata die), 
sobre o valor da fatura; 
a) se o objeto não for entregue conforme condições deste Edital, o pagamento ficará suspenso 
até seu recebimento definitivo. 
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b) A Nota/FiscaI/Fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de fácil visualização, a 

indicação do nO do processo, n° do Pregão e da Ordem de Empenho, a fim de se acelerar o 
trâmite de recebimento dos materiais e posterior liberação do documento fiscal para 
pagamento. 
15.2. O SAAE PIUMHI-MG, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá devolvê- 
Ia à adjudicatária para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo 
estipulado no "item 1" será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde 
que devidamente sanado o vício. 
15.3. O pagamento devido pelo SAAE PIUMHI-MG 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 sera' 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 dos materiais, objeto desta licitação, 
nos seguintes casos: 
a) Se a qualidade dos produtos 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; 
d) Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o pagamento ficará retido 
até que o Fornecedor atenda a cláusula infringida. 
15.7. Nenhum pagamento isentará o Fornecedor das responsabilidades e obrigações, nem 
implicará na aceitação definitiva dos produtos. 
15.8. No preço ajustado na proposta final incluem-se todas as despesas verificadas tais como 
transportes, imposto, taxas, seguros, descarga da mercadoria, bem como os ônus decorrentes 
de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, 
e outras que direta ou indiretamente incidirem sobre a contratada; 

 

16 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

16.1. Pagar todos os tributos, despesas e custos que incídam 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. 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; 
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, confor e 

'i2 
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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. 

 

1a. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

18.1. Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
consignada no Programa 17.122.0021.2165 e Elemento 33.90.30, do Orçamento do 
SAAE PIUMHI-MG em vigor, segundo o novo Plano de Classificação Funcional Programática, e 
demais disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em combinação com inciso V, do art. 55, da 
Lei n° 8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei Complementar n° 101/2000. 

19. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO 

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

8.666/93. 

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

21. DO REAJUSTE 

21.1. 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 23.666/93. 

22. DISPOSIÇÕES FINAIS 
22.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a autoridade 
superior revoga-Ia, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato 
superveniente comprovado, ou anulá-la 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; 
22.2. 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; 
22.3. 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; 
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22.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 
fazê-Io no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação; 
22.5. 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; 
22.6. 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; 
22.7. 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 PIUMHLMG; 
22.8. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos 
deste Edital; 
22.9. 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. 
22.10. 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. 
22.11. A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará parte 
integrante dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente; 
22.12. 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. 
22.13. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas na 
LICITANET - Licitações On-line e as especificações constantes deste Edital prevalecerão as 

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

pertinente. 

Piumhi/MG, 18 de maio de 2017. 
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ANEXO II 
PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 152/2017 

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 O5 (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 HABILITANET/LICITANET, e se os 
documentos comprobatórios de habilitação estiverem de acordo com o solicitado, sera' 
declarado O (s) licitante (s) vencedor (es) do lote/item e aberto o prazo para manifestação de 
intenção de interposição cle 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-lo e de O5 (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 Maria das Graças Ferrei 
Barros Goulart, Setor de Licitações, observando o prazo do item 8.13 do Edital. 
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1.8. Para fins de habilitação no certame, com o devido cadastramento no 
HABILITANET/LICITANET os interessados deverão apresentar os documentos abaixo: 

2. DA HABILITAÇÃO 

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

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

1.1.2 - registro comercial, no caso de empresa individual; 

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

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

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

1.1.6 - Declaração expressa de que a licitante não emprega trabalhador menor nas situações 
previstas no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da Repú_bIica , 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, 

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

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 versã 

original acompanhada das alterações promovidas e registradas no órgão competente. 
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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 Divida 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 corn a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado; 

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

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

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

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

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

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 
juridica com data de expedição não superior a 90 (novena) dias da data da abertura da 

licitação. 

2 NOTA EXPLICATIVA: Embora a matriz e a filial sejam estabelecimentos de uma mesma pessoa juridica, o direito 
tributário confere tratamento específico aos diferentes estabelecimentos empresariais, considerando cada um deles um 
domicílio tributário. Logo, se a filial for a empresa a ser contratada para executar o objeto, o documento de regularidade 

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

17 



AASNE  Serviço Autónomo de Água e Esgoto 
, licitacoesftñgaaeniumhtcombr CNPJ: 23.782.816/0091-10 

Autarquia Nliiilicipni (Lei 1935190) Praça Zeca Soares, 211 -- 37925-000 PIUMHÍIEWG m Telefax 37-3371-1332 

CGMISSÃQ oe LICIYÀÇÂG 

 
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 O8, 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 com o previsto neste título, ou a ausência, 
salvo o disposto no item 2, inabilitará o licitante, sendo aplicado o disposto no item 8.17 do 
título 8. 

8 - 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 REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 152/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

A Signatária , CNPJ _í_ , neste ato representado(a) 
pelo(a) Sr(a) , RG n° SSP- e do CPF no , 

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

Local e Data 

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

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 152/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA 

EMPRESA EMPREGADORA 

DECLARAÇÃO 

A Signatária , CNPJ , neste ato representado(a) 
peIo(a) Sr(a) M, RG n° Tí SSP-í e do CPF n° M, 
Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabaiho, 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 nO 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° 05/2017 
PROcEsso LICITATÓRIO 152/2017 

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 n° SSP- e do CPF n° 

I DECLARAMOS, para fins de participação no processo Iicitatorio 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° 05/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 152/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

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

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

DECLARAÇÃO 

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

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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° /2017 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 152/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

Assunto: Fornecimento de: HERBICIDAS, FERTILIzANTEs,_ ADUBOS E OUTROS 

MATERIAIS DE JARDINAGEM, destinados ao Setor de Patrimônio Material e 

Transporte - SPMT do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG , conforme 
especificações do Termo de Referência Anexo I deste edital. 

Ata de Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa, 
fornecimento de HERBICIDAS, FERTILIZANTES, ADUBOS E OUTROS MATERIAIS DE 
JARDINAGEM, destinados ao Setor de Patrimônio Material e Transporte-SPMT do 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG , que entre si celebram O 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUHMI-MG, Órgão Gerenciador 
de Registro de Preços e de Outro lado, .. ........... .., na forma abaixo: 

Pelo presente instrumento, O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Lei n° 1.035/90, Pessoa Juridica de 
Direito Publico, inscrito no CNPJ/MF nO 23.782.816/0001-10 com sede nesta cidade de 
PIUMHI/MG, na Praça Zeca Soares, 211, Centro, neste ato representado pelo seu 
Diretor Executivo Odécio da Silva Melo, brasileiro, casado, Eng° Civil Pós Graduado 
em Saneamento Básico e Meio Ambiente, portador da Carteira de Identidade n° M. 
645.658 SSP/MG E CPF n° 236.095.166-15, residente e domiciliado nesta cidade de 
Piumhi/MG, doravante denominado apenas por SAAE PIUMHI-MG nos termos do art. 
15 da Le¡ Federal 8.666/93, da Lei 10.520/02, de 17 de julho de 2002, Resolução 
SAAE nO 118/2013 (Regulamenta o Sistema de o Registro de Preços), Decreto 
Municipal n° 2.887/2010 (Institui O Pregão), Lei Complementar n. 25/2010 (que 
institui o Estatuto Municipal da ME, EPP e MEI), Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006 com a redação dada pela Lei Complementar n° 147/2014, e 

demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas 
no PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2017, por 
deliberação da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, e homologada pelo Diretor 
Executivo, Eng° Odécio da Silva Melo, e a empresa , 

inscrita no CNPJ/MF n° , estabelecida na Rua 

, n° __, Bairro , representada 
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neste ato pelo Sr. , representante legal, 
qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, RG e CPF), doravante denominado 
apenas por FORNECEDOR, RESOLVE registrar os preços constantes nos anexos 
desta ata, a serem utilizados no SAAE PIUMHI-MG, tendo sido os referidos preços 
oferecidos pe|a(s) empresa(s) respectiva(s) constantes dos anexos desta ata, cujas 
propostas foram classificadas em primeiro lugar, observadas as condições enunciadas 
nas cláusulas que se seguem. 

 

Cláusula Primeira:- DO OBJETO 

O Fornecedor se compromete ao SAAE PIUMHI-MG, para futura e eventual 
contratação de empresa, para fornecimento de HERBICIDAS, 
FERTILIZANTES, ADUBOS E OUTROS MATERIAIS DE JARDINAGEM, destinados 
ao Setor de Patrimônio Material e Transporte-SPMT do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Piumhi-MG, conforme especificações do Termo de 
Referencia Anexo I, e conforme Edital do Pregão Eletrônico de Registro de 
Preços n° 05/2017, a proposta do Fornecedor e a Ata da Sessão Pública do Pregão, 
cujos termos são parte integrante do presente instrumento. 

Cláusula Segunda:- DO PREÇO 

I - Os preços ofertados pe|a(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro 
de Preços são os constantes da planilha de preços anexa deste instrumento, de acordo 
com a respectiva classificação, e neles já estão todas as despesas com transportes, 
descarga, imposto, taxas, seguros, bem como os ônus decorrentes de contratação de 
pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, e outras 
que direta ou indiretamente incidirem sobre a contratada. 
II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as cláusulas e 
condições constantes do Edital, que a precedeu, na íntegra e as disposições da 
Resolução n° 118/2013 que regulamenta o Registro de Preços no SAAE Piumhi-MG, 
assim como as cláusulas condições constantes do Edital do PREGAO ELETRONICO 
DE REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2017 que a precedeu e integra o presente 
instrumento de compromisso. 

Cláusula Terceira:- DA ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS 
Durante a vigência da Ata, a qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto, 
reduzindo-o de conformidade com pesquisa de mercado, para os fins previstos no 
inciso V do Art. 15 da Lei 8.666/93 com as alterações posteriores, ou quando 
alterações conjunturails provocarem a redução dos preços praticados no mercado 
atacadista. Cabe ao Orgão Gerenciador convocar os fornecedores registrados para 
negociar o novo valor no caso de redução e ao fornecedor solicitar e comprovar o 
desequilíbrio econômico financeiro no preço registrado. 
I - Os preços registrados poderão ser majorados, em decorrência de fato 
superveniente e de natureza econômica, capaz de comprometer o equilíbrio 
econômico-financeiro do Fornecedor, por solicitação motivada do interessado ao 
Diretor Executivo do SAAE PIUMHI-MG. 
II - O pedido deverá ser devidamente justificado e instruído com documentos e 
planilhas analíticas, que comprovem a sua procedência, tais: como listas de preços 
dos fabricantes, notas ñscaís de aquisição, matérias primas ou de outros documentos 
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julgados necessários que embasaram a oferta de preços por ocasião da classificação e 

as apuradas no momento dorpedido. 
III - Se autorizado, pelo Orgão Gerenciador que realiza o processo licitatório de 
Registro de Preços, o reequilíbrio econômico financeiro ou a redução nos preços 
registrados, os mesmos serão registrados em Ata de Registro de Preços, sendo a 
mesma publicada no mural público municipal. 
IV - Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar 
aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à 
época do registro - equação econômico-financeira. 
V - Será considerado preço de mercado, os que forem iguais ou inferiores a média 
daqueles apurados pelo SAAE PIUMHI-MG para determinado item, ou, ainda, os 
constantes de tabela realizada por órgãos de pesquisa contratados pelo SAAE 
PIUMHI-MG. 
VI - As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de 
desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas em jornal de 
circulação local. 

Cláusula Quarta:- DO PAGAMENTO 

O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela 
Tesouraria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG, por processo legal, 
após a comprovação da entrega do objeto Iicitado nas condições exigidas e 
apresentação dos documentos fiscais devidos, no prazo de 07 (sete) dias úteis; sob 
pena de multa de 0,5% ao mês, ou fração (pro rata die), sobre o valor da fatura. 

- Se o objeto não for entregue conforme condições deste Pregão, o pagamento ficará 
suspenso até seu recebimento definitivo. 

Sub-Cláusula Primeira: 

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 de recebimento dos materiais e posterior liberação do 
documento fiscal para pagamento. 

Sub-Cláusula Segunda: 

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

Sub-Cláusula Terceira: 

O pagamento devido pelo SAAE 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. 

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

Sub-Cláusula Quinta: 

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. 

Sub-Cláusula Sexta: 

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

Sub-Cláusula Sétima: 

O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento, objeto da ata, nos seguintes casos: 
I - Se a qualidade dos produtos não corresponder às especificações exigidas no 
instrumento licitatório, o fornecedor será notificado para regularização no prazo 
máximo de O5 (cinco dias), independentemente da aplicação das penalidades 
cabíveis; 

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

II - Obrigação do Fornecedor com terceiros que, eventualmente, possa prejudicar o 
SAAE PIUMHI-MG; 
III - Débito do Fornecedor para com o SAAE PIUMHI-MG quer provenha da 
execução do contrato, quer resulte de outras obrigações; 
IV - Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o pagamento 
ficará retido até que o Fornecedor atenda a cláusula infringida. 

Sub-Cláusula Oitava: 

Nenhum pagamento isentará o Fornecedor das responsabilidades e obrigações, nem 
implicará na aceitação definitiva dos produtos. 

Sub-Cláusula Nona: 

No preço ajustado na presente ata incluem-se todas as despesas verificadas tais como 
transporte/descarga do objeto do contrato e obrigações tributárias, trabalhistas, 
prêmio de seguro, para-fiscais, infortunísticas, previdenciárias, fiscais, e outras que 
direta ou indiretamente incidirem sobre a contratada. 
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Cláusula Quinta:- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

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

II - Nos termos do art. 15, parágrafo 4°, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei 
Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o 
SAAE PIUMHI-MG não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata. 
III - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, 
com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata 
de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório 
e a ampla defesa. 

Cláusula Sexta:- DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DE QUANTITATIVOS 

I - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de 
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 
II - As cartas-contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços 
poderão ser alteradas, observado o disposto no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, bem 
como artigo 57 da referida lei. 
III- O Termo de Contrato poderá ser dispensável pela autarquia nos termos do § 4° 
do artigo 62 da ie¡ 8666/93. 

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

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

Cláusula Oitava:- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, RECEBIMENTO E DO 
PRAZO DE ENTREGA 

I - O(s) Fornecedor(es) detentor(es) da presente Ata de Registro de Preços serão 
obrigados a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo 
que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu 
vencimento. 
a) Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações 
exigidas, no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, o fornecedor será 
notificado para regularização no prazo máximo de 05 (cinco dias), 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
II- A entrega dos produtos objetos desta licitação será futura e parcelada, de acordo 
com as necessidades do SAAE, CIF almoxarifado do SAAE á Praça Zeca Soares nO 
211- Centro - Piumhi-MG. 

III- O(s) fornecedor e (s) detentor (es) da presente Ata de Registro de Preços 
assumem integralmente a responsabilidade por prejuízos decorrentes de acidentes de 
trabalho eventualmente ocorridos com seu pessoal durante a realização da prestação 
dos serviços/entrega do produto. 
IV - As condições de recebimento do objeto da ata são as seguintes: 

a) Na entrega será emitida Nota Fiscal correspondente, sendo que o objeto da 
licitação deverá ser recebido definitivamente mediante recibo, nos termos da alínea 
“b", do inciso II, do art. 73 da Lei 8.666/93. 

b) O recebimento dos produtos será feito inicialmente em caráter provisório. O 
aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento está condicionada ao 
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atendimento das exigências contidas neste edital. 

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

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

e) 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 Chefe do Setor de Patrimônio Material e 

Transportes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG, observados os 
artigos 67 a 76, da Lei Federal n98.666/93. 
II-. O licitante vencedor assume integralmente a responsabilidade por prejuízos 
decorrentes de acidentes de trabalho eventualmente ocorridos com seu pessoal 
durante o transporte e ou descarga do produto Iicitado. 

 

Sub-Cláusula Primeira: 

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

Sub-Cláusula Segunda: 

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

Cláusula Nona:- DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 

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

Cláusula Décima :- nos RECURSOS ORÇAMENTÁRIO 

As despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, correrão à conta das 
possíveis dotação orçamentária consignada nos programa: Programas: 
17.122.0021.2165, e Elemento: 3.3.90.30, do Orçamento do SAAE PIUMHI- 
MG, em vigor em vigor, ou da que vier a substitui-Ia nos próximos exercicios, 
segundo o novo Plano de Classificação Funcional Programática, e demais disposições 
contidas na Lei nO 4.320/64, em combinação com inciso V, do art. 55, da Lei n° 
8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 18, da Le¡ Complementar nO 101/2000. 

Cláusula Décima Primeira:- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO 
FORNECEDOR 

O Fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo 
administrativo especiñco, assegurado o contraditório e ampla defesa: 
I - A pedido, quando: 

a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por 
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;  b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüivel em função 
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da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos produtos. 
II - Por iniciativa do SAAE PIUMHI-MG, quando: 

a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 

b) Por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado 
III - Por iniciativa do órgão ou entidade usuário, quando: 

a) O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de 
Preço; 

b) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as Notas de 
Empenho decorrentes da Ata de Registro de Preço; 

c) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos de compra dela 
decorrentes; 
IV - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o SAAE PIUMHI-MG 
fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará aos demais 
fornecedores a nova ordem de registro. . 

 

Cláusula Décima Segunda:- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO 

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

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

b) Não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese de este tornar-se superior 
aos praticados no mercado. 
I - Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente Ata também 
poderá ser cancelada por razões de interesse público. 
II - A comunicação do cancelamento do preço registrado nas hipóteses previstas nas 
alíneas “a", “b" desta cláusula será feita pessoalmente ou por correspondência com 
aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da 
presente Ata de Registro de Preços (no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o 
endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no órgão encarregado 
das publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a 
partir da publicação); 
III - Esta Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nas hipóteses de rescisão 
dos contratos em geral, com as conseqüências legalmente previstas. 

Sub-Cláusula Única: 

As Atas de Registro de Preço decorrentes desta licitação serão canceladas, também: 
I - Automaticamente: 
II - Por decurso de prazo de vigência; 
III - Quando não restarem fornecedores registrados; ou 
IV - Pelo SAAE PIUMHI-MG, quando caracterizado o interesse público; 
V - Por outros motivos previstos em Ata de Registro de Preços. 

Cláusula Décima Terceira:- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO 
FORNECEDOR 

I - Entregar os produtos, na forma pactuada; 
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II - Dar ciência o SAAE PIUMHI-MG, imediatamente, e por escrito, de qualquer 
anormalidade existente nos produtos, mesmo que não sejam de sua competência; 
III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo SAAE PIUMHI-MG, cujas 
reclamações se obriga a atender prontamente; 
IV - A ausência ou omissão da fiscalização do SAAE PIUMHI-MG não eximirá o 
Fornecedor das responsabilidades previstas neste instrumento; 
V - Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais resultantes 
deste instrumento; 
VI - Manter, durante o prazo de vigência do instrumento e em compatibilidade com as 
obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no presente Edital: 

a) Poderá o SAAE PIUMHI-MG, a qualquer tempo, exigir do Fornecedor a 
comprovação das condições de habilitação e qualificação exigidas no presente 
instrumento, reservando-se, inclusive, o direito de reter o valor correspondente aos 
pagamentos devidos até a regularização das obrigações pendentes. 

 

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

São obrigações do SAAE PIUMHI-MG: 
I - Efetuar o pagamento no prazo estipulado na Cláusula Quarta; 
II - Notificar ao- Fornecedor qualquer irregularidade ou defeito encontrado nos 
produtos; 
III - Recusar os produtos que não estiver de acordo com as especificações; 
IV - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
Fornecedor. 

Cláusula Décima Quinta:- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

I - Advertência; 
II - Multa; 
III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 
o SAAE PIUMHI-MG pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
IV ~ Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SAAE PIUMHI-MG. 
V - As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula poderão ser aplicadas 
cumulativamente com a do inciso II. 
VI - Ficará impedida de licitar e de contratar com o SAAE PIUMHI-MG, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a pessoa juridica 
que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/2002, e 
também: 

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

empenho. 
VII - O cometimento das ilegalidades descritas nas alíneas “a" a "g" implica o 
descredenciamento do cadastramento de fornecedores do SAEE PIUMHI-MG. 

Sub-Cláusula Primeira: 

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

Sub-Cláusula Segunda: 

Pelo atraso na entrega dos produtos, por culpa ímputada ao Fornecedor, e pela sua 
execução de forma incorreta, poderá ser aplicada multa, a ser determinada do 
seguinte modo, sem prejuízo de outras Cominações cabíveis: 
I - Multa diária de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), por dia de atraso sobre 
a parcela que deverá ser entregue; 
II - 10°/o (dez por cento) sobre o valor dos produtos entregues com problemas 
técnicos, mais multa de 0,33 (trinta e três centésimos) por cento ao dia se os 
produtos com problemas técnicos não for substituído em até 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data em que o SAAE PIUMHI-MG tiver comunicado à empresa a 

- irregularidade; 
III - 10% (dez por cento), por descumprimento de quaisquer das obrigações 
decorrentes do ajuste, que não estejam previstas nos subitens acima, a qual incidirá 
sobre o valor do total do Pedido de Fornecimento emitido à favor do Fornecedor. 

Sub-Cláusula Terceira: 

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

Sub-Cláusula Quarta: 

Quando estipulados prazos parciais a multa será calculada pelo percentual 
correspondente ao prazo de entrega dos produtos, incidente sobre o valor do objeto 
entregue com atraso. 

Sub-Cláusula Quinta: 

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

Sub-Cláusula Sexta: 

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

Sub-Cláusula Sétima: 

A cobrança da multa será efetivada por desconto no pagamento das faturas, nas 
garantias ou ainda diretamente do Fornecedor. 
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Sub-Cláusula Oitava: 

No caso de cobrança de multa diretamente do Fornecedor, esta deverá ser recolhida 
dentro do prazo de O3 (três) dias úteis a contar da correspondente notificação. 

Sub-Cláusula Nona: 

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

Sub-Cláusula Décima: 

A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser aplicada: 
I - Ao Fornecedor que descumprir ou cumprir parcialmente obrigação estipulada, 
desde_ que desses fatos resultem prejuízos à Administração; 
II - A adjudicatária que se recusar, injustamente, a assinar a ata dentro do prazo 
estabelecido. 

Sub-Cláusula Décima Primeira: 

As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade poderão ser 
aplicadas, ainda: 
I - Ao Fornecedor que tenha sofrido condenação definitiva por prática de fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixe de cumprir suas obrigações ñscais ou 
para-fiscais; 
II - Ao Fornecedor que tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da 
licitação. 

Sub-Cláusula Décima Segunda: 

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

Sub-Cláusula Décima Terceira: 

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

Cláusula Décima Sexta:- DA NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS 

Em caso da não entrega total ou parcial dos produtos, ou inadimplemento, o 
Fornecedor estará sujeito, sem prejuízo de sua responsabilidade civil e/ou criminal, no 
que couber, e as penalidades previstas no artigo 80 da Lei n° 8.666/1993. 

Cláusula Décima Sétima:- DOS RECURSOS 

Das decisões relativas à rescisão contratual e aplicação das sanções previstas neste 
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instrumento cabem os recursos constantes do art. 109, da Lei n° 8.666/93, sendo 
processados de acordo corn as disposições dos parágrafos do mesmo artigo. 

Cláusula Décima Oitava:- DOS ILÍCITOS PENAIS 

As infrações penais tipificadas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02 serão objeto de 
processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações 
aplicáveis. 
I - Havendo indícios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, 
o Pregoeiro comunicará os fatos verificados ao Ministério Público Estadual, para as 
providências devidas. 
II - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, 
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla 
defesa, ñcará impedido de licitar e contratar com o SAAE PIUMHI-MG, pelo prazo de 
até 05 (cinco anos), enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais 
cominações legais. 

a) A competência para a abertura e instrução de processo administrativo será 
do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, para apurar as infrações descritas no caput do 
artigo anterior. 

b) Concluída a instrução de processo administrativo, os autos serão remetidos 
ao Diretor Executivo do SAAE PIUMHI-MG que tem o prazo de até 30 (trinta) dias 
para decidir, salvo prorrogação por igual periodo expressamente motivada. 

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

Cláusula Décima Nona:- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal n° 8.666/93 em sua atual 
redação, e pela Resolução n° 118/2013, no que for incompatível com a legislação 
Federal, e, subsidiariamente pelos principios gerais de direito. 

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

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

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Resoluções 118/2013, as Leis 
Federais n0 8.666/93 e 10.520/02 e demais normas aplicáveis. subsidiariamente, 
apIicar-se-ão os Principios Gerais de Direito. 

Cláusula Vigésima :- DO FORO 

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

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

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DE PIUHMI-MG 

Contratante 

Contratada 
Testemunhas:- 

RG n° RG n° 



Serviço Autônomo de Áua e Esgoto 
licitacoesftãsaaegiunlhlcombr CNPJ: 23.782.816/0001-10 

Autarquia Municipai (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 21 l - 37925-000 PIUMHUÊVIG - Telefax 37-3371-1332. 

COMISSÃO oe LICITAÇAO 

 

ANEXO IX 

MINUTA CONTRATO N° (***) /2017 

PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 05/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 152/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 

Pelo presente instrumento, o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Lei n° 1.035/90, Pessoa Jurídica de Direito 
Publico, inscrito no CNPJ/MF n° 23.782.816/0001-10 com sede nesta cidade de PIUMHI/MG, na 
Praça Zeca Soares, 211, Centro, neste ato representada pelo seu Diretor Executivo Sr°. 
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 PREGÃO ELETRONICO N° 05/2017, por 
deliberação da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, e homologada pelo Diretor Executivo, Sr. 
Odécio da Silva Melo, e a empresa ................... .., inscrita no CNPJ/MF n° .................. .., 
estabelecida na ................. .., representante legal, qualificação(estado civil, profissão, RG, 
CPF, doravante denominado apenas por CONTRATADO, tendo ern vista o resultado do 
procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, homologado em _/_j2017, 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 05/2017. 

Cláusula Segundaz- DO OBJETO 

O objeto do presente Contrato é a contratação de Empresa Especializada visando o registro 
de preços para futuro e eventual fornecimento de HERBICIDAS, FERTILIZANTES, ADUBOS 
E OUTROS MATERIAIS DE JARDINAGEM, para atender as necessidades do SAAE de 
Piumhi-MG, conforme especfñcações do Termo de Referencia em Anexo I do edital. 

Item. cód. ESPECIFICAÇÃO Marca. Unid. Qtde. Valor. Valor. 
Produto unnám, Total 

SAAE 

Adubo 20.05.20 NPK. Adubo 
I 4762 químico, aspecto físico granulado, saco 12 

cor branca, composição: Nitrogênio, 
Fósforo e Potásio (NPK) 20-05-20, 
ern balado em saco 50 kg. 

II 4767 Adubo Enxofre (S) Potássio (k) e saco 12 
Magnésio (Mg). Saco de 25 Kg. 
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Item. Cód. ESPECIFICAÇÃO Marca. Unid. Qtde. Valor. Valor. 

Produto unitário Total 
SAAE 

III 4763 Adubo Fosfatado formulação saco 15 
03.17.00. Saco de 50 kg. 

IV 4765 Adubo Granulado Cloreto de saco 12 
Potássio KCL 00.00.60. Sacos 
de 50 Kg. 

V 4766 Adubo Granulado Nitrogênio e saco 12 
Potássio NK 30.00.10.Saco de 50 kg. 

VI 2335 Adubo Nitrogenado 46.00.00 i saco 10 
(Ureia). Saco de 50 kg   FertiliZante 1000/0 Orgânico saco  
composto 100% naturaLSaco de 50k. 

VIII Fertilizante rico em aminoácidos, 
2334 composto nutricional para aplicação 

foliar, rico em nutrientes minerais _ 2° 
essenciais para um bom “tm 
desenvolvimento vegetativo 
(estimula do desenvolvimento de 
gemas). Embalagem 1 litro. 

Fipronil 25% de concentração 
1x 4753 Inseticida para formigas, litro 2° 

carrapatos e cupins. FIPRONIL 25 
g/L (2,5% p/v); Inertes 
(Dispersante, Anti-espumante e 
Veículo) 975 g/L (925% p/v).  Embalagem de 
Slitros. 

x 4754 Isca para matar formigas pacote 
granuIado/formifire. Pacote de 500 
gr. 

12 

Halosulfron/soldier 75 gr por kg, 
herbicida seletivo e sistema (Tiririca). 
3- chloro- 5- (4,6- 
dimethoxypyrimidin- 2- 

4759 . ylcarbamoylsulfamoyl); saco 10 
1- methylpyrazole- 4- carboxylic acid 
(HALOSULFUROM).............750 g/Kg¡ 
Ingredientes inertes 250 g/Kg (250/o 
m/m); 
Herbicida seletivo, de ação sistêmica 
do grupo químico sulfoniluréia. 
Embalagem de 5 Kg 

XI 

Herbicida Glifosato para pragas. 
Sal isopropilamina de N- 

XII 4070 (phosphonomethynglicine litro 
(GLIFOSATO). 48,0% m/v) 
Equivalente ácido de GLIFOSATO 
g/L(36,0°/u m/v) 
Ingredientes inertes . 692 g/L(69,2°/o 
m/v). EmbaIagem 
de 20 litros. 

100 

Herbicida para jardim - 2,4- 
dichlorophenoxyacetic acid 2,4-D, Sal 20 

XII¡ de Trietanolamina 402,0g/L galão 
4757 (40,20°/om/v); 
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-Eq uivalente ácido de 2,4-D 
.240,0g/L (24,00% m/V; 

Item. cód. ESPECIFICAÇÃO Marca. Unid. Qtde. Valor. Valor. 
Produto unitário Total 

SAAE 

-4-amino-3,5,õ-trichloropyridine-Z- 
carboxylic acid, Picloram; 
-Sal de Trietanolamina 103,6g/L 
(10,36°/om/v); 
- Equivalente ácido de Picloram 
.64,0g/L (6,40%m/v); 
-Ingredientes Inertes 664,3g/L 
(66,43%m/v); 
Indicado para o controle de 
dicotiledôneas indesejáveis de porte 
arbóreo, arbustivo e subarbustivo em 
pastagens e Jardins. Embalagem 5 
litros. 

Imidaclopid inseticida à base de 
nicotina, sistêmico (Cigarrinha). 
-1-(6-chloro-3-pyridylmethyI)-N- 

XIV nitroimidazol¡din-z-ylideneamine 
4761 (IMIDACLOPRIDO 175g/L (17,50 % saco 12 

m/v); 
- 1RS, 2RS; 1RS, 2SR)-1-(4- 
chIorophenoxy)3,3~climethylvlr(1H- 
1,2,4-triazoI-1~yI)butan- = 2-oI 
(TRIADIMENOL) 250 g/L (25 % 
m/v); 
- Outros ingredientes 735 g/L (73,5 
% m/v). Pacote de 30 gramas. 

XV 2410 Óleo Mineral. Para o controle de litro 12 
Pragas,_insetos e parasitas. Principio 
Ativo: Oleo de Neem. Embalagem de 
1 Litro 

XVI 4071 Pó Calcário - para jardinagem. ton 12 
Dolomítico B, composição química: 
cao 35 a 38%, MgO 12 a 150/0, PN 
98 a 102% e PRNT 85 a 90%. 

XVI¡ 2336 Sementes de pastagem brachiária saco 20 
marandu concentrada 60°/o. 

Embalagem de 10 kg. 

XVIII 4528 Substrato orgânico composto saco 500 
classe B 25 Kg. 

Tiametoxam/pratico 30% e 
Citroconaznl 40% - 3-(2-chloro- 
1,3-thiazoI-S-ylmethyl)-5-mehtyl- 
1,3,5-oxadiazinan-4-ylidene 
(nitro)amine( TIAMETOXAM) 

XIX 4760 300g/kg(30°/om/m); galão 1o 
- (2RS,3RS,2RS,3SR)-2-( 4- 

chlorophenyl)-3-cycIopropyl-1-(1H- 
1,2,4-triazol-1-yI)butan-2-o; 
-(CIPROCONAZOL) 
300g/kg(30°/om/m) 
300g/kg(30°/um/m); 
- Outros Ingredientes 
400g/kg(40°/om/rn). 
Embalagem de 5 litros. 

Cláusula Terceira:- DO PREÇO, DA VIGÊNCIA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÂRIOS 
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I - Os preços ofertados pela(s) empresa(s) signatária(s) do presente contrato são os 
constantes da planilha de preços anexa deste instrumento, de acordo com a respectiva 
classificação, e neles já estão inclusos todas as despesas com transportes, imposto, taxas, 
seguros, descarga dos produtos, 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 17.122.0021.2165 e 
Elemento 3.3.9030, do orçamento do SAAE em vigor, segundo o novo Plano de Classificação 
Funcional Programática, e demais disposições contidas na Lei nO 4.320/64, em combinação 
com inciso V, do art. 55, da Lei n° 8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei 
Complementar n° 101/2000. 

Cláusula Quarta- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

As condições de pagamento estão de conformidade com o edital Pregão Eletrônico 05/2017- 
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 05/2017 - 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 05/2017 - Termo de Referência Anexo I. 

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 pela servidora do SAAE Sônia Roseni Costa 
Matrícula n° 0039 acompanhada pelo servidor Adenir Fernandes de Souza observando se o 
mesmo está de acordo corn as especificações do Edital do SAAE de Piumhi-MG e da Lei Federal 
no 8666/93. 
§1° - A servidora Sônia Roseni Costa do SAAE atuará como gestor e fiscalizador da execução 
do objeto contratual. 
§2° - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem 
reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações 
decorrentes deste Contrato 

Cláusula Oitava:- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do edital Pregão Eletrônico 05/2017 - Termo 

3 
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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 n° 
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ANEXO com ALTERAÇÃO DA ESPEOIEICAÇÃO E oATA OE 
AsERTuRA oo OERTAME RETIEICAOA 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 152/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 

1 - DO OBJETO 

Este termo tem por objeto a contratação de Empresa visando o Registro de Preços para 
o fornecimento futuro e eventual de herbicidas, fertilizantes, adubos e outros 
materiais de jardinagem, sendo este fornecimento parcelado de acordo com as 
necessidades do SAAE, conforme especificações constantes neste Termo de Referência. 

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

Nesta iicitação 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 
sediados, 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. 

3 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

Os produtos ora solicitados, visam dar continuidade ao trabalho de manutenção, 
substituição e recuperação dos jardins, gramados, áreas verdes e vasos decorativos dos 
imóveis de propriedade do SAAE de Piumhi, bem como das demais áreas que vierem existir. 
A continuidade do trabalho de manutenção e recuperação dos jardins é decorrente da 
preocupação com o meio ambiente e a sustentabilidade das políticas públicas. Assim, é 

imprescindível, para que não se percam todos Os esforços e cuidados empregados nos 
últimos anos e resultados obtidos, o fornecimento dos quantitativos e descrição constantes 
no presente termo; sendo necessária a aquisição dos mesmos, para a permanência do 
desenvolvimento dos trabalhos. 

4 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
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4.1 - A proposta comercial poderá ser apresentada conforme modelo do Anexo VII- 
Modelo de Proposta Comercial, ou em modelo próprio, desde que contenha todas as 

informações ali previstas, com identificação da pessoa jurídica proponente, n.° do CNPJ, 
endereço, números de telefone e fac-símile, e-mail e assinatura do seu representante legal 
ou credenciado, devidamente identificado e qualificado sem emendas, borrões, rasuras, 
ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem 
lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à administração ou não impedirem a exata 
compreensão de seu conteúdo, constando: 

a) data e assinatura do representante legal da proponente; 

b) razão social, CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 

c) endereço completo; 

d) VALOR UNITÁRIO E GLOBAL, ou seja, a soma do resultado da multiplicação da unidade 
pelo respectivo preço unitário, cotados ern reais, com até 02 (duas) casas decimais. 
Será(ão) descIassificada(s) a(s) proposta(s) com preço manifestamente inexequível ou 
superior aos praticados no mercado, nos termos do art. 48, II da Lei 8.666/93 e suas 

alterações; 

e) Valor total da proposta por extenso. 

f) Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso prevalecerão estes 

últimos. 

g) Nos preços propostos deverão estar incluidas todas as despesas com transportes, 
imposto, taxas, seguros, contribuições sociais, obrigações previdenciárias, fiscais, 
comerciais, trabalhistas, tarifas e outros encargos com o envio do Equipamento - até o 

Pátio do almoxarifado do Serviço Autônomo de Água de Piumhi-MG sito à Praça Zeca 
Soares, 211 - Centro, em Piumhi-MG, inclusive descarga do equipamento. 

4,2- Os licitantes deveram especificar a marca, o tipo, fabricante, procedência e outras 
características do produto a que se propõe oferecer, além daqueles exigidos no edital, 
anexando, bulas, folhetins e informativos técnicos em linguagem português. 

5 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

5.1 - Os produtos deverão atender as normas vigentes e entregues devidamente 
embalados, acondicionados e transportados com segurança sob a responsabilidade da 

contratada. 
5.2 - Os produtos ofertados deverão observar as exigências contidas na Lei nO 6.894/80, 
alterada pela Lei n° 12.890/2013, a qual “Dispõe sobre a inspeção e fiscalização da 
produção e do comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes e biofertilizantes 
remineralizadores e substratos, destinados à agricultura" e no Decreto n° 8.059/13 que 

aprova o regulamento da Lei n° 6894/80. 
5.3 - Os produtos fornecidos deverão, pelo menos, ter validade correspondente a meia vida 
útil do mesmo, que será contada do dia da entrega fisica do produto até a data de 

vencimento que constar na embalagem do produto. 
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\ COMISSÃO DE LICITAÇAO 
5.4 - Aqueles produtos cuja meia vida útil seja inferior a 02 (dois) anos, não se aplica a 

regra do item 5.3, devendo o mesmo ser entregue com prazo de validade de no mínimo 01 

(um) ano, contado da data de entrega ao SAAE até a data de vencimento que constar na 

embalagem do produto. 
5.5 - Todos os produtos químicos deverão estar acompanhados da Ficha de Informações de 
Segurança de Produto Químico - FISPQ, conforme norma da ABNT-NBR 14725, sendo que o 
SAAE não dará recebimento daqueles produtos que chegarem sem as respectivas FISPQs. 
5.6 - Os volumes contendo os produtos deverão estar ainda, identificados externamente 
com os dados constantes da nota fiscal e o endereço de entrega dos materiais. 
5.7 - Todos os produtos deverão estar lacrados. 
5.8 - O material será recebido, provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações constantes neste termo de referencia. 
5.9 - A verificação da conformidade das especificações do material ocorrerá no prazo de até 
05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento provisório. Atestada a conformidade 
quantitativa e qualitativa, o material será recebido definitivamente. 
5.10- Os produtos serão recebidos e aceitos após sumária inspeção realizada por servidor 
do SAAE, e caso desatenda às especificações exigidas, será recusado, devendo ser 
substituído prontamente, arcando a adjudicatária corn todos os ônus. 
5.11 - O licitante deverá fornecer: 
o Catálogos com especificações técnicas dos produtos ofertados. 
o Número de telefone para aberturas de chamados para esclarecimento dos mesmos. 
5.12-Todo material deverá ser entregue com frete CIF. 
5.13-O SAAE recusará o recebimento do produto que estiver em desconformidade com o 

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

prazo a ser determinado pelo SAAE. 
5.15-Todas as despesas com devolução serão por conta do fornecedor 

6 - 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. 

7. ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
PARA A DESPESA 
Para definição do valor global estimado para esta contratação, foram observados o preço de 
mercado em conformidade com os orçamentos realizados, os gastos para a aquisição do 
objeto licitado foi de R$ 66.687,43 (sessenta e seis mil, seiscentos e oitenta e sete 
reais e quarenta e três centavos). 

7.1 Na planilha a seguir, estão discriminados os valores unitários máximos admitidos para 
participação nesta licitação. Item. Cód. ESPECIFICAÇÃO Marca. Unid. Qtde. ' Valor. Valor. 

Produto Unitário Total 
SAAE 

1 4762 Adubo 20.05.20 NPK. Adubo saco 12 R$ 94,93 R$1.139,16 

químico, aspecto fisico granulado, 
cor branca, composição: Nitrogênio, 
Fósforo e Potásio (NPK) 20-05-20, 
em balado em saco 50 kg. 

te” 
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coMIssÃo DE LICITAÇÃO 
Item. Cód. 

Produto 
SAAE 

ESPECIFICAÇÃO Marca. Unid. Qtde. Valor. 
Unitá rio 

II 4767 Adubo Enxofre (21% de S), 
Potássio (21 % de kgo) e Magnésio 
(10°/o de Mg). Saco de 25 Kg 

SHCO 12 R$170,00 R$2.040,00 

III 4763 Adubo Fosfatado 
03.17.00. Saco de 50 kg. 

formulação saco 15 R$92,31 R$1.384,65 

IV 4765 Adubo Granulado Cloreto de 
Potássio KCL 00.00.60. Sacos 
de 50 Kg. 

saco 12 R$1 03,42 R$1.241,04 

4766 Adubo Granulado Nitrogênio e 
Potássio NK 30.00.10. Saco de 50 

Kg. 

SECO 12 R$99,00 R$1.188,00 

VI 2335 Adubo Nitrogenado 46.00.00 
(Ureia). Saco de 50 kg 

saco 10 
R$ 99,95 R$999,50 

VII 979 Fertilizante 100% orgânico 
composto 100% naturaI.Saco de 50k 

SECO 12 R$53,50 R$642,00 

VIII 2334 Fertilizante rico em aminoácidos, 
composto nutricional para aplicação 
foliar, rico em nutrientes minerais 
essenciais para um bom 
desenvolvimento vegetativo 
(estimula do desenvolvimento de 
gemas). Embalagem 1 litro. 

litro 20 R$37,52 R$750,40 

IX 4758 Fipronil 2,5% de concentração 
Inseticida para formigas, 
carrapatos e cupins. FIPRONIL 25 
g/L (2,5% p/v); Inertes 
(Dispersante, Anti-espumante e 
Veiculo) 975 g/L (97,5% p/v). EmbaIagem de 
05 litros. 

litro 20 R$271,90 R$5.438,00 

4764 Isca para matar formigas 
granulado/formifire. Pacote de 500 
gr. 

ptc 12 R$5,89 R$70,68 

XI 4759 HaIosuIfron/soldier 75 gr por kg, 
herbicida seletivo e sistema (Tiririca). 
3- chloro- 5- (4,6- 
dimethoxypyrimidin- 2- 
ylcarbamoylsulfamoyl); 
1- methylpyrazole- 4- carboxylic acid 
(HALOSULFUROM) ........... ..750 g/Kg; 
Ingredientes inertes 250 g/Kg (25% 
m/m); 
Herbicida seletivo, de ação sistêmica 
do grupo quimico sulfoniluréia. 
Embalagem de 5 Kg 

SECO 10 R$141,06 R$1.410,60 

XII 4070 Herbicida Glifosato para pragas. 
Sal isopropilamina de N- 

(phosphonomethynglicine 
(GLIFOSATO). 48,0% m/v) 
Equivalente ácido de GLIFOSATO 
g/L(36,0°/o m/v) 
Ingredientes inertes . 692 g/L(69,2°/o 

litro 100 
R$118,79 R$11.B79,00 

%/ 
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m/ v) . Embalagem-l---Htren--E mba I agem 
de 20 litros. 

Item. Cód. ESPECIFICAÇÃO Marca. Unid. Qtde. Valor. Valor. 
Produto Unitário Total 

SAAE 

Herbicida para jardim - 2,4- 
XH¡ 4757 dichlorophenoxyacetic acid 2,4-D, Sa gmão 2o R$450_35 R$9.207,00 

de Trietanolamina 402,0g/L 
(40,20%m/v); 
-Equivalente ácido de 2,4-D 
.240,0g/L (24,00%m/v; 
-4-amino-3,5,õ-trichloropyridine-Z- 
carboxylic acid, Picloram; 
-Sal de Trietanolamina 103,6g/L 
(10,36°/om/v); 
- Equivalente ácido de Picloram 
.64,0g/L (6,40°/am/v); 
-Ingredientes Inertes 664,3g/L 
(66,43°/om/v); 
Indicado para o controle de 
dicotiledôneas indesejáveis de porte 
arbóreo, arbustivo e subarbustivo em 
pastagens e Jardins. Embalagem 5 
litros. 

XIV 4761 Imidaclopid inseticida a base de pci: 12 R$425 DO R$5_10O DO 
nicotina, sistêmico (Cigarnnha). ' ' 

-1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N- 
nitroirnidazolidinJ-ylideneamine 
(IMIDACLOPRIDO 175g/L (17,50 % 
m/v); 
- IRS, 2RS; 1RS, 2SR)-1-(4- 
chlorophenoxy)3,3-dimethyl-1-(1H- 
l,2,4-triazol-1-y|)butan- = 2-ol 
(TRIADIMENOL) 250 g/L (25 % 
m/v); 
- Outros ingredientes 735 g/L (73,5 
% m/v). Pct de 30 grs. 

XV 2410 Óleo Mineral. Para o_ controle de litro 12 R$22,40 R$268,80 

Pragas,_insetos e parasitas. Princípio 
Ativo: Oleo de Neem. Embalagem de 
1 Litro 

XVI 4071 Pó Calcário - para jardinagem. ton 12 R$173,75 M2085 00 Dolomitico B, composiçao química: ' 

CaO 35 a 38%, M O 12 a 15%, PN 
98 a 102% e PRNT 5 a 90°/o. 

XVII 2336 Sementes de pastagem brachiária saco 20 R$303,43 R$6_O68¡60 
marandu concentrada 60%. 
Embalagem de 10 kg. 

XVIII 4528 Substrato orgânico composto saco 500 R$23 95 “11975100 
classe B 25 Kg. ' 

Tiametoxam/ pratico 30% e 10 XD¡ 4760 Citroconazol 40% - 3-(2-chloro~ galão R$380'00 R$3'800'00 

1,3-thiazol-5-ylmethyD-Samehtyl- 
1,3,5-oxadiazinan-4-ylidene 
(nitro)amine( TIAMETOXAM) 
300g/kg(30°/um/m); 
- (2RS,3RS,2RS,3SR)-2-( 4- 

chIorophenyl)-3-cyclopropyl-1-(1H- 
1,2,4-triazo|-1-yI)butan-2-o; 
-(CIPROCONAZOL) 
300g/kg(30°/om/m) 
300g/kg(30°/om/m); 
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- Outros Ingredientes 
400g/kg(40°/um/m).Embalagem 5 LT. 

8- RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

8.1. Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
consignada no Programa 17.122.0021.2165, e Elemento: 3.3.90.30, 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 § 10, do art. 18, da Lei 

Complementar n0 101/2000. 

9 - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

9.1- Prazo de entrega do objeto deverá ser de no máximo, 15 (quinze) dias, e será contado 
a partir da Ordem de Fornecimento (Nota de Empenho) quando solicitado pelo SAAE que 
será enviada via email/fax ao setor responsável. 
9.2- Os materiais adjudicados deverão ser novos, lacrados e selados pelo fabricante ou 
fornecedor, contendo externamente a data de validade, quantidades e outras informações, 
de acordo com a legislação pertinente, de forma a garantir a completa segurança durante o 
transporte e a identificação de seu conteúdo; deverão ser entregues devidamente 
embalados, acondicionados e transportados corn segurança e sob responsabilidade da 
CONTRATADA. O Setor de Patrimônio Material e Transporte - SPMT recusará os produtos 
que forem entregues em desconformidade com o previsto neste Termo. 
9.3-O Setor de Patrimônio Material e Transporte não aceitará ou receberá qualquer produto 
com atraso, defeitos ou imperfeições, em desacordo com as especificações e condições 
constantes deste Termo de Referência ou em desconformidade com as normas legais ou 
técnicas pertinentes ao objeto, cabendo à CONTRATADA efetuar as substituições 
necessárias, sob pena de aplicação das sanções previstas e/ou rescisão contratual. 

1.0- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

indiretamente, sobre os objetos; 
10.2. Manter, durante a validade do contrato, as mesmas condições de habilitação; 
10.3. 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; 
10.4. Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulada na proposta. 
10.5. Substituir às suas expensas, os produtos que se encontrarem em desconformidade 
com o edital ou fora do prazo de validade; 
10.6. Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto da licitação, sem 

prévia anuência do SAAE; 
10.7. 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; 
10.8. 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. 
11.9. Entregar e descarregar os produtos Iicitados dentro do prazo disposto, e no local 
determinado, conforme indicados no item 5 deste Termo de Referência. 
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10.10. Fornecer produtos de primeira qualidade e dentro das especificações exigidas n A "' 
Termo de Referência. 
10.11. Providenciar a substituição dos produtos que apresentarem defeito dentro do prazo 
de validade, no prazo estipulado no edital, a partir da comunicação do SAAE via ofício, fax 

e/ou email. 
10.12. Efetuar o recolhimento das embalagens vazias e respectivas tampas conforme 
recomendação do fabricante, para fins de destinação final ambientalmente adequada, 
conforme previsto no Art.33, inciso I, da Lei n° 12.305/2010, e ainda do Decreto no 

4.074/2002, e demais legislações correlatas e vigentes. 
10.13. O recolhimento das embalagens vazias e respectivas tampa e afins, conforme item 
10.12, será de responsabilidade da empresa vencedora e deverá ser realizado na medida 
em que os produtos forem utilizados pelo SAAE. A solicitação será realizada pelo Gestor do 
Contrato. O prazo para retirada não poderá ultrapassar 15 (quinze) dias da data da 
solicitação. A empresa deverá comprometer em realizar o recolhimento no local indicado, o 

transporte e a destinação final com base na legislação especifica. 

11 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

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

11.4. Efetuar o pagamento no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal e objetos 
devidamente atestada, no setor competente; 
11.5. Notificar, por escrito, à detentora do contrato da aplicação de qualquer sanção. 
11.6. Encaminhar registro da empresa e dos produtos ao Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento - MAPA para avaliação documental, se julgar necessário. 
11.7. Averiguar se os produtos estão acompanhados da Ficha de Informações de Segurança 

de Produto Químico - FISPQ. 

12 - DO 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 O7 (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 de recebimento dos materiais e posterior liberação do documento 
fiscal para pagamento. 
12.1. O SAAE PIUMHI-MG, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá 
devoIvê-Ia à adjudicatária para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o 
prazo estipulado no "item 1" será contado somente a partir da reapresentação do 
documento, desde que devidamente sanado o vício. 
12.2. 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. 
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12.3. O pagamento não será efetuado, enquanto pendente de liquidação, qualqu 
obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito à 

alteração de preços, correção monetária, compensação financeira. 
12.4. 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 rec-Iamar ou exigir a qualquer título, tempo 
ou forma. 
12.5. O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento dos materiais, objeto desta licitação, 

nos seguintes casos: 
a) Se a qualidade dos produtos 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. 
12.6. Nenhum pagamento isentará o Fornecedor das responsabilidades e obrigações, nem 

implicará na aceitação definitiva dos produtos. 
12.7. No preço ajustado na proposta final incluem-se todas as despesas verificadas tais 
como transportes, imposto, taxas, seguros, descarga, 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; 

13 - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

O prazo de vigência do contrato será conforme o estipulado no ANEXO VIII do 
Pregão Eletrônico n° 05 Processo Licitatório n° 152/2017, 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. 

14 - GESTÃO [FISCALIZAÇÃO oo CONTRATO 

C) acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a 

conferência dos materiais, serão realizados pela servidora do SAAE Sônia Roseni Costa 
matrícula n° 0039 - Chefe do Setor de Patrimônio Material e Transporte acompanhada pelo 
servidor Adenir Fernandes de Souza observando se o mesmo está de acordo com as 

especificações do Edital do SAAE de Piumhi-MG e da Lei Federal no 8.666/93. 
§1° - A servidora atuará como gestora e fiscalizadora da execução do objeto contratual. 
52° - 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 
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15 - 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 n0 8.666/93, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis: 
a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o SAAE 
Piumhi-MG pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SAAE Piumhi-MG. 
e) Ficará impedida de licitar e de contratar com o SAAE Piumhi-MG, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 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: 
- 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. 

15 - RESCISÃO CONTRATUAL 

17.1- 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. 
17.2 Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a 

observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa 

17 - SUSTENTABILIDADE EM ATENDIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

18.1 Em observância aos quesitos de sustentabilidade deverão ser atendidos, no que 
couber, as exigências do art. 3° da Lei Federal nO 8.666/93, Lei Federal n° 12.305/10 
(Política Nacional de Residuos Sólidos), Lei Estadual n° 18.031/09 (Política Estadual de 
Residuos 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 residuos, reaproveitamento e destinação adequada dos materiais recicláveis; 
c) utilização de equipamentos corn baixo consumo energético e baixa emissão de ruído; 
d) observação das normas do INMETRO e da ISO 14.000. 
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Ressaltando ainda as exigências do Decreto Estadual n° 46.105/2012, deverão 
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 residuos e destinação final ambientalmente 
adequada dos que forem gerados; 
III ~ racionalização do uso de matérias-primas; 
IV ~ redução da emissão de poluentes e de gases de efeito estufa; 
V - adoção de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente; 
VI - utilização de produtos atóxicos ou, quando não disponíveis no mercado, de 

menor toxicidade; 
VII - utilização de produtos com origem ambiental sustentável comprovada; 
VIII - utilização de produtos reciclados, recicláveis, reutilizáveis, reaproveitáveis ou 

biodegradáveis compostáveis; 
IX ~ utilização de insumos que fomentem o desenvolvimento de novos produtos e 

processos, com vistas a estimular a utilização de tecnologias ambientalmente 
adequadas; 
X - maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; 
XI - maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 
XII - preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; e 
XIII - fomento às políticas sociais inclusivas e compensatórias. 
18.2 O SAAE poderá efetuar diligências no local de execução do objeto desta licitação para 
comprovar o cumprimento dessas recomendações. 

1a - 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 sera' formalizada por meio de nota de empenho de despesa, nos termos do 
artigo 62 da Lei n° 8666/1993. 

10 
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ANEXO VII 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2017 

PROcEsso LICITATÓRIO N° 152/2017 
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 oo CONCORRENTE: 
Razão social do Licitante: 
CNPJ: 

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

Item. Cód. ESPECIFICAÇÃO Marca. Unid. Qtde. Valor. Valor. 
Produto unitário Total 

SAAE 

Adubo 20.05.20 NPK. Adubo 
I 4762 quimico, aspecto físico granulado, saco 12 

cor branca, composição: Nitrogênio, 
Fósforo e Potásio (NPK) 20-05-20, 
em balado em saco 50 kg. 

II 4767 Adubo Enxofre (s) Potássio (k) e S360 12 
Magnésio (Mg). Saco de 25 Kg. 

III 4763 Adubo Fosfataclo formulação saco 15 
03.17.00. Saco de 50 kg. 

1V 4765 Adubo Granulado Cloreto de saco 12 
Potássio KCL 00.00.60. Sacos de 50 
Kg. 

V 4766 Adubo Granulado Nitrogênio e saco 12 
Potássio NK 30.00.10. Saco de 50kg. 

V¡ 2335 Adubo Nitrogenado 46.00.00 10 
_ saco 

(Ureia). Saco de 50 kg 

Vu 979 Fertilizante 100W:: orgânico saco 12 
composto 100% naturaLSaco de 50k 

Fertilizante rico em aminoácidos, 
composto nutricional para aplicação 

V111 2334 foliar, rico em nutrientes minerais 
essenciais para um bom "tro 20 
desenvolvimento vegetativo 
(estimula do desenvolvimento de 
gemas). Embalagem 1 litro. 

11 
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Item. Cód. ESPECIFICAÇÃO Marca. Unid. Qtde. Valor. 

Produto unitário 
SAAE 

Fipronil 25% de concentração 
1x 4753 Inseticida para formigas, litro 2° 

carrapatos e cupins. FIPRONIL 25 
g/L (25% p/v); Inertes 
(Dispersante, Anti-espumante e 
Veículo) 975 g/L (975% p/v). 
Embaêagemidewbeiitrazea-Embalagem de 
05 litros. 

x 4764 Isca para matar formigas pacote 1¡ 
granuIado/formifire. Pacote de 500 

gr. 

Halosulfron/soldier 75 gr por kg, 
herbicida seletivo e sistema (Tiririca). 
3- chloro- 5- (4,6- 

xI dimethoxypyrimidin- 2- 
4759 yicarbamoylsulfamoyl); saco 10 

. 1- methylpyrazole- 4- carboxyiic acid 
(HALOSULFUROM).............750 g/Kg; 
Ingredientes inertes 250 g/Kg (25% 
m/m); 
Herbicida seletivo, de ação sistêmica 
do grupo químico sulfoniluréia. 
Embalagem de 5 Kg 

Herbicida Glifosato para pragas. 
Sal isopropilamina de N- 

4070 (phosphonomethynglicine litro x" (GLIFOSATO). 48,0% m/v) 10° 
Equivalente ácido de GLIFOSATO 
g/L(36,0°/o m/v) 
Ingredientes inertes . 692 g/L(69,2°/o 
m/v). Embaiagemami-troz-Embalagem 
de 20 litros. 

Herbicida para jardim - 2,4- 
dichlorophenoxyacetic acid 2,4-D, Sal 
de Trietanolamina 402,0g/L 
(40,2U°/am/v); 
-Equivalente ácido de 2,4-D 
.240,0g/L (24,00°/om/v; -4-amin0- 
3,5,õ-trichloropyridine-Z-carboxylic 
acid, Picloram; 

x11¡ 4757 -Sai de Trietanolamina 103,6g/L galão 20 
' (10,36°/am/v); 

- Equivalente ácido de Picloram 
.64,0g/L (6,40%m/v); 
-Ingredientes Inertes 664,3g/L 
(66,43°/om/v); 
Indicado para o controle de 
dicotiledôneas indesejáveis de porte 
arbóreo, arbustivo e subarbustivo em 
pastagens e Jardins. Embalagem 5 
litros. 

Imidaclopid inseticida à base de 
nicotina, sistêmico (Cigarrinha). 
-1-(6-chIOm-B-pyridyImethyD-N- 
nitro¡midazoiidin-Z-yiideneamine 
(IMIDACLOPRIDO 175g/L (17,50 % saco 12 

XIV 4761 m/v); 
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- 1RS, 2RS; IRS, 2SR)-1-(4- 
chlorophenoxy)3,3-dimethyl-1-(1H- 

Item. Cód. 
Produto 

SAAE 

ESPECIFICAÇÃO Marca. Unid. Qtde. Valor. 
Unitário 

1,2,4-triazoI-1-yl)butan- = 2-0¡ 
(TRIADIMENOL) 25o g/L (25 % 
m/v): 
- Outros ingredientes 735 g/L (73,5 
% m/v). Pacote de 30 gramas. 

XV 2410 
Óleo Mineral. Para o controle de 
Pragashinsetos e parasitas. Principio 
Ativo: Oleo de Neem. Embalagem de 
1 Litro 

litro 12 

XVI 4071 
Pó Calcário - para jardinagem. 
Dolomítico B, composição química: 
CaO 35 a 38°/o, MgO 12 a 15°/o, PN 

98 a 102% e PRNT 85 a 90%. 

ton 12 

XVII 2336 Sementes de pastagem brachiária 
marandu concentrada 60%. 
Embalagem de 10 kg. 

SECO 20 

XVIII 4528 Substrato orgânico 
classe B 25 Kg. 

composto SECO 500 

XIX 4760 

Tiametoxam/pratico 30% e 
Citroconazol 40% - 3-(2-chIoro- 
1,3-thiazol-S-vlmethyn-S-mehtyl- 
1,3,5-oxadiazinan-4-ylidene 
(nitro)amine( TIAMETOXAM) 
300g/kg(30°/nm/m); 
- (2RS,3RS,2RS,3SR)-2-( 4- 

chlorophenyl)-3-cycl0propyI-1-(1H- 
1,2,4-triazoI-1-yI)butan-2«o; 
-(CIPROCONAZOL) 
300g/kg(30°/um/m) 
300g/kg(30°/um/m); 
- Outros 
400g/kg(40°/om/m). 
Embalagem de 5 litros. 

Ingredientes 

galão 10 

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 

 
 



_ r-"br **=í-,__'~¡ I 

E .I  Í P; z'. .l  
servIçoAulOôno/no de Água e Esgoto 

- glretorlaâsaaeglumhhcormbr CNPJ: 23.782.B16/0D0110 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925000 PIUMHI/MG - Telefax 37-3371-1332 

PORTARIA - SÀAE - PIUMHI n. 18I2017 

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

REGISTRO DE PREÇOS, NO PER/ooo cOMPREEND/Do 
ENTRE MARÇO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017 E DA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

W O O Diretor Executivo. siga/Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

_ Piumhi/MG, no uso de suas áf/_jbÍ-;Ç/íleõesâgrlíegais que lhe confere a Resolução n. 
127/2016 de 7/7/2016 editaggk p§/§;§*§_'g§¡_t§:ç9_gggc3 en/&Àgimginistrativo do SAAE, corn o 

objetivo de implamenta/mamada!idadesdeglicitaeão:do/.tippwRREGÃO ELETRÔNICO E ' 

PRESENCIAL¡  “*t'›e'eñ*í“í"' 'é'õñÃiBf'**PREGI¡I'0* '“ “EEETRÕ'NIOO“* 'E  *PRESENCIAL NO 
REGISTRO DE PREÇOS, reguíamentados peIa Iegislação pertinente, 

.VJçÍÍTÍ '. 7' ç  f', _-_'w›'_~- ?ngm-f E_ ^_<›_J¡  _ 

:'”'°'-.›;"°Í Ç.-"=7.Ê'=;:..-ã3.. “ Íà/;La/;r ..'... 7' \. JLÀÍÍÊS .u. IJTI, . ;Léa 'á ~_= 

RESOLVE 
/',”//§:'ià¡=.LEr.~_- ¡í'*~í:/3'=.'j-Ç515;.: P-:iFf/*I  ¡Àjtéàjjl   :í-;:'_-: 

Art. 'PE/Design/ nie/também: para exercer=asaat/:ibaiçõesíiílegais';de 
Pregoeira na realização deicompràsãñasünmodálídades :de--EIicitaçãô-:tiposãREGÃO 

PRESENCIAL e, ELETRÔNICO# ef/'í/"PREGÂOF PRESENCIAEFFSriÉüEÉFRÔNIOOÉ fñó 
r¡ REGISTRO de PREÇOS, ã*?señ/'idbfeíüíáüüêIíné/*Ãparecida de Souza, por meio de 

disputa justa entre os interessados, a compra mais econômica, segura e eñciente 
para o SAAE de Piumhi. 

›- .. Lux/LJ   z-:UHS .p ',--; 3;_ KHÀV'. 

_ ditalf¡defcadaÍ/Pregãor índicará~ a^Pref§oeiràÁf “qi/ue” nele 
atuará, considerar-Mô -ítíueí'7f-íaciír?ífoiçà='“'dásí Pbrtariasiíarllrá¡051201757ê-ÍTOÉIZÉFIT;*está ' 

--1Ar't'.=2?-;~*~'O E 

Autarquia enoméouatàitñbêrñ: iãiôslerüíàõrafi Meier/à' édaá=G%àçà-§*<Pe¡ré¡'rá§ fará/IPSS» ?Goulart 
*':';s¡“';/:g,r¡¡g'3 1*' 721?" -**;~.a:_'“~:'*. _r g'°-:7ê '-'."?'_“'S ::Og/jp  Pará'atuar7eO/'no Péêêõeirãíênnc; \_'      

M_ 21'.? " "' 
.' --.i..==__ 'x/\LJK "áffíÃííi/x 424,. ¡:..,x.,:1'.-.Í-:.›í--. ,L--s-  = s.  52,-:- 

Art. 3°. A equipe de apoio que assessorará a Pregoeira ora 
nomeada será composta pelos seguintes servidores: 

'A   E?, f.) L “a3 ::z 

María Luciana Goulan* de Castro 

Sônia RoSeni Costa _ 

A//toñ      ' 1; a- ':*~Ê_í.r3:ÍãÃ3 de; ::rir/'a' 1°., ; @REEGQMIÉQâQRIGINÁÃ-¡Êáê'”“:ThL 
-  ' 'EAcHA ARQULV e ' ' " 

,› 25:45."?§EÇfI'°1:-'_.-(;)ALUTARÉBÍUIAÉ: 1>:--:?Ê~::2°;?-A:'=?ÊÊÊT^;  , L  ;í *rñfxb- - . .n -.....*7"1. . . . 

-_..L__.».,..,-._ .-..~_ .::,;;=.-piuMHp_,L_ . c- ,., 3  
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Art. 4°. As atribuições da Pregoeira e equipe de apoio são 
aquelas estabelecidas nas Portarias n.- 05/2017 e 06/2017. sendo que 'deverão 
desempenhá-Ias concomitantemente como' as atribuições de seus respectivos 
cargos públicos. u: 

Art. 59. Esta; @ertaria terá vígéñeia até 31 de dezembre de 201?. 

Art. 69. Regístrese, publiquesse e cumpraase. 
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RESOLUÇÃO N° 114, DE 03 DE OUTUBRO DE 2011. 

REGULAMENIA o s 1° no ART. 2° DA LEI N° 10.520. n¡ 17 
DE JULHO DE 2002, QUE TRATA DO PREGÃO POR MEIO DA 
UTILIZAÇÃO o¡ :recursos n¡ TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO e DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

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

CONSlDERANDO o disposto no § 1° do art. 2°. da Lei 

Federal n° 10.520/02: o 

CONSIDERANDO, mais, a necessidade de promover a 
transparência fiscal. 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 facilitaçãoido controle. a ampliação da disputa entre fornecedores. o redução 
de custos e. a: celeridade na tramitação burocrática e. ainda. implementar uma 

.moderna administração; 
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: 

CONSIDERANDO. finalmente. a necessidade de utilização 
de recursos de tecnoio ia da informa ão. 

_ g ç CONFERE com o oRiGlNAk se ACHA ARQUNADO NEST 
- aum. RESOLVE. AUTAR P U H¡ _ MG 

r 

gâ r   . Art. 1° - Este RegulamglptioHÉsa e    
procedimentos relativos e: licitação. na modalidade - 53"¡ . por  de recursos de tecnologia da informação, denominada prego eletrônico. 

    
destinado à 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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- - ' 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 Esgoto de 
Piumhi-MG, a qualquer tempo. podera 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 das §§ 2° e 3° do art. 2° da 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 

f associadas às Bolsas de Mercadorias constantes do edital. 

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

. - § 4° - Os interessados participarão dos pregões 
eletrônicos 'pior intemtédio 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 
todos .os atos praticados pelo credenciado. em seu nome. no sistema eletrônico do 

pregão. 

- - ê 6° - O envio da proposta vlncularó o seu autor a todas 
as condições e obrigações inerentes ao _certame_ 

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

hora do respectivo protocolo. 

P_ a:u-__.-...__._.-.._...-..  .. .__ 

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

l - métodos de autenticação de acesso: recursos de 
tecnologia da informaçao que visam garantir a autenticidade da identificação de 

quem esta acessando_ as informações do sistema e das @Égnárpgâões que 95350 . . .. E 
sendo disponibilizadas: se ACHA AÊÊÚIÂÊÊÉÉÉÊK 

AUTARQUIA. 
P H   PlUMHL g    
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ll - recursos de criptograña: recursos que pennitem 

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 ela 
possa decifrar ou compreender esses dados e informações: 

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

e processos: 
iv - provedor: uma organização ou companhia que 

provê serviços de armazenamento de dados. de, desenvolvimento. de 
manutenção, de hospedagem, de acesso ao sistema eletronico e a internet e a 
garantia de segurança e interidade de informações. dentre outros serviços: 

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

V' " : situação na qual os envolvidos 
com o sistema eletrônico possuem ou passem a possuir chave de identificação e 
senha para acesso ao mesmo, caso necessario. 

Vil - região: entende-se com sendo o espaço terñtorial 

que compreende um raio de 300 km da cidade de Piumhi-MG: 

. '_ Art 4° - Em conformidade com que estabelece a Lei 
Complementar Federal n° i23, de i4 de dezembro de 2006 - Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. o presente artigo dispõe sobre 
normas acerca da concessão de tratamento diferenciado e simplificado para as 

microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações públicas desâinggçagsn_ 

    
aquisições de: pens e serviços do SAAE. COÉÊÉRAEÀÉÊÉIVADÕ NESTA e: 

' S 'immune 
§ i° - Para os fins deste artigo. microe  

de pequeno porte são as definidas nos termos do artPüfMü í - 

Federal n° _i 23, de i4 de dezembro de 2006. .  v 
§ 2° - O enquadramento como microe - resa ou 

empresa de pequeno porte dar-se-ó nas condições do Estatuto Nacional da 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar n° 
123. de _i4 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu ari. 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 sessão pública do pregão 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 participação das pequenas 
empresas do- municipio de Piumhi-MG e da região nas licitações. o Serviço . 

Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG devera. sempre que possível: 
3 



% 
i - Reaiizar aquisições de bens e serviços comuns 

destinadas exclusivamente a participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte nas contratações quando o valor não ultrapassar R$ 80.000,00 

(oitenta mii reais): r 

ii - Na definição 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 estabeiecidos 

na Lei Complementar Federai n° 123/06. devera apresentar: 

  
 

KW i - Comprovante de opção pelo SIMPLES obtido no sitio 

da Secretaria da Receita Federal: 
§ 5° - Exigir-se-ã da microempresa e da empresa de 

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

v i- Quanto a habiiitação jurídica: 

o) Ato constitutivo e alterações subseqüentes da 

empresa. devidamente registrado no órgão competente: 

b) Cédula de identidade e CPF do responsavel pela 

empresa. - li-Quanto e: reuiaridade ñscai: AUTARQgIAç-WH¡ M TA 
x¡ ; -7 PIUMHI, G _ _ 

v . d) Certidão Coriiunta de Quitação de Tñ u s “s-_igr  --   
fornecidos pela: "  "     " 

À n U a.i) Receita Federai e Procuradoria Geral da azenda 

Nacional: 'l 

b.) Certidão Negativa expedida peia Secretaria da 

Fazendado Estado da sede do ticitante: 
c) Certidão Negativa expedida pela Fazenda Municipal 

ou peia Prefeitura Municipal da sede do licitante: 

d) Prova de situação reguiar 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 em que participarem, as 
microempresas ou empresas de pequeno porte. deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição. 
o 

§ 7° - Havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal. serã assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor da 
certame, prorrogável por igual período. 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° 

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

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

justificado. 
§ 10 - Eventual interposição de recurso contra a decisão 

quedeclara o vencedor do certame não suspenderã o prazo estabelecido na § 7° 

deste artigo. 
_ § ll - A não-regularização da documentação, no prazo 

previstojno §- 57°, implicará decadência do direito a contratação. sem prejuizo das 
sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 
facultado ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto convocar os licitantes 

remanescentes. na ordem de classificação. para a assinatura do CCÊJÍEWSTCÊJSPGÊQGAL 

ata de registro de preços. ou revogar a licitação. gglâféããEAãgLnvApo NESTA 
AUTARQUIA. 

-_ § i2 - A regularidade fiscal é rãandíãr í M_ para a assinatura do contrato ou da ata de registro de p "ç s. '* "  “ "     
i3 - Nas licitações do tipo menor 

assegurada. como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte do municipio ou da região. 

I - Entende-se por empate aquelas situações em que as 
ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores aquelas apresentadas pelas demais 

empresas. 
ll - O disposto noparãrato acima somente se aplicará 

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

empresa de pequeno porte. 

í 5 
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ill - A preferência de que trata este parágrafo sera 

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 maximo de 05 (cinco) minutos após o 

encerramento dos lances, sob pena de preclusão: 

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

Art. 5°- O Pregão Eletrônico serã 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 sera conduzido pelo órgão 
._  promotor da licitação, por meio de utilização de recursos de tecnologia da 
' ' informação próprios ou por acordos de cooperação técnica junto a terceiros. 

. a § 3° - Todos quantos participem de licitação na 
modalidade Pregão tem direito púbiico subjetivo ã fiel observância do 
procedimento estabelecido nesta Resolução, podendo quaiquer interessado 
acompanhar ;o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar 

d., ou impedir a rea|izaç _balhos. . - Serão previamente credenciados perante o .› i 
l - provedor do sistema eletr co a autoridade competen e o rg o promotor aa 

licitação', o pregoeiro, os membros da equipe de apoio, os operadores do sistema e 

os licitantes que participam do pregão eletrônico. 

' § 1° - 0 deese-eneaieretáloeieàauisr_ 
de chave de identificação e de senha, pessoal e in ããi-5ft5ãttYPdê%§sê$T^ ao sistema eletrônico. Piu' HI Me 

' PIUMHI, 
        , § 2° - A chave de identifica    - 

ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando cancel 
solicitação do credenciado ou em virtude de sua inabilitação perante o 

cadastro de fornecedores. 
§ 3° - A perda da senha ou a quebra de sigilo 

deverão ser _comunicadas imediatamente ao provedor do sistema, para 

imediato bloqueio de acesso. _ 
t a 

/ 



Yi 
lonrlço IIIIÕIDIID do hu¡ -o legal» 

1.44M '.:.Q-_:'_;;:~, '_'.L,.!'.' u_ - , Mvmnaepiumhieombr CNÍJ: BJCZSIÕIÊIIO _ 

Autarquia Municipal (Ind IMS/N) Praça Zen Sou-el. 211 - Centro- THIS-WO ?IÍIMHIIMG - Teleà: 37-3371-1332 
    

§ 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 indevida da senha, ainda que por terceiros. 

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

Art. 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: 

I- determinar a abertura da licitação: 

_ a ll - designar o pregoeiro e os componentes da 

equipe de apoio: 
;  -_ lll - decidir os recursos contra atos do pregoeiro e 

equipe de apoio; 

IV - homoiogar o resultado da licitação e promover 
a celebração do contrato. CONFERE COM o omGmAL 

. SE ACHÀ ARQUIVADO NESTA 
_ AUTARQUIA. 

Art. 8° - Caberá ao pregoeiro: PIuiviHI - Me 
' PIUMHI.    _.  

 l - a abertura e exame das-pregar 
preços_ apresentadas por meio eletrônico: 

ll - a adjudicação da proposta de menor preço: 

lll - a elaboração da ata: 

lV - a condução dos trabalhos da equipe de apoio: 

V - o recebimento, o exame e a decisão sobre 

Í 7 
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VI - o encaminhamento do processo devidamente 
instruído. após a adjudicação. a autoridade superior, visando ã 

homologação e a contratação: 

Vil - as demais atribuições previstas na Lei Federal n° 

10.520. de i7 de julho de 2002. 

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

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

documentação de habilitação: " - 

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

classilicação das propostas: 

-¡ _ IV - A condução dos procedimentos relativos aos lances 

1  2 e ã escolha da proposta ou lance de menor preço: 
V - A abertura dos envelopes de documentação de 

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

CONFERE cam o gãlsllgçk _ “E :ACRE Ati-l UNA NE 

Vll - A elaboração da ata. ÂUTARQRÊJF_ É . i 
Vlll - A condução dos trabalhos dnlilêêilbibed 

lX - O recebimento, o exame r 
recursos; 

e X - O encaminhamento do processo devidamente 
instruído, após a adjudicação. à autoridade competente para fins de 

homologação. 
Art. 10 - 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. 

__ Parágrafo único - lncumbiró ainda ao licitante 
acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do pregão, ficando responsável 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 especificadas no art. 4° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho 

de 2002. e pelo seguinte: 

I - a convocação dos interessados sera efetuada por 
meio de publicação de aviso no Diário _Oficial , facultativamente. por meios 
eletrônicos: ' 

il - do aviso do Edital deverão constar o endereço 
eletrônico onde ocorrerá a sessão pública. a data e hora de sua realização e a 
indicação de que o pregão será realizado por meio de sistema eletrônico: 

ii! - todos as referencias 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: 
lv - os licitantes ou seus representantes legais deverão 

estar previamente credenciados junto ao órgão provedor: 

V - a participação no pregão dar-sea por meio da 
digitação _da senha privativa do representante do licitante e subseqüente 
encaminhamento de proposta de preço em data e horario previsto no Edital. 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico: 

7 - VI - o encaminhamento de proposta para o sistema 
eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento ãs exigências de 

habilitação previstas no Edital; 
7 Vil - a partir do horário previsto no Edital. tera inicio a 

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

fornecimento detalhadas pelo Edital: 

' viii - aberta a etapa competitiva. será considerado 
comoprimeiro 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 res ectivo horário de re istro e valor: M o ORlGiNAL 

i” e 9 ssszssassmwss NESTA 
lX - os licitantes poderão ofétêlõêFtHà' Hsu ivo observado o horario lixado e as regras de aceitação: pmMHl, ' 

. X - só serão aceitos lances cujo v oes tor inferiores 

ao último que tenha sido anteriormente registrado no sistema: Á 9 
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f-ÍÍÍ: ,x1 - não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo  valor, prevalecendo aquele que tor recebido e registrado em primeiro lugar:  Xil - durante o transcurso da sessão pública, os licitantes 
,“ serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha 
i' . sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do 

lance: 

Xlli - a etapa de lances da sessão pública, prevista em 
Edital, seró encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido 
pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorretã periodo de tempo de f¡ até trinta minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, 
findo o qual sera automaticamente encerrada a recepção de lances: 

XIV - o pregoeiro anunciará o licitante vencedor 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessao pública ou. 
quando tor o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da 
aceitação do lance de menor valor: ' 

XV - altemativamente ao disposto no inciso anterior, 
poderá ser previsto em Edital o encerramento da sessão pública por decisao do 
pregoeiro, mediante o encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos 
lances e subseqüente transcurso do prazo de trinta miImLÍ-Qãrgftmgmgwgmbmüqmist_ 
encerrada a recepção de lances: S55 r* CW” AtWt-"VADO NESTA 

- = AUTARQUIA. 
__ _ Pl .s HI -  

- _ a _ XVI - como requisito para a celebliatliaeÁ%,g  vencedortdeverã apresentar o documento original ou cópi nc  t_  r' 

   
7 _  XVI¡ - o interesse do licitante em interpor recu o devera 

x 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 
endereço-eletrônico na Internet ou tax previamente divulgados em Edital, com 
posteriorericamlnhamento do original, observado o prazo de três dias:  XVIII - encerrada a etapa de lances da sessão pública, o 
licitante detentor da melhor oferta deverà 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 junho 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: 
- XlX - nas situações em que o Edital tenha previsto 

requisitos de habilitação não compreendidos pela regularidade perante o Cadastro 
de Fornecedores, o licitante devera apresentar, imediatamente, cópia da 
documentação necessaria. por meio de fax, com posterior encaminhamento do 
original ou cópia autenticada, observados os prazos legais pertinentes: 

X 1o 
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É. . . XX - a indicação do lance vencedor, a classificação dos 
- lances apresentados e demais informações relativas ã sessão pública do pregão 

constarão de ata divulgada no sistema eletrônico. l 

t  Art. i3 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for  aceitável. ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro 
Í - examinará a proposta ou o lance subseqüente. verificando a sua aceitabilidade e 

procedendo a sua habilitação, na ordem de classificação e assim sucessivamente. 

I até a apuração de uma proposta ou lance que atendo ao edital. 
i 

l 

l 

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

q _ Art. ..i4 - constatado o atendimento das exigências 
tixadas no edital. o licitante sera declarado vencedor sendo-lhe adjudicado o 
objeto do certame. 

Art. 15 - 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 'as sanções previstas na Lei Federal n” 10.520. de i7 de julho de 
2002. 

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

_ _ _ Parágrafo único - Quando a desconexão persistir por 
tempo superior a dez minutos. a sessão do pregão sera suspensa e tera reinicio 

A? somente após' comunicação expressa aos participantes. 

_ _ Art. 17 - Aplicam-se. no que couber, as disposições da 
Leis n° 8.666,_ de 21 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 ORlGlNAL 

SE ACHA ARQUIVADO NESTA 

Piumhi-MG, oa de Outubro de 201 i. ^”T““°%'.Ê.m 

r \_,,. ¡- 

s' Arlindo a bosa Neto 
Pre ' ente do Comitê Técnico e Administrativo do SAAE 
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RESOLUÇÃO N' 116. DE 02 DE MAIO DE 2012. 

ALTERA DISPOSITIVOS DA RESOLUÇÃO N' 114. n¡ os DE 
OUTUBRO DE 2011. eu¡ REGULAMENTA o § 1° no ART. 2° 
DA LEI N' 10.520, D517 n¡ :uu-ro os 2002 E DÁ OUTRAS 

rnovroênoms. 

O Presidente do Comitê Técnico e Administrativo do 
_Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG. no uso de suas atribuições 
legais. que !he são conferidas peia alinea "b", do inciso Vl 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 eñcíente sobre o ponto de vista da gestao 
dos recursos públicos, porquanto toda atividade administrativa envoive uma 
relaçao sujeítavel o enfoque de custo-benefício: 

CONSIDERANDO. finalmente. 
promoção do desenvolvimento econômico e social. 

a necessidade da 

RESOLVE: 

4 A - Art. 1° - Os parágrafos 1° ao 7° do art. 2° da Resoluçao n° 
114, de 03 de outubro de 2011. passam a vigorar com o seguinte redação: . 

"Art 2° -' . ..................................................................................... .. 

“g 1° - o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG 
podera utilizar ástema de pregão eietrônico próprio ou de 
terceiros. 

§ 2° - Para participar de pregões eletrônicos os licitantes 
interessados 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. 

§ 3° - O cadastramento junto ao sistema de pregão eletrônico 
próprio do SAAE-PIUMHI ou de terceiros deverá ser reaiizado em 
prazos fixados no edita!, 

§ 4° - Os interessados participarão dos pregões eletrônicos via 
home broker. podendo ofertar propostas, formuiar lances. 

% CONFERE COM O ORIGINAL 
AUTARQum 
SE ACHA ARQUIVADO NESTA 1 
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negocial: recorrer e praticar os demais atos inerentes ao 
certame. 

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

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

§ 7° - A utiiização por parte do SAAE Piumhi-MG de sistema de 
pregão eletrônico de terceiros habilita o provedor do sistema a 
ajustar com o licitante os serviços pela utilização de recursos de 
tecnologia da ínton-nação. nos termos do inciso lll do art. 5° da Lei 
n° 10.520/02." 

_ Art. 2° - O inciso Vl do art. 3° do Resolução n° H4, de 03 
de outubro de 201 1. passa a vigorar com a seguinte redação: ' 

"Art 3° " n - nnnnnnnnnn no nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn :no ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo u 

"Vl - cadastramento: situação na qual os envolvidos 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° i i4, de 
03 de outubro de 201 1. passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art 4°- " . .....................................................................  .......................... .. 

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

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu c!Ouvir-UA¡IltlccInllcncllili¡ICCIOCCIICIOIOIOIIOI-IIU¡voc!Irilclolcltlillul-ttúlc 
.ll 

' Art. 4° - Os parágrafos 1°. 2°. 5° e caput do art. 6° da 
Resolução n° 114. de 03 de outubro de 2011. 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 licitantes que participam do pregão 
etetrônico." 

"§ 1° - O cadastramento dar-se-á pela atribuição dechave 
de identificação e de senha, pessoal e intransfenirei, para 
acesso ao sistema eletrônico. C 

ONFERE com 
Ut SE ACHA 0 ORIGlNA 

AUTARQUÊIÊQ V^°0 NEsTÃ' 
Pl a - . 

PIUMHl, _ o I_ H' - 2 

2 ' ifLL-"!'N~==.=l-- . ' 
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§ 2° - A chave de identificação e a senha poderão! ser 
utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando 
canceladas por solicitação do cadastrado. 

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

Ari. 5° - O caput do art. 7° da Resolução n° 1 14. de 03 de 
outubro de 201 I. passa a vigorar com a seguinte redação: 

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

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

U O n Art. 8 - ............................................................................................... .. 

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

' Arl. 7° - Os incisos i e IX do art. 9° da Resolução n° i 14. de 
03 de outubro-de 201 1. passam a viorar com a seguinte redação: 

' . RE com o o JGlNAL 
“A”. 9° ' ........................................................ ..ggüãíia.wñ.atuaénggaâ NESTA 

AUTARQUIA. H . 

- "i-O cadastramento dos interessados: 'PIUMH' P 'g i   _ ..............................  .........  ....................  ....................  
' lX-'o juizo de admissibilidadee orece' s' “  ' ' 

Art. 8° - Os incisos l, X, Xl. XIV e XVI do art. 12 da 
Resolução n° 114, de 03 de outubro de 201 i. passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Ari. i2 - ............................................................................  ................. .. " 

"l - a convocação dos interessados será efetuada por meio de 
publicação de aviso na imprensa Oficial, facultativamente. por 
meios eletrônicos: 

lv - os licitantes ou seus representantes legais deverão estar 
previamente cadastrados junto ao provedor do sistema: 
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X - o sistema apenas aceita lances cujos valores forem inferiores 
_ ao Último que tenha sido anteriormente registrado: 

Xl - o sistema não aceita dois ou mais lances de mesmo valor, 
prevalecendo aquele que for recebido e reglstrado em primeiro 
lugar: 
H N ------------------------------- DlboocnoounncnocnI-uouu-Iioncooccnouc tucano::InCOCOOOU¡Itnlltlcllilllll-¡oupygp¡ 

Xlv - o sistema anunciará automaticamente o licitante vencedor 
- imediatamente após o encenamento 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: 
H ll 

ou¡ uuuuuuuuuuuu lIIIIIICIIIIIIIIIIIIIIIIIIUÍÍIÍUCÍICC c ¡ U c ¡ ¡ ¡ :no nnnnnnnn u¡ 'Sara a celebração do contrato ou ata de 
registro de preços, o vencedor do certame deverá apresentar o 
documento original ou cópia autenticada" 

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

Piumhi-MG. 02 de maio de 2012. 

n_ Presidente do Comitê Técnico e Administrativo do SAAE 

M o ORIGINAL 
ggãããiãEAãgUlVAüD NESTA 
AUTARQlàÍIÂ› a. 

PIUMHI. 
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RESOLUÇÃO N° 113/2013, DE 25 DE JANElRO os 2013. 

Regulamenta o Sistema de Registro de Preços 
previsto no art. 15 da lei n! 8.666, de 21 de junho 
de 1993. 

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

n¡ CONSIDERANDO o disposto no art. i5, da Lei Federal n° 8.666/93, atualizada 
' pela Lei n° 8.883/94: 

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 
PIUHMI-MG¡ 

CONSIDERANDO. outrossim, a necessidade de adotar medidas que 
contribuam para a redução do déficit público; 

CONSIDERANDO, finalmente. a necessidade de uniformização normativa. 
tendo em vista, o advento do Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013. que dá 
nova regulamentação ao art. i5 da Lei 8.666/93. 

CONFERE com o ORIGINAL 

         
R E 3 O ¡- V E¡ se ACHA ARQUWADO NESTA 

AUTARQUIA. a 

'   ' 
: CAPÍTULO! s'   

DISPOSIÇÕES osruus 

Art. 1! As contratações de serviços e a aquisição de bens. quando 
efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços - SRP, obedecerão ao disposto nesta 
Resolução. ' 

Art. 2! Para os efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes a 
definições: 

l - Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para registro 
formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações 
futuras: .. ll - ata de registro de preços - documento vinculativo. obrigacional, com 
çaracterística de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, 
..fornecedores órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as 

ç/ › disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas: 
' f, Ill - órgão gerenciador- Diretoria Executiva, responsavel pela condução do 

' /;enjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro '  - 1 _J/ ._ 
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de preços dele decorrente: 
IV - órgão participante - os Departamentos e Setores do Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto de Piumhi-MG: e 
V - órgão não participante - órgão ou entidade da administração pública 

que. não tendo participado dos procedimentos iniciais da ticitação. atendidos os requisitos 
desta norma, faz adesão o ata de registro de preços. 

v¡ - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG: su¡ PlUMHl-MG. 

Art. 3! O Sistema de Registro de Preços podera ser adotado nas seguintes 
hipóteses: 

I - quando. pelas caracteristicas do bem ou serviço. houver necessidade de 
contratações freqüentes: 

ll - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas 
t - parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em 

regime de tarefa: 
Ill - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de 

,serviços para atendimento a mais de um setor ou departamento: ou 
IV - quando, pela natureza do objeto. não for possivel definir previamente o 

quantitativo a ser demandado pelo SAAE PIUMi-lt-MG. 

CAPÍTULO il 

-DAS COMPETÊNCIAS no ónoÀo GERENCIADOR 

Art. 4!- Caberá ao órgão gerenciador a pratica de todos os atos de controle 
e administração do Sistema de Registro de Preços. e ainda o seguinte: 

I - consolidar informações relativas à estimativa individuai- e total _de 

consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos 
basicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização: 

ll - promover atos necessóños o instrução processual para a realização do 
procedimento ticitatório: 

Iil - realizar pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da 
licitação e consolidar os dados das pesquisas de mercado reaiizadas peios órgãos_ e 
entidades participantes: i 

IV - confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o 
objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de referência ou projeto 
básico: 

V - realizar o procedimento licitatório: 
Vl - gerenciar a ata de registro de preços: 
Vil - conduzir eventuais renegociações dos preços registrados: 
VIII - aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 

decorrentes de infrações no procedimento licitatório: e 
lx - aplicar. garantida a ampla defesa e o contraditório. as penalidades 

decogentês do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do 
desdumpri ento das obrigações contratuais. em relação as suas próprias contratações. 

ãêiííííiããüâxâãfêâit AUTARQUIA. A 
::rumo-u - o Á 

PIUMHI,__4â_ __  ___ l  



 
serviço Autônomo da Água e Esgoto  wwwmepiummmnbr CNPJ: zssrszxlsrmono 

CAPÍTULO n¡ 

DAS COMPEIÉNCIAS no 'ÓRGÃO PARTICIPANTE 

Art. 59 O órgão participante sera responsavel pela manifestação de interesse 
em participar do registro de preços. providenciando o encaminhamento ao órgão 
gerenciador de sua estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber. 
cronograma de contratação e respectivas especificações ou termo de referência ou 
projeto basico, nos termos da Lei n! 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei n! 10.520. de i7 
de julho de 2002. adequado ao registro de preços do qual pretende fazer parte. devendo 
ainda: 

l - garantir que os atos relativos a sua inclusão no registro de preços estejam 
_d formaiizados e aprovados pela autoridade competente: 
. il - manifestar, junto ao órgão gerenciador, sua concordância com o objeto 

a ser Iicitado. antes da realização do procedimento licitatório: e 
ill - tornar conhecimento- da ata de registros de preços, inclusive de 

eventuais alteraçõespara o correto cumprimento de suas disposições. 

_ Parágrafo único. Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla 
defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado . 

na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais. em 
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. ' 

COiüf-'ERE com o ORIGINAL 
SE ACHA ARQurvADo NESTA 
AUTARQUIA. 

 
_ CAPÍTULO IV p H¡ _. MG 

DA LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE ?sacos _ grava/g¡ "  
. ggrrmg 

_ Art. 69 A licitação para registro de preços sera realizada na ã_ odalidade de 
pregão. nos termos da Lei n° 10.520, de 2002. e será precedida de ampia_ pesquisa de 
mercado. o i 

§ 1! 0 julgamento por técnica e preço poderá ser excepcionalmente 
adotado. a critério do órgãogerenciador e mediante despacho fundamentado da 
autoridade maxima do órgão ou entidade. 

§ 2a Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação 
orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro 
instrumento hábil. ' l ' 'i ' ' ' 

Art. 79 O órgão gerenciador poderá dividir a quantidade total_ do item em 
lotes. quando técnica e economicamente viável. para possibilitar maior competitividade, 
observada a quantidade minima, o prazo e o local de entrega ou 'de prestação dos 
serviços. 

§ 1! No caso de serviços, a divisão se dará em função da unidade de 
medida adotada para aferição dos produtos e resultados. e será observada a demanda 

ecifica de cada órgão ou entidade participante do certame.  5 29 Na situação prevista no § i9. deverá ser evitada acontratação. em um 
_,/ esmo órgão ou entidade. de mais de uma empresa para a execução de um mesmo 

%/ _/"serviço. em umamesma localidade. para _assegurar a responsabilidade contratual e o  , D adronização. 



/ 

// f jlqssificado. 
' / 

f, /l/z" 
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Art. B! O edital de licitação para registro de preços observará o disposto 
nas Leis n° 8.666. de 1993, e n° 10.520. de 2002. e contemplará. no minimo: 

l - a especificação ou descrição do objeto. que explicitaró o conjunto de 
elementos necessarios e suficientes. com nivel de precisão adequado para a 
caracterização do bem ou serviço. inclusive definindo as respectivas unidades de medida 
usualmente adotadas: 

il - estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e 
órgãos participantes: 

llI - estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não 
participantes, observado o disposto no § 43do art. 2i. no caso de o órgão gerenciador 
admitir adesões: 

IV - quantidade minima de unidades a ser cotada, por item, no caso de 
bens: 

V - condições quanto ao Iocai. prazo de entrega. forma de pagamento. e 
nos casos de serviços. quando cabível, frequência. periodicidade, caracteristicas do 
pessoal. materiais e equipamentos a serem utilizados. procedimentos, cuidados. deveres. 
disciplina e controles a serem adotados: “ 

VI - prazo de validade do registro de preço. observado .o disposto 
no caput do art. ii: i _ 

Vil - órgãos e entidades participantes do registro de preço; 
Vlli - modelos de planilhas de custo e minutas de contratos, quando cabível: 
IX - penalidades por descumprimento das condições: 
X - minuta ,da ata de registro de preços como anexo: e 
XI - realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da 

vanfcjosidcde. i ç l ' ' ' ' .  a 

§ 'i2 O edital poderá admitir. como critério de julgamento, o menor preço 
aferido pela oferta de desconto sobre tabela de preços praticados no mercado. desde 
que tecnicamente justificado. ' ' 

§ 23 Quando o edital previr o fornecimento de bens ou prestação de 
serviços em locais diferentes, é facultada a exigência de apresentação de _proposta 
diferenciada por região, de modo que aos preços sejam acrescidos custos variaveis 'por 
regiao. 

§ 3! A estimativa a que se refere o inciso Ill do caput não será considerada 
,para fins de qualificação técnica e qualificação econômico-financeirana habilitação do 
licitante. a '  '. ' l l 

A Ari. 99 Após o encerramento da etapa competitiva, os' licitantes poderão 
r reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

k -Parágrafo único. A apresentação de novas propostas na forma 
do caput não prejudicará o resultado do certame em relação ao iicitcznte mais bem 

CONFERE COM O ORIGINAL 
se ACHA ARQUIVA AUTARQUM. oo NESTA 

PI 'j' CAPÍTULO v pllJMHl. 

_no REGISTRO n: PREÇOS E DA VALIDA A 'i " f"    '   Ari. 10. Após a homoiogação da licitação, o registro de preços observará 
entre outras. as seguintes condições: - ' 
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l - será incluido, na respectiva ata. o registro dos licitantes que aceitarem 
cotar os bens ou serviços com preços iuais ao do licitante vencedor na seqüência da 
classificação do certame: 

Il - o preço registrado com indicação dos fornecedores sera divulgada no 
quadro de avisos do Município de Piumhi-MG, nos termos do Decreto Municipal n° 
2.887/2010. e, facultativamente, dísponibliizado em meio eletrônico para orientação do 
SAAE PlUMHI-MG e ñcaró disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços: 
e 

lll - a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata devera ser 
respeitada nas contratações. 

§ 190 registro a que se refere ocaput tem por objetivo a formação de 
W cadastro de reserva. no caso de exclusão do primeiro colocado da ata. nas hipóteses 

i d previstas nos arts. i9 e 20. A À 

5 2! Serão registrados na ata de registro de preços. nesta ordem: 

I - os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a 
' etapa competitiva: e . _ 

II - os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceito cotar seus bens 
ou serviços em valor igual ao do licitante mais bem classificado. 

§ 3! Se houver mais deum_ licitante na situação de que trata o incisoll do § 
29. serão classificados segundo a ordem_ da_ última proposta apresentada durante a fase 
competitiva. ' l ' ' 

e An. i1. o .prazo de validade da ata de registrada preçosnão será superior a 
i2 (doze) meses. incluidas eventuais prorrogações. conforme o inciso lll_ do § 32 do art. i5 
da_ Lei m9 8.666. de 1993. _ - - - 

§ 1! _É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de ñ registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § lado art. 65 da Lei n9- 84566. de 
1993. 

§ 29 A vigência das cartas-contratos decorrentes do Sistema de .Registro de 
Preços sera definida nosinstrumentos Convocatórias. observado o disposto no. crus: ola Lei 
n? 8.666', de 1993.  ' ' ' ' A 

§ 39 As cartas-contratos decorrentes do Sistema de Registro ae Preços 
poderão ser alteradas, observado o disposto no art. 65 da Lei n! 8.666, de i993L 

§ 42 O contratodecorrente do Sistema de Reistro de Preços devera ser 
- - r - ;russsee com o 'ORIGINAL l 

assinado no prazo de validade da a a de registro de preçÊÊ 16 :RHÊUÍÍKÊQUFVADO NESTA [j . ' A e ' CAPÍTULO v¡ PIUMHIha   DA AssmArqirA DA ATA E DA CONTRATAÇÃO com ronuacaoo - 
z   f" l . ' r f 

. ¡ 

 
    

Ari. 12. Homologado o resultado da licitação, os fome edores classificados. 
rvodo o disposto no art. i0. serão convocados para assinar a ata_ d_e registro de 

preços, dentro do _prazo e condições [estabelecidos no instrumento convocatório; 
podendo o prazo ser prorrogado uma vez. por iual período, quando solicitado pelo 
fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
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Parágrafo único. É facultado ao SAAE PliJMHl-MG, quando o convocado 
não assinar a ata de .registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação. para faze-Io em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

Art. 13. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento 
nas condições estabelecidas. após cumpridos os requisitos de publicidade. 

Parágrafo único. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar 
a ata, dentro do prazo estabelecido neste artigo, ensejará a aplicação dos penalidades 
legalmente estabelecidas. 

Art. 14. A contratação corn os fomecedores registrados será formalizado 
pelo SAAE PlUMHl-MG por intermédio de carla-contrato, emissão de nota de empenho de 
despesa ou autorização de compra. conforme dispõe o § 2° e caput do art. 62 da Lei 
n! 8.666. de 1993. ' 

Parágrafo único. A Carta-Contrato observará no que couber, o disposto no 
artigo 55 da Lei Federal n° 8.666, de 21 dejunho de 1993. 

Art. 15. -A existência de preços registrados não obriga o sAAEPlUMHI-MG_ a 
contratar, facuItando-se a realização de_ licitação especiñca para a aquisiçãopretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. -' 

CÕNFERE COM O ORIGINAL 
SE ACHA ARQUn/AD AUTARQUIA_ O NESTA 

PlU HI - MG 
PIUMHI,  

DA _REVISÃO E no cancewaewro 'nos maço_ ;  sro   
CAPÍTULO vn      

Art. 16. Os preços registrados poderão ser revistos em 1- e orrência de 
eventual redução dospreços praticados no mercado ou de fato que ele ~ o custo dos 
serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações 
junto aos fornecedores-observadas as disposições contidas na alinea "d" do inciso ll 

do capm do art. 65 da Lei n53 8.666. de 1993. « 

Art. 17, Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado -no 
mercado por motívosuperveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores 'para 
negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

§ f! Os fornecedores que não aceitarem reduür seus preços aos valores 
praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido. sem aplicação de 
penalidade. _ e a __ 

529 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem' reduz? seus 
preços aos valores de mercado observará a classificação original. A ' ' ' - t' A " ' "' 

/m Ari'. 13. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços 
/x re strados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador  K/“n/ p dera:   

 
- liberar o_ fornecedor do compromisso "assumido. caso a comunicação 

antes do pedido de fornecimento. e sem aplicação da penalidade se confirmada 

6 
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il - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 

Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações. o órgão gerenciador 
devera proceder a revogação da ata de registra de preços. adotando as medidas 
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

Art. i9. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

I - descumprir as condições da ata de registro de preços: 
il - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pelo SAAE PiUMHl-MG, sem justificativa aceitável: 
iii - não aceitar reduzir o seu preço reistrado. na hipótese deste se tornar 

superior aqueles praticados no mercado: ou 
.hi IV - sofrer sanção prevista nos incisos Ill ou iv do caput do art. 87 da Lei n° 

8.666. de 1993. ou no art. 72 da Lei n! 10.520. de 2002. 

Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos 
incisos I. il e lV do caput sera formalizado por despacho do órgão gerenciador.. assegurado 
o contraditório e a ampla defesa. ' 

Art. 20. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrerpor fato 
superveniente. decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento 
da ata, devidamente comprovados ejustlticados: CGrvlFãRE COM O ORtGiNAL 

      
SE ACHA ARQUIVADO NESTA 

l - por razao de interesse público: ou AUTA RQIãJú-ÊMH¡ _  -' ' ' 
ll - a pedido do fornecedor. prumm_  z '  

. l "f-Fñhhl-_Hr '.-  n... . ._ ,   ' 'CAPÍTULO vu¡ 

DA UTILIIAÇÃO_ DA ATA n: REGISTRO dos parcos ron ÓRGÃO_ ou ENTIDADES NÃO 1 

"N i _ - IMRTICIPANTES ' ' 

Ad. 21. Desde que devidamente justificada a vantagem. a ata de registra 
de preços. durante sua vigência. poderá ser utilizada por qualquer órgão que não tenha 
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador. ' 

. § i2 Os órgãos e entidadesque não participaram do registro de preços, 
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços. deverão 'consultar o .órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. "' 

§ 29 Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, 
observadas as condições nela estabeiecidas. optar pela aceitação .ou nao do 
fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes 
e futuras decorrentes da ata, assumidas com' o _órgão gerenciador e órgãos participantes." 

§ 3! As aquisições ou _contratações adicionais a que se refere este artigo não 
!derõo exceder. porlórgõo ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do 

/fmgtrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão erenciador e órgãos participantes. 
,à '49 O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo 
das adesões a ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade. 

ntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 

7 



órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem. 

§ 52 O órão gerenciador somente podera autorizar adesão a ata após a 
primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, 
justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo 
órgão gerenciador. 

§ 6! Após a autorização do órão gerenciador. o órgão não participante 
devera efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o 
prazo de vigência da ata. 

§ 79 Compete ao órgão não participante os atos relativos a cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais. em relação as suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

§ se E facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a 
adesão a ata de registro de preços do SAAE PlUMHI-MG. 

 CAPÍTULO Ix 

DISFOSiÇÕES FINAIS ErnANsItónIAs 

Art. 22. O SAAE_ PlUMHl-MG poderá utilizar recursos de tecnologia da 
informação na operacionalização do_ -disposto nesta Resolução - e automatizar 
procedimentos de controle. e atribuições dos órgãos gerenciadores e participantes. 

Art..'23. As latas de registro de preços "vigentes, decorrentes 'de' certames 
realizados 'sob avigência da Resolução n' 115/2011, poderão ser utilizadas pelos órgãos 
gerenciadores e participantes, até o término de sua vigência. _ e ._ . 

Resolução. 

Art. 25. Esta _Resolução entra em_ vigor na data de sua publicação. , 
Art. 26. Fica revogada a Resoluçao n° 115/2011. 

- Piumhi-MG, a' ejaneirode 2013. 

l ,,/ _. .«    E x 
7  ,ilsfV .. __ ' .  ae“ Craide /Í- r :- dente a v Com' = Tecto e Admi strativo do SAAE 

_f -. z -z z' 

CÇn-ãlHIiRI-LCOM o ORIGINAL 
SE ACHA ARQUIVADO NESTA 
AUTARQUIA. 

Li  

Art. 24,10 SAAE PIliMHI-MG poderá editar normas complementares_ a_ esta. 
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Estado de Minas Gerais 
CNPJ. l6.7Sl.346i000l-04 

LEI COMPLEMENTAR N” 25/2010 

Institui o Estatuto Municipal_ da' 

Microempresa, do Empresa de _Pequeno 
Porte e do Micro Empreendedor Individual 
e dá outras providências - 

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

a seguinte Lei: 

_ CAPÍTULO! t' - _.1- 
DA INSTITUIÇÃO no ESTATUTO MUNICIPAL DA MICROEMPRESA, na c' 

EMPRESA na PEQUENO 901m: 1: no MICRO EMPREENDEDOR_ E 

e INDIVIDUAL a a o 

_ JÀYÉ. 1°. Esta lei institui o Estatuto Municipal da Lãicroempresa, da Empresa de 

Pequeno-Porte e do Micro Empreendedor Individual, no âmbi do Mimioípio de Piumhi-  Geijais, cujo objetivo é estabelecer tratamento le de caráter diferenciado e 

favorecido; como um dos instrumentos propulsores do des nvolvirnento econômico e 

social_ deste município nos termos da Lei Complementar 11° 23, de 14 de dezembro de 

2006 e da Lei Complementar n” 12s, de 19 de dezembro de 2o s. 

Í 1°. O tratamento especifico à Microempresa Em resa e Em resa de' Pe ueno' P _ _ P Cl _ . 

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

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

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

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

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

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

ressalvando-se as vedações, restrições e condicionantes vigentes. 

/ 

 
 



Simples Nacional 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 

vinculado ao Minister-i 

Estado de Minas Gerais 

CN .PJ .' 36.781 .346/0001-04 Tel.: (37) 3371-99 

único. Serão observadas as regulamentações do Comitê Gestor do 

, vinculado ao ,Ministério da Fazenda, Fórum Permanente das 

e do Comitê para Gestão da REDESIM, 

Parágrafo 

o de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

As disposições estabelecidas nesta lei prevalecerão sobre as demais 

ação exclusivamente à 

Art. 3°. 

legislações e regulamentos vigentes no Municipio, para ñns de aplic 

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

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

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

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

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

Micro Empreendedor Individual. 

CAPÍTULO II a . 

DA CLASSIFICAÇÃO DA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
a E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

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

empresária, a sociedade simples e o empresário a. que se refere o art. 966 da Lei Federal n° 
10,406 de 10 de Janeiro de 2002, devidamente inscritos no Registro de Empresas Í 

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

nos parâmetros técnicos, econômicos e contábeis estabelecidos nas Leis Complementares 

_n° 123/2006 e n** 128/2008 e nos regulamentos expedidos pelas instâncias descritas no art. 
02° da Lei Complementar n° 123/2006. ' ' ' ' 

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

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

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

Seção 1 

Do Apoio ao Empreendedor 
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PREFEIT 
Estado de Minas Gerais 
C.N.P.J. E6781 .346/000 l -04 

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

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

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

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

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

seguintes finalidades: 

I - concentra: o atendimento ao público no que se refere as orientações 

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

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

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

do usuário; 

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

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

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

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

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

respeito a homonimia; 

IV _- disponibilizar em meios eletrônicos de comunicação oficiais as informações' 

necessárias" à emissão da certidão de zoneamento, inscrição municipal' e alvará 'de 

funcionamento, mantendo-as atualizadas; 

l _  _- disponibilizar referências ou atendimento consultivo para empresários e 

demais interessados em iraformações de natureza administrativa, mercadológica, gestão de 

pessoas e produção; 

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

instalados no município; 

vn - disponibilizar informações atualizadas sobre captação de créditopela 
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual; 

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

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

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

federal; 

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

artigo, incluindo o acesso à Internet pelos usuários; 

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

será informado sobre os fundamentos do indeferimento e receberá orientação para 

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

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

Municipal poderá ñrmar parceria com outras instituições congêneres, visando oferecer 

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

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

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

incentivos oferecidos no Município; 

X - Os requisitos de segurança sanitária, metrológica., controle ambiental: e 
prevenção contra incêndios, de alçada do município. para os ñns de registro e legalização 

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

quando souber, deverão ser simplificados, racionalizados e unífonnizados pelos órgãos 

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

CAPÍTULO m . ç 

Do canasrno smcnomzano 1: ENTRADA ÚNICA DE DOCUMENTOS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

linearidade do processo, da perspectiva do usuário. 

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

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

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

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

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

do registro ou inscrição. 

_ .Art. 11. AAdministração Municipal adotará documento único de arrecadação que 

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

aplicando-se no que couber aos micro empreendedores individuais. 

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

estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços cujas atividades estejam de 

acordo corn as normas vigentes. 

 
 

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

impostos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da simples falta de_ 
recolhimento ou da prática, comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial, 
de_ outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas micro empresas e empresas' 

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

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

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

posteriores. 

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

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

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

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

.possuem filiais em funcionamento fora do Estado de Minas Gerais. 

í 



 

ã . 

ã 

i . . 

ã.. 
à . 

.í, 

Estado de Minas Gerais' 
C.N.P.J. 16381346/0003-04 

CAPÍTULO IV 
no REGISTRO E LEGALIZAÇÃO 

Seção I 
Do Licenciamento 

Art. 15. 0 exercício de atividade não residencial i dependerá de prévio 

licenciamento. 

Parágrafo único. A atividade a ser desenvolvida deverá esta: em conformidade 

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

à área ocupada e às restrições especificas. 

Art.. 16. O licenciamento será feito mediante: 

I - requerimento da parte interessada; 

II - apresentação dos - documentos necessários à instrução do processo 

administrativo a serem definidos através de decreto; 

III - análise dos órgãos competentes; 

.IV - pagamento das taxas exigidas na legislação municipal. 

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

F azendaíe demais secretarias quando necessário. 

' Art._18. O prazo para deliberação sobre o licenciamento requerido, contado a partir 

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

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

renovado [sucessivamente, por igual periodo, desde que: 

I - sejam mantidas as condições para o licenciamento inicial; 

. -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 Município e 

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

condicionada à autorização prévia do Município. 

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

s em domicílio residencial, desde que as atividades estejam de acordo com 
empreendimento 
a legislação 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 fiscal do Poder Público em sua sede, desde que efetuada nos - 

termos da legislação pertinente. 

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

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

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

ambiente e manipulam ou utilizem: 

I - produtos explosivos; 

II - gases; 

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

contato comnágiza; 

IV - líquidos altamente inflamáveis; ' 

V 7 substâncias altamente oxidantes, corrosivas, tóxicas efou infectantes; 

VI ~ 'materiais radioativos. 

§ 2°. Serão também vistoriadas as atividades consideradas incômodas, cujos 

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

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

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

local e posição de imediata visibilidade: 

I - alvará de funcionamento ; 

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

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

atividade. conforme exigência no regulamento, considerada a natureza da 

Seção II 
Do Alvará Digital 

Deverá ser criado o Alvará Digital, caracterizado pela expedição de alvará Art. 24. 
onômicas no território do Município 

de funcionamento, por meio digital, para atividades ec 

de Piumhi. 

Parágrafo único. 

Alvará Digital deverá ser precedido pela expedição do formulário 
ñns de localização, devidamente deferido pelo órgão competente do município. 

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

Para as atividades em inicio de ñmcionamento, o pedido do 

de consulta prévia para' 

Art. 25. 

'I - Alvará Provisório 

  
ã-'ã  
?ã 

u¡ ã 

. II «.- Alvará Definitivo 

A p III - Alvará Especial 
concedido às empresas ate' que 

regular-iam a documentação deñnitiva, conforme critérios estabelecidos _pelo órgão 

ência de 03 (três) meses, podendo ser prorrogado por igual 

ante pedido fundamentado e aprovado pela autoridade 

§ 01° Entende-se por Alvará Provisório aquele 

competente, com o prazo de vig 

periodo, uma única vez, medi 

competente. 

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

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

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

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

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

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

fundamentação normativa e vistoria: 
Il - o Empresário que preferir encaminhar por conta própria o registro da sua 

empresa nas demais esferas públicas poderá faze-lo 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: 

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

II - ficar comprovada a falsidade ou inexatidão de qualquer declaração ou 
documento. l 

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

I -r for exercida atividade diversa daquela autorizada;  II -e forem infringidas quaisquer disposições referentes aos controles de poluição ou 

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

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

vizinhança .ou da coletividade; 

' III -- ocorrer reincidência de infrações 'as posturas municipais; 

IV -- for constatada irregularidade não passível de regularização. 

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

ñmcionarnento. 

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

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

especificas. 

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

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

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

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

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

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

n  _ § 1°. O Órgão municipal que acolher o pedido de registro do Micro Empreendedor 
Individual deverá. utilizar fonnulários com os requisitos mínimos constantes do art. 968 da 

Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, remetendo mensalmente os '  _§J¡:j.';;¡¡¡;¡| 

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

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

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

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

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

demais ,itens relativos ao disposto neste artigo. 

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

relativos a renovação do alvará. 

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

poderá' t o Município conceder Alvará de Funcionamento Provisório ao Micro 

Empreendedor Individual instalado: 

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

precária; ou 

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

atividade não gere ganda circulação de pessoas. 

CAPÍTULO v 
DA FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA E no INCENTIVO A REGULARIZAÇÃO 

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

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

Empreendedor Individual, deverá ter natureza prioritariamente orientadora, quando a 

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

procedimento. 

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

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

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

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

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

grau de risco. 

_ CAPÍTULO v1 
no ACESSO AOS MERCADOS 

Seção I 
Procedimento Municipal de Compras Governamentais Seletivas da Microempresa, 

Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor Individual - ' 

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

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

Individual, como forma de estabelecer juridicamente a sistemática nos processos 

licitatórios de aquisições de bens e serviços. 

Art. 31. Nas contratações da Admirústração Pírblica Municipal direta e indireta, 

inclusivede publicidade e construção civil, deverá ser concedido tratamento favorecido, 

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

Empreendedor Individuai, objetivando: 

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

Empresa de Pequeno Porte e ao Micro Empreendedor Individual; 

II - o incentivo à inovação tecnológica; 

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

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

demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo municipio. 

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

Município de Piumhi deverão envidar esforços para implementar e comprovar o 

atendimento desses objetivos nas respectivas prestações de contas. 

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

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

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

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

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

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

serviços que comercializam; 

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

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

exclusivamente à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor 

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

modaiidadede licitação ou compra e datas estimadas ou já definidas; 

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

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

Empresa dePequeno 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 

Murúcipal deverá sempre que possível; 
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1.- instituir cadastro próprio para a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e 

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

serviços, de modo a possibilitar a capacitação e notificação das licitações e facilitar a 

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

empresas nos sistemas eletrônicos de compras municipais; 

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

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

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

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

individual, para que adéquem seus processos produtivos; 

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

restrinjam injustiñcadamente a participação da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte 

e do Micro Empreendedor Individual. 

Seção III _ 

Das Regras Especiais de Habilitação 

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

Empreendedor Individual para habilitação em quaisquer licitações da Administração 
Pública Municipal para fornecimento de bens para pronta entrega ou serviços imediatos o 

seguinte: 

_ I -Â ato constitutivo da empresa, devidamente registrado; 

E II u- 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; 

C.N.P.J. 16.781 .346/0001-04 CEP 37925-000 - Piumhi  t 7 ' 
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IV - eventuais licenças, certificados ou atestados que forem necessários 'à - 

comercialização dos bens ou para a segurança da Administração Pública Municipal n 

Ú  
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Art. 35. Nas licitações da Administração Pública Municipal, a Microempresa, 

Empresa de Pequeno Porte e o Micro Empreendedor Individual, por ocasião da 

participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para 

e .comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

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

assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual per-iodo, 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 ñscal para abertura da fase recursal. 

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

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

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

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

licitação. 
§ 4°. O disposto no parágrafo anterior deverá constar no instrumento convocatório 

de licitação. i 

Seção IV 
Do Direito de Preferência e Outros Incentivos 

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

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

Individual. 

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

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Empreendedor Individual sejam iguais' ou 

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

_Á 
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§- 2°. Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1° deste 

artigo sera'. de ate' 5% (cinco por cento) superior a mais bem classificada 

Art. 37. Para efeito do disposto no artigo anterior proceder-se-á da seguinte forma: 

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

Empreendedor Individual melhor classificado poderá apresentar proposta de preço inferior 

àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto 

licitado. 
II - não ocorrendo a contratação da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 

do Micro Empreendedor Individual, na forma do inciso I, serão convocadas as 

remanescentes que por ventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1° e 2° deste artigo na 

ordem classificatória para exercício do mesmo direito; 

III - na hipótese de valores apresentados pelas lviicroempresas, 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. 

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

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

e § 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. 

§ 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 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena 

de preclusão. 

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

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

Empreendedor Individual objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social 

no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das pojíücas públicas e O 

Á 
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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 realiza: processo licitatório: 

I - destinado exclusivamente à participação de Inicroempresas, empresas de 

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

_ R$80.000,00 (oitenta mil reais 

II - em que seja exigida dos licitantes a subcontratação de microempresa ou _de 

l empresa de pequeno porte, desde que o percentual máximo do objeto a ser subcontratado 

não exceda a 30% (trinta por cento) do total licitado; 

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

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

aquisição de bens e serviços de natureza divisível. 

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

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

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

_ I_ - os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas, 

empresas de pequeno porte e Micro Empreendedor Individual não forem expressamente 
previstos 'no instrumento convocatório; I 

II - não houver um minimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados 

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

cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 

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

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

Pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado' 

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

número 8.666, de 21 de junho de 1993, 

/ 
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Seção V 

Da Capacitação 

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

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

Seção VI 
Do Programa Municipal de Desenvolvimento de Fornecedores Locais 

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

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

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

diretrizes: 

I -incentivo à realização de rodadas de negócios com a finalidade de aproximação 

entre compradores e fomecedores locais; 

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

ofertados no âmbito local; 

A _IjII - incentivo à instalação no Municipio, de Microempresas, Empresas de Pequeno 

Portee _Micro Empreendedores Individuais, cujo escopo de produtos e serviços ofertados 

possam suprir as necessidades das demandas locais; 

IV - apoio ao aprimoramento da qualificação dos produtos e serviços das 

Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro' Empreendedores Individuais 

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

tecnológico e aumento da competitividade; 

V - incentivo a fonnação de arranjos produtivos locais, de forma a incrementar os 

vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre as Nlícroempresas e 

Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedores Individuais pertencentes a uma 

mesma cadeia produtiva; 

'VI - promover a articulação e cooperaçü entre os órgãos da Administração 

Pública, serviços de apoio à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e ao Micro 
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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 VII 
D0 ASSOCIATIVISMO 

Seção I 
Do Estímulo e Incentivos ao Associativismo 

Art. 43. A Administração Pública Municipal deverá estimular a organização de 

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

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

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

econômica do Município e incentivar o fortalecimento das principais atividades_ 

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

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

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

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

I, __- estímulo à inclusão do estudo do empreendedorismo, cooperativismo e 

associativismo nas escolas do Município, visando o fortalecimento da cultura 

empreendedora como forma de organização da produção, do consumo e do trabalho; 

p  II - 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 Municipio no mercado produtivo, fomentando alternativas para a 

i geração de trabalho e renda; 

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

Ã 
consorciada e cooperativa destinada à exportação. 
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CAPITULO VIII 
DA AGROPECUÁRIA E DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

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

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

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

conhecimento técnico na atividade dos pequenos produtores. 

§ 1° Das parceriasreferidas neste artigo poderão fazer parte sindicatos riu-ais, 

cooperativas e entidades da iniciativa privada que tenham condições de contribuir para a 

implementação de projetos mediante geração e disseminação de conhecimento, 

fornecimento de insumos a pequenos produtores rurais, contratação de serviços para a 

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

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

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

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

otimizern o uso de recursos naturais e socioeconômicos, com objetivo de promover a auto 

sustentação, maximização dos beneficios sociais, minimização da dependência de energias 

não renováveis e eliminação do emprego de agrotóxicos e outros insumos artificiais 

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

em qualquer fase do processo de produção, armazenamento e consumo. 

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 IX 
no AGENTE na DESENVOLVIMENTO E DA AGENCIA DE 

DESENVOLVIMENTO 

cap 37925-000 - Piumhi   _ 
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Art. 47. Poderá o Poder Executivo Municipal designar servidor, denominado 

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

efetivação dos dispositivos deste capítul , observadas as especificidades locais. 

§ 1°. A função de Agente de Desenvolvimento caracte' -se pelo exercicio de 

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

mediante ações locais ou comunitárias, individuais ou coletivas, que visem ao 

cumprimento das disposições e diretrizes contidas nesta Lei, sob supervisão do orgão 

gestor local responsável pelas políticas de desenvolvimento. 

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

I - residir naárea da comunidade em que atuar; 

II - haver concluido, ,com aproveitamento, curso de qualiñcação básica para a 

formação 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 

' rnunicipaiistas e de apoio e representação empresarial, o suporte para ações de capacitação, 

' estudos e pesquisas, publicações, promoção de intercâmbio de informações e experiências. 

§ 4°¡ A implantação da agência de desenvolvimento deverá criar: 
I '- condições para a diversificação da' base econômica do município, que passará .a 

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

1 I'll-turn processo contínuo de diversiñcação e elevação do padrão de qualidade de 
vida da população local; “ l 

. III - aproveitamento e divulgação do potencial do municipio, representado pela 

disponibilidade de materia prima, distância dos grandes centros e toda a mãe-estrutura 

existente; 

IV -- valorização da mão de obra, oferecendo oportunidades de emprego memo¡ 

remunerado e que contribuam para elevar o nível de vida dos trabalhadores locais' e 
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V - o efeito multiplicador que a implantação de novos projetos, em especial de 

v !bases tecnológicas, terão sobre a geração de renda e emprego municipal. 

CAPÍTULO x 
nas DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 48. A Administração Pública Municipal regulamentará através de 

decreto a criação do Comitê 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 amação local; 

III - obrigatoriamente por um representante da Câmara Municipal; 

IV - facultativarnente por outros tecnicos 'ou funcionários da administração pública 

municipal com competência para contribuir com os trabalhos do comitê; 

n V Á- facultativarnente por representantes dos órgãos estaduais e federais envolvidos 

no processo ,de abertura, funcionamento, fiscalização e fechamento de empresas corn 

atuação local, 

Vi -facultativamente por representantes de outras entidades civis locais;  -L facultativamente por empresários locais, consultores, profissionais e 

personalidades com reconhecidas competências específicas capazes de auxiliar o comitê no 

cumprimento de suas funções, podendo ser remunerados ou não. 

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

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

Administração Pública Municipal na implantação das exigências desta lei, tendo como 

atividades específicas: 
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I - realizar todos os estudos necessários à implantação da unicidade do processo de 

_ .registro, legalização e baixa de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro . 

Empreendedor Individual locais, para tanto devendo articular as competências da- 

Administração Pública Municipal com as dos demais órgãos de outras esferas públicas ' 

envolvidas na formalização empresarial, buscando, em conjunto, compatibilizar e integrar 

procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do 

i processo, da perspectiva do usuário; 

II - assessorar a Administração Pública Municipal na criação da Casa do 

Empreendedor; 

III - viabilizar, na Casa do Empreendedor, o atendimento consultivo a empresários 

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

de pessoas e produção; 

IV -'- auxiliar a Administração Pública Municipal na implantação dos demais 

projetos autorizados por esta lei. 

Art. 50. AAdmirxistração Pública Municipal deverá prover o Comitê Municipal da 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual de todas as 

condições materiais e de acesso às informações para a execução dos seus objetivos. 

_Parágrafo único. _O Comitê tem autonomia para definir sua forma de trabalho. 
devendo apenas garantir que ocorram reuniões ordinárias, com convocação de todos os 

seus niembroafem intervalos nunca superiores a 15 (quinze) dias, até a completa 

implantação _dos itens I, II e III do artigo anterior.  51. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos a partir do primeiro dia útil subseqüente à sua publicação. 

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

Piumhi, 16 de dezembro -de 2010 

Prefeito Municipal 
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PARECER JURÍDICO 
(Edital do Procedimento Licitatório) 

 

Procedimento Licitatório n. 152/2017 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 5/2017 
Objeto: registro de preços destinado a contratação de empresa para fornecimento de 
herbicidas, fertilizantes, adubos e outros materiais de jardinagem, para atender às 
necessidades do SAAE de Piumhi 

A Pregoeira do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi/MG iniciou 
processo de licitação visando aquisição de herbicidas, fertilizantes, adubos e outros materiais 
de jardinagem, para atender ao SAAE de Piumhi/MG. 

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

Verifica-se que Pregoeira elaborou um edital em 5/maio/20l7, contudo, diante 
do pedido de esclarecimento de uma empresa, foi procedida a alteração na especificação do 
objeto e, por conseguinte, da data de abertura do certame, ensejando a elaboração de novo 
edital, que agora será objeto de exame por esta assessoria jurídica. 

Analisando o objeto da licitação, verifica-se que foi caracterizado por ocasião 
da instauração do certame, na respectiva solicitação subscrita pela Chefe da Seção de 

Patrimônio, Material e Transporte e, da mesma forma, detalhado junto ao Edital retificado, 
atendendo a exigência do art. 14 da Lei n. 8.666/93. 

No tocante à escolha da modalidade pregão, a viabilidade deve estar firmada 
em duas vertentes: possibilidade jurídica de caracterização do objeto da licitação como um 
bem ou serviço comum, nos termos da Lei n. 10.520/2002 e, ainda, a necessidade de se 

contratar aquele que oferecer o bem ou serviço pelo menor valor, dentro dos parâmetros 
fixados no Edital. 

Pregão é modalidade de licitação instituída pela Lei Federal n. 10.520/2002, 
restrita à contratação de bens e serviços comuns, com disciplina e procedimentos próprios, 
visando a acelerar o processo de escolha de futuros contratados da Administração, aplicando- 
se, subsidiariamente, as normas da Lei n. 8.666/93. 

0 TCU, em análise quanto à abrangência do significado de bens e serviços 
comuns, já se manifestou diversas vezes, a exemplo dos acórdãos n. 313/2004 e 237/2009, 
ambos do Plenário: 

"II. 0 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 estabelecidas são usuais no mercado? Se esses dois requisitos forem 
atendidos o bem ou serviço poderá ser iicitado na modalidade pregão. 
12. A verificação do nivel de especificidade do objeto constitui um ótimo recurso a ser 
utilizado pelo administrador público na identificação de um bem de natureza comum. 
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Isso não significa que somente os bens pouco sofisticados poderão ser objeto do 
pregão, ao contrário, objetos complexos podem também ser enquadrados como 
comuns p). " (zlcórtgo 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 especijicas 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 Publica, 6” ed., Renovar, 2003, p.1006) entende que: 
'Em aproximação inicial do tema, pareceu que comum” também sugeria 
simplicidade. Percebe-se, a seguir, que não. O objeto pode portar complexidade 
técnica e ainda assim ser 'comum ', no sentido de que essa técnica e' 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 e' mero 
sinónimo 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 
so'. Bens e serviços com complexidade técnica, seja na sua definição ou na sua 
execução, também são passíveis de ser contratados por meio de pregão. O que se 

exige é que a técnica neles envolvida seja conhecida no mercado do objeto ofertado, 
possibilitando, por isso, sua descrição deforma objetiva no edital. ' " 
(Relatório do Acórdão n°1.114/2006 - Plenário, grifos nossos) 
"Perfilho também o posicionamento de que e' mais vantajosa a adoção da modalidade 
de pregão, pois o objeto do certame em questão pode ser considerado como serviços 
comuns, não obstante a sua complexidade. A meu ver estão presentes os requisitos da 
fungibilidade do objeto e da existência de uma padronização de qualidade e 

desempenho reconhecida no mercado correspondente, como bem demonstrou a Sefti. " 
(Voto do Acórdão n° 2.658/2007 - Plenário, grifo nosso) 
"9. 2. 4. Em geral, nem a complexidade dos bens ou serviços de tecnologia da 
informação nem o fato de eles serem críticos para a consecução das atividades dos 
entes da Administração descaracterizam a padronização com que tais objetos são 
usualmente comercializados no mercado. Logo, nem essa complexidade nem a 
relevância desses bens justificam o afastamento da obrigatoriedade de se licitar pela 
modalidade Pregão (Lei n” 10.520/2002, art. 1 °, e Acórdão n” 1.114/2006 - Plenário) " 
0.). (zlcórdão 23/2009 - Plenáricy 

, Portanto, tendo em conta a descrição objetiva do edital, quanto aos bens que se 

pretende adquirir, bem como, da verificação de existência de um mercado diversificado e 

competitivo, infere-se que o objeto licitado pode ser considerado bem comum, nos conceitos 
do Decreto Federal n. 3.555/2000. 

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. 8.666/93 determina a obrigatoriedade 
da prévia análise pela Assessoria Jurídica das minutas dos Editais em Procedimentos 

Administrativos Licitatórios. M 
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A propósito, oportuna a transcrição desta norma: 

"Art. 38. L.) 
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 juriÍdica da Administração". 

No caso do procedimento supra identificado, aprovo o Edital elaborado, da 
forma em que se encontra, sendo de parecer favorável à sua publicação na forma legal. 

Ressalta-se por derradeiro, que esta assessoria jurídica, nos termos do 
parágrafo único do art. 38 da Lei n. 8.666/93, presta assessoria sob o prisma estritamente 
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 c/ou financeira. 

É o parecer, s.m.j. 

Piumhi, 18 de maio de 2017. 

Adv. n de Sou Silva 
OAB/MG 89.733 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG: AVISO DE 

LICITAÇÃO (retificação de publicação - alteração da especificação - nova data de 
abertura do certame) PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
05/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO n° 152/2017 - MENOR PREÇO POR 
ITEM. O SAAE PIUMHI através da Pregoeira Oficial vem tornar público a abertura 
do certame para a contratação de empresa especializada visando o Registro 
de Preços para o fornecimento futuro e eventual de herbicidas, 
fertilizantes, adubos e outros materiais de jardinagem, conforme 
especificações constantes do Termo de Referência em Anexo I. Início da sessão de 
lances: 02/06/2017 às 10:00 hs. Local de retirada e realização do Edital: No site 
www.licitanet.com.br e www.saaepiumhi.com.br. Fone: (37)3371-1332. Piumhi- 
MG, 18/05/2017. Jaqueline Aparecida de Souza - Pregoeira. 
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 Ata de Realização do Pregão Eletrônico 

PREGÃO ELETRÔNICO Ne 05/2017 
LICITAÇÕES ONLINE  

Às 10:02:13 horas do dia 02 de Junho de 2017 reuniram-se no site wwwJicitaneíacorrLbr, ola) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da 

Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão que tem como objeto: O 

PRESENTE CERTAME TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL 
FORNECIMENTO DE HERBICIDAS, FERTILIZANTES, ADUBOS E OUTROS MATERIAIS DE JARDINAGEM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 

CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DESTE EDITAL.. 

Ola) Pregoeirola) conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nE 10.520/02; na Lei Complementar n? 123/06; 
nola) RESOLUÇÃO 114 E 115/; subsidiariamente na Lei Federal n9 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelas disposíç fixadas no edital e anexos, 

realizar os procedimentos relativos ao aludido pregão. 

Iniciando os trabalhos ola) Pregoeiroja) 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. 

Fornecedorles) participantels) 

Participomararn) deste pregão o(sj fornecedor(es) abaixo relacionadolsl: 

Wrnecedor CNPJ - ME/EPP 

'B-ENTEC COMERCIO DE SEMENTES LTDA - EPP 10257026/000173 SIM 

AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 SIM 

Propostas 

A participação na presente disputa dols) lotelsjou itemins) evidencialm) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus 

anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. 
Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL". 

Histórico dos lances e mensagens 

Até a data e horário estabelecido para envio dajs) propostais), ou seja, 08:59:00 horas do dia 02/06/2017, foi(ram) recebidais), por meio 
eletrônico, als) propostals) de preços dois) fornecedorles) referente[s) ao(s) lotels) ou itemlns) do aludido pregão, conforme demonstrado 

abaixo: 

LOTE 1 

ID Fornecedor CNPJ ?acfta 'A 
'T 24855 AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41'937'665/0001- R$1.552,80 Classificada --- 

Situação Motivo 

03 

Lances do Lote 1 

Fornecedor CNPJ Valor Lance Data/Hora Tipo 

AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 R$129,40 05/06/2017 09:14:35 Classificado 

AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 R$94,93 05/06/2017 14:38:24 Manual 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO LOTE 1 

Posição Licitante CNPJ Marca Melhor Oferta 

1 ° AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 VANGUARD R5 94,93 

Troca de Mensagens do Lote 1 

Usuário Data/Hora Mensagem 

Fornecedor: 02/06/2017 . 24355 10:05:42 5°"" ma °k' 

Fornecedor: 02/06/2017 . 24355 10:05:44 Bm" d” °k' 

Forñecedor: 05/06/2017 . 

24355 09:03:22 Em" dm' 

Sistema 05/06/2017 O LOTE 1 está em disputa. Boa sorte! 
09:14:35 

h1tps:lflicitanetoom.br/pe/pregaolata.php?cod=1909 1/21 
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Vamos dar lances, senhores o valor ainda está alto, pregão é diputa! 

Srs. licitantes o valor está acima do preço médio vamos dar lances! 

O Valor continua alto, vamos dar lances, o preço 

Srs. licitantes vamos dar lances se o valor não abaixar não poderemos efetivar as compras, as quantidades 
dos produtos são grandes e o pagamento será a vista vamos dar lances! 

Os valores continuam acima do meu preço médio, se vocês não derem lances, não vou poder efetivar as 

compras! 

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

O tempo normal de disputa está encerrado estamos agora em tempo randômico. 

O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 01 minutos e 01 segundos. 

O fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA venceu o lote pelo valor de RS 129,40 

ok 

Sriicitante Bentec Comércio de Sementes Ltda vencedor da fase de lances do item 12, o preço 

apresentado na fase de lances está correto? Tendo em vista que o preço apresentado alcança a margem 
de 70,54 % de desconto, quero saber se o licitante consegue entregar o mesmo nas condições _ 

estabelecidas em edital? i” 

O O LOTE 1 está em negociação. 

Snucitante vencedor do Item 1 vamos negociar o item, no valor do preço médio RS 94,93? 

Lote negociado no valor de RS 94,93 pelo fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 

Boa tarde, infelizmente já estamos no nosso valor minimo em todos os itens, apenas podemos dar lance 
no item 12. 

Infelizmente agora chegamos no nosso valor minimo ok. 

Infelizmente agora chegamos no nosso valor minimo ok. 

Vamos chegar no valor de R5 70,00 para o item 12, ou negociar os demais itens. 

Todos os produtos estão abaixo do valor de referência do edital, já estamos trabalhando com uma 
margem muito pequena em alguns itens, sendo que os itens 1 e 4 estão abaixo do nosso minimo. 

lnfelizmente esse e o nosso valor minimo. ñ 
Ja de¡ um lance de RS 75,00 tendo uma redução de mais de 36% para a administração_ 

A disputa do LOTE 1 está encerrada. 

O LOTE 1 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: 

O fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA venceu o lote pelo valor de RS 94,93 

Sr(s). fornecedodes) está aberto o prazo de 10 minutos para recurso, se houver interesse em recorrer esse 
é o momento para se manifestar. 

Srls). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para recurso, se houver interesse em recorrer esse 
é o momento para se manifestar. 

A disputa do LOTE 1 está encerrada. 

O lote foi adjudicado pelo pregoeiro para o fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA, no valor de R5 

94,930 

Não houve interposição de recursos para esse lote. 

LOTE 2 

ID Fornecedor CNPJ Proposta 
Inicial Situação Motivo 
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Lances do Lote 2 

Fornecedor 

Posição Licitante 

Troca de Mensagens do Lote 2 

Usuário Data/Hora 

. 05/06/2017 “tema 10:25:15 

Recursos 

Não houve interposição de recursos para esse lote. 

LOTE 3 

ID Fornecedor 

77952 AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 

,Ínces do Lote 3 ; rnecedor 

Valor Lance 

Licitanet - Ata 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO LOTE 2 

CNPJ Marca 

Data/Hora 

CNPJ 

41.937.665/0001- 
O3 

P ro posta 
Inicial Situação Motivo 

R$1.384,65 classificada --- 

Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que fo¡ declarado DESERTO, pela ausência 

de .interessados no Item/Lote 

CNPJ Valor Lance Data/Hora Tipo 

AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 R$92,31 05/06/2017 09:14:35 Classificado 

" AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 R$92,00 05/06/2017 09:15:58 Manual 

AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 R$90,00 05/06/2017 09:29:01 Manual 

AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 R$89,00 05/06/2017 09:53:54 Manual 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO LOTE 3 

Posição Licitante CNPJ Marca Melhor Oferta 

1 ° AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 VANGUARD R5 89,00 

Troca de Mensagens do Lote 3 

Usuário Data/Hora Mensagem 

. 05/06/2017 , . 

Sistema 09:14:35 O LOTE 3 esta em disputa. Boa sorte! 

. 05/06/2017 . . . ¡ Pregoeiro 09:20:00 Srs. Licitantes, o preço esta alto vamos dar lances. 

KWPregoeirO  o valor ainda está alto vamos dar lances! 

_ . 05/06/2017 o valor continua alto, as quantidades de produtos são altas, e o pagamento será a vista o preço ainda 
Pregoeiro . . 09:28:45 continua alto para mim, vamos dar lances! 

Pregoeiro 8ã_/§Í_/322017 Os lances estão melhorando, mais o preço continua ainda alto, vamos dar lances! 

. 06 2017 - . , 

Pregoeiro gãz/?Jig Vamos dar lances o valor ainda esta alto! 

Sistema gã/_ffã/gzgol? Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar dentro de O2 (dois) minutos. Boa sorte! 

Sistema gã/:g/::17 O tempo normal de disputa está encerrado estamos agora em tempo randômico. 

Pregoeiro 05/06/2017 O VALOR ESTA ALTO, VAMOS DAR LANCES! 

09:51:39 

Pregoeiro gã/Eãz/zzzol? Vamos dar lances, valores continuam altos! 

. 05/06/2017 › Pregoeiro 095541 VAMOS DAR LANCES! A QUALQUER MOMENTO O TEMPO ALEATORIO PODE ACABAR SRS,LICITANTES! 

. 05/06/2017 Pregoeiro 10:00:36 vamos dar lances, valores altos! 

. 05/06/2017 z 

Pregoeiro 100246 VAMOS DAR LANCES A QUALQUER MOMENTO O TEMPO ALEATORIO PODE ACABAR! 

. 05/06/2017 . Pregoeiro 100627 VAMOS MELHORAR OS LANCES, A QUALQUER MOMENTO O TEMPO ALEATORIO PODE ACABAR! 

Pregoeiro 05/06/2017 vamos da lances o tempo aleatório pode acabar a qualquer momento, valores continuam altos! 
10:10:16 
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Sistema 

Sistema 

Sistema 

Pregoeiro 

Fornecedor: 

77952 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Recursos 

05/06/2017 
10:14:27 

05/06/2017 
10:15:32 

05/06/2017 
14:13:48 

05/06/2017 
14:17:19 

05/06/2017 
14:52:36 

05/06/2017 
16:38:43 

06/06/2017 
17:11:43 

06/06/2017 
17:11:46 

06/06/2017 
17:11:56 

06/06/2017 
17:29:11 

06/06/2017 
17:46:21 

27/06/2017 
08:22:20 

Licitanet - Ata 

O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 23 minutos e 48 segundos. 

O fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA venceu o lote pelo valor de RS 89,00 

O O LOTE 3 está em negociação. 

scLicitante vencedor do item 3 vamos negociar o item no valor de RS 87,00? 

Boa tarde, infelizmente já estamos no nosso valor minimo. 

A disputa do LOTE 3 está encerrada. 

O LOTE 3 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: 

O fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA venceu o lote pelo valor de RS 89,00 

Srls). fornecedorles) está aberto o prazo de 10 minutos para recurso, se houver interesse em recorrer esse 
é o momento para se manifestar. 

Srls). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para recurso, se houver interesse em recorrer esse 
é o momento para se manifestar. 

A disputa do LOTE 3 está encerrada. 

O lote foi adjudicado pelo pregoeiro para o fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA, no valor de Rr 
89,000 

Não houve interposição de recursos para esse lote. 

LOTE 4 

ID Fornecedor 

57729 AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 

Proposta 
CNPJ _ . Situação Motivo 

inicial 

41931555/0001' :as 1.500,00 classificada  
03 

Lances do Lote 4 

Fornecedor CNPJ Valor Lance Data/Hora Tipo 

AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 R$125,00 05/06/2017 09:14:35 Cíassifícado 

AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 R$103,42 05/06/2017 14:38:45 Manual 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO LOTE 4 

Posição Licitante CNPJ Marca Melhor Oferta 
1 “ AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 VANGUARD RS 103, 

Troca de Mensagens do Lote 4 

Usuário Data/Hora 

Sistema 03545532503”  33/35;?" 

Pregoeiro gãí/:â/zzzol? 

Pregoeiro gãfggázgol-l 

Pregoeiro ÉÃ/ÊÊKÊQOI?  ííífãfff”  23/2522:17  2íf2ãf§o°17  23:35:17 
Sistema 05/06/2017 

Mensagem 

O LOTE 4 está em disputa. Boa sorte! 

Srs. Licitantes o valor está acima do médio, vamos dar lances, pregão é disputa de lances! 

Vamos dar lances, o preço médio está acima do orçadqvamos dar lances senão não podemos efetivar as 

compras! 

O valor continuar acima do médio, se vocês não derem lances não poderei efetivar as compras! 

Os valores continuam acima do meu preço médio, se vocês não derem lances, não vou poder efetivar as 

compras! 

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

O tempo normal de disputa está encerrado estamos agora em tempo randômico. 

O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 15 minutos e O7 segundos. 

O fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA venceu o lote pelo valor de RS 125,00 

O O LOTE 4 está em negociação. 
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14:13:48 

Pregoeiro 22/586/12517 Sr.Licitante vencedor do item 04 vamos negociar o item no valor de R$ 103,42 

Sistema  Lote negociado no valor de R3 103,42 pelo fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 

_ 05/06/2017 _ , 
Sistema 16:38:43 A disputa do LOTE 4 esta encerrada. 

Sistema  O LOTE 4 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: 

Sistema gyfffsol? O fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA venceu o lote pelo valor de RS 103,42 

Sistema 06/06/2017 Sr(s). fornecedodes) está aberto o prazo de 10 minutos para recurso, se houver interesse em recorrer esse 
17:11:56 é o momento para se manifestar. 

Sistema 06/06/2017 Sr(s). fornecedodes) está aberto o prazo de 10 minutos para recurso, se houver interesse em recorrer esse 

17:29:11 é o momento para se manifestar. 

. 06/06/ 2017 . . 
Sistema 17:46:21 A disputa do LOTE 4 esta encerrada. 

' Sistema 27/06/2017 O lote foi adjudicado pelo pregoeiro para o fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA, no valor de RS 

08:22:20 103,420 

Recursos 

Não houve interposição de recursos para esse lote. 

"N 
DTE 5 

ID Fornecedor CNPJ ríêãísta Situação Motivo 

41.937.665/0001- 64763 AGROPECUÁRlA BOA SAFRA LTDA R5 1.188,00 Classificada --- 
03 

Lances do Lote 5 

Fornecedor CNPJ Valor Lance Data/Hora Tipo 

AG ROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 R$99,00 05/06/2017 09:41:08 Classificado 

CLASSJHCAÇÃO FINAL DO LOTE 5 

Posição Licitante CNPJ Marca Melhor Oferta 

1 ° AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 VANGUARD - R5 99,00 

Troca de Mensagens do Lote 5 

Usuário Data/Hora Mensagem 

. 05/06/2017 , . ¡ 

/EJSÍEFHH 09:41:08 O LOTE 5 esta em disputa. Boa sorte. 

- Pregoeiro 33/2364:30” Os valores continuam altos, vamos dar lances, os preços ainda não nos atendem! 

. 05/06/2017 
Pregoeiro 09:50:05 VAMOS DAR LANCES PREÇOS ALTOS! 

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

Sistema  O tempo normal de disputa está encerrado estamos agora em tempo randômico. 

Pregoeiro gíffâfzêol? Srs. Licitantes participantes dos itens 5,14,15 e 16, a qualquer momento o tempo aleatório 

Sistema gigas/flo” O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 24 minutos e 30 segundos. 

Sistema  O fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA venceu o lote pelo valor de RS 99,00 

. 05/06/2017 , . e 
Sistema 14:13:48 O O LOTE 5 esta em negociaçao. 

Pregoeiro  snLicitante vencedor do item 5 vamos negociar o valor do ítem em RS 96,00? 

Fornecedor: OS/06/2017 . . .. . . 

64763 14:53:05 Boa tarde, infelizmente ia estamos no nosso valor minimo. 

. ' 05/06/2017 . . 
Sistema 16:38:43 A disputa do LOTE 5 esta encerrada. 

Sistema 06/06/2017 O LOTE 5 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: 
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17:11:43 

Sistema Ígfflsfõol? O fornecedor AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA venceu o lote pelo valor de R5 99,00 

Sktema 06/06/2017 Sris). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para recurso, se houver interesse em recorrer esse 
17:11:56 e o momento para se manifestar. 

Sistema 06/06/2017 Slrnis). fornecedor(es) está aberto 0 prazo de 10 minutos para recurso, se houver interesse em recorrer esse 
17:29:11 e o momento para se manifestar. 

. 06 D6 2017 . . 

Sistema 17f46f21 A disputa do LOTE 5 esta encerrada. 

S. 27/06/2017 O lote foi adjudicado pelo pregoeiro para o fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA no valor de RS Istema › 

08:22:20 99,000 

Recursos 

Não houve interposição de recursos para esse lote. 

LOTE 6 

Proposta !D Fornecedor CNPJ _ _ 

Inicral Situação Motivo 

41.937.665/0001- 37273 AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA R$999,50 classificada  
03 

Lances do Lote 6 

Fornecedor CNPJ Valor Lance Data/Hora Tipo  
AG RO PECUARIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 R$99,95 05/06/2017 09:41:08 Classificado 

AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 R$99,90 05/06/2017 10:17:40 Manual 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO LOTE 6 

Posição Licitante CNPJ Marca Melhor Oferta 

1 ° AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 VANGUARD R$ 99,90 

Troca de Mensagens do Lote 6 

Usuário Data/Hora Mensagem 

Sistema gãfgfzfgol? O LOTE 6 está em disputa. Boa sorte! 

Pregoeiro  Os valores continuam altos, vamos dar lances, os preços ainda não nos atendem! 

. 05/06/2017 l 
Pregoeiro 09:50:18 VAMOS DAR LANCES PREÇOS ALTOS. 

Pregoeiro 05/06/2017 VAMOS DAR 'LANCES PREÇOS ALTOS! 

10:20:14 

. 05/06/2017 . . .. . . . .. . .  
Sistema 104237 Aviso de iminencia - o tempo randomico Ira Iniciar dentro de 02 (dois) minutos. Boa sorte! ~ 

Sistema íãffézgcu? O tempo normal de disputa está encerrado estamos agora em tempo randômico. 

Sistema gãftggõfszófol? O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 09 minutos e 17 segundos. 

Sistema Íã/Êaeézgol? O fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA venceu o lote pelo valor de RS 99,90 

Sistema  0 O LOTE 6 está em negociação. 

Pregoeiro  Sr.Iicitante do vencedor do item 06 vamos negociar o valor em RS 96,00? 

gãrzgêcedor:  Boa tarde, infelizmente já estamos no nosso vaior minimo. 

Sistema  A disputa do LOTE E está encerrada. 

Sistema 23/51633017 O LOTE 6 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: 

Sistema ggftfffsol? O fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA venceu o iote pelo valor de RS 99,90 

. 06/06/2017 Sris). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para recurso, se houver interesse em recorrer esse 
Sütema 17:11:56 é 0 momento para se manifestar. 

' . 06/06/2017 Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para recurso, se houver interesse em recorrer esse 
slstema 17:29:11 é 0 momento para se manifestar. 
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Sistema 05/05/2017 A disputa do LOTE 6 está encerrada. 

17:46:21 

Sistema 27/06/2017 O lote foi adjudicado peto pregoeiro para o fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA, no v 

08:22:20 99,900 

Recursos 

Não houve interposição de recursos para esse lote. 

LOTE 7 

Proposta 
ID Fornecedor CNPJ . . Situação Motivo 

- Inicial 

41.937.665/0001- 
96277 AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA RS 642,00 Classifícada --- 

03 

Lances do Lote 7 

Fornecedor CNPJ Valor Lance Data/Hora Tipo 

AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 R$53,50 05/06/2017 09:41:08 Classificado 

AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 R$52,00 05/06/2017 10:18:09 Manual 

AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 R$50,00 05/06/2017 10:30:30 Manual 

CLASSIHCAÇÃO FINAL Do LOTE 7 

Posição Licitante CN PJ Marca Meihor Oferta  ° AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 AMIGÃO RS 50,00 

Troca de Mensagens do Lote 7 

Usuário Data/Hora Mensagem 

. 05/06/2017 . . ¡ Sistema 09:41:08 O LOTE 7 esta em disputa. Boa sorte. 

Pregoeiro gãfggáíol? Os vaiores continuam altos, vamos dar iances, os preços ainda não nos atendem! 
. 05/06/2017 Atenção licitantes participantes do item 3, a a qualquer momento será colocado no tempo aleatório, 

Pregoeiro . 09:45:49 vamos dar lances! 

. 05/06/2017 ¡ Pregoeiro 09:50:33 VAMOS DAR LANCES PREÇOS ALTOS. 

Pregoeiro É( ;396/22; 17 VAMOS DAR LANCES, PREGÃO É D|SPUTA DE LANCES! valores AINDA ALTOS ! 

Sistema Íãf/ÊÊÊBOI? Aviso de iminência - o tempo randõmico irá iniciar dentro de 02 (dois) minutos. Boa sorte! 

Sistema 2343322517 O tempo normal de disputa está encerrado estamos agora em tempo randômico. 

ñpre oeíro 05/06/2017 SRSLICITANTES VAMOS FAZER SEUS LANCES A QUALQUER MOMENTO O TEMPO ALEATÓRIO PODE 
g 10:35:09 ACABAR! 

Sistema gãÍgã/ãfi” O tempo ra ndômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 05 minutos e 58 segundos. 

Sistema gãílgg/ÊOU O fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA venceu o lote pelo valor de R5 50,00 

. 05 06/2017 , . ._ 

Sistema 14113248 O O LOTE 7 esta em negociaçao. 

Pregoeiro  Sr.LiCitante vamos negociar o item em RS 52,00? 

Fornecedor: 05/06/2017 
9627.¡ 14:55:20 Meu vaior no lote 7 e de RS 50,00. 

7 , 

Sistema  A disputa do LOTE 7 esta encerrada. 

Sistema 17 0 LOTE 7 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: 

Sistema  O fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA venceu o lote pelo valor de RS 50,00 

. 06/06/2017 Sris). fornecedodes) está aberto o prazo de 10 minutos para recurso, se houver interesse em recorrer esse 
Sistema . . 17:11:56 e o momento para se manifestar. 

. * 06/06/2017 Sr(s). fornecedories) está aberto o prazo de 1D minutos para recurso, se houver interesse em recorrer esse 
Sistema , . 17:29:11 e o momento para se manifestar. 

. 06/06/ 2017 . , 
Sistema 17:46:21 A disputa do LOTE 7 esta encerrada.  httpsz/IIicitanet.com.br/pe/pregaolata.php?cod=1909 
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SÍSTÉTTTã 27/06/2017 O lote foi adjudicado pelo pregoeiro para o fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA, no valor de R5 

08:22:20 50,000 

Recursos 

Não houve interposição de recursos para esse lote. 

LOTE 8 

ID Fornecedor CNPJ PrPPOSta Situação Nlotivg 
Inicial 

Lances do Lote 8 

Fornecedor CNPJ Valor Lance Data/Hora T¡po 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO LOTE 8 

Posição Licitante CNPJ Marca Memo¡ Oferta 

Troca de Mensagens do Lote 8 

Usuário Data/Hora Mensagem 

Sm 05/06/2017 Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado DESERTO, pela ausência ema . 

10:26:16 de interessados no item/Lote 

Recursos 

Não houve interposição de recursos para esse lote. í 
LOTE 9 

Proposta . _ _ ID Fornecedor CNPJ . . Situaçao Motivo 
Inicial 

Lances do Lote 9 

Fornecedor CNPJ Valor Lance Data/Hora Tipo 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO LOTE 9 

Posição Licitante CN PJ Marca Melhor oferta 

Troca de Mensagens do Lote 9 

Usuário Data/Hora Mensagem 

Sistema 05/06/2017 Despacho. Torna púbiico para conhecimento dos interessados, que foi declarado DESERTO, peio ausência 

10:26:16 de interessados no Item/Lote 

Recursos 

Não houve interposição de recursos para esse lote. .N 

LOTE 10 

P t . .. . 

1D Fornecedor CNPJ magias? a Srtuaçao Motivo 

41.937.665/0001- 54759 AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA R$ 70,68 Classifícada --- 
03 

Lances do Lote 10 

Fornecedor CN PJ Valor Lance Data/Hora Tipo 

AG RO PECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 R$5,89 05/06/2017 09:56:35 Classificado 

AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 R$5,80 05/06/2017 10:18:28 Manuai 

AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 R$5,50 05/06/2017 15:45:50 Manual 

CLASSIFICAÇÃO FINAL oo LOTE 1o 

Posição Lícíta nte CNPJ Marca Melhor Oferta 

1 ° AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 FORMIGRAN RS 5,50 

Troca de Mensagens do Lote 10 

Usuário Data/Hora Mensagem 

Sistema gã/EÊÉZSOI? O LOTE 10 está em disputa. Boa sorte! 

Pregoeiro 05/06/2017 VAMOS DAR LANCES PREÇOS ALTOS! 
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Sistema  Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar dentro de O2 (dois) minutos. Boa sorte! 

Sistema gãfgãfízzgl? O tempo normal de disputa está encerrado estamos agora em tempo randômico. 
P . O 05/06/2017 SRSLICITANTES VAMOS FAZER SEUS LANCES A QUALQUER MOMENTO O TEMPO ALEATÓRIO POD 
“em” 10:35:13 ACABAR! 

Sistema gãfggfszgol? O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 10 minutos e 53 segundos. 

Sistema  O fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA venceu o lote pelo valor de RS 5,80 

2 , . _ 

Sistema  O 0 LOTE 10 esta em negociaçao. 

. 05 2 1 . . . . 

Pregoeiro  7 Sr. ÍICIÍBHÍE vamos negociar o item em R$5,50? 

F : 05 06 17 . ., . . 

Sigrãacedor “QE/ABCD Boa tarde, infelizmente ia estamos no nosso valor minimo. 

Sistema ÊÊÍIÊÊ/Slgl? Lote negociado no valor de RS 5,50 pelo fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 

. 2 17 . . 

Sistema  A disputa do LOTE 10 esta encerrada. 

Sistema  O LOTE 10 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: 

íistema  O fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA venceu o lote pelo vaIor de RS 5,50 

. 06/06/2017 Sr(s). fornecedodes) está aberto o prazo de 10 minutos para recurso, se houver interesse em recorrer esse 
Sistema . . 17:11:56 e o momento para se manifestar. 

. 06/06/2017 Sr(s). fornecedodes) está aberto o prazo de 10 minutos para recurso, se houver interesse em recorrer esse 
Sistema . . 17:29:11 e o momento para se manifestar. 

2 . . 

Sistema  A disputa do LOTE 10 esta encerrada. 
. 27/06/2017 O lote fo¡ adjudicado pelo pregoeiro para o fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA, no valor de R$ 

Sistema 
08:22:20 5,500 

Recursos 

Não houve interposição de recursos para esse lote. 

LOTE 11 

ID Fornecedor CNPJ prpPosta Situação Motivo 
Inicial 

Lances do Lote 11 

,xfornecedor CNPJ VaIor Lance Data/Hora Tipo 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO LOTE 11 

Posição Licitante CN PJ Marca Melhor Oferta 

Troca de Mensagens do Lote 11 

Usuário Data/Hora Mensagem 

. 05/06/2017 Despacho. Torno público para conhecimento dos interessados, que foi' declarado DESERTO, pela ausência 
Sistema . 

10:26:16 de interessados no Item/Lote 

Recursos 

Não houve interposição de recursos para esse lote. 

LOTE 12 

ID Fornecedor CNPJ :aríêêolsta Situação Motivo 

10.257.026/0001- 
86397 BENTEC COMERCIO DE SEMENTES LTDA - EPP RS 3.500,00 classificada --- 

73 

70195 AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA Êã93l665/O00L RS 37.200,00 Classificada --- 

Lances do Lote 12 

Fornecedor CNPJ Valor Lance Data/Hora Tipo 

httpsz/Ilicitanetcom.br/peIpregao/ata.php?cod='I909 



27/06/2017 Lioitanet - Ata 

BENTEC COMERCIO DE SEMENTES LTDA ~ EPP 10.257.026/0001-73 R$35,00 05/06/2017 09:56:35 Excluído 

AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 R$372,00 05/06/2017 09:56:35 Classificado 

AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 R$115,00 05/06/2017 15:44:34 Manual 

AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 R$113,00 05/06/2017 15:54:46 Manual 

AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 R$90,00 05/06/2017 15:58:36 Manual 

AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 R$75,00 05/06/2017 16:25:03 Manual 

AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 R$70,00 05/06/2017 16:33:53 Manual 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 00 LOTE 12 

Posição Licitante CNPJ Marca Melhor oferta 

1 ° AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 ROUNDUP TRANSORB R5 70,00 

Troca de Mensagens do Lote 12 

Usuário Data/Hora Mensagem 

Fornecedor: 02/05/2017 _  
86397 10:03:59 3°"" ma' Ok” 

Sistema gãfgãézsol? O LOTE 12 está em disputa. Boa sorte! 

. 05 06 2017 - . 

Pregoesro 10/0120 ATENÇAO LECITANTES! O ITEM 12 SERA JOGADO EM TEMPO ALEATÓRIO! 

. 05062017 _ .._. ..  . . 

Sistema :HT/más Aviso de ¡mmencla - o tempo randomlco ira iniciar dentro de 02 (dois) minutos. Boa sorte!  
. 05 06 017 . , - . 

Sistema lofatr/lzs O tempo normal de disputa esta encerrado estamos agora em tempo randomlco. 

Pregoeiro gãjggézõo” SR. LICITANTE DE ID 86397 O SEU PREÇO ESTÁ CORRETO? 

:ããgêcedor:  Sra. Pregoeira a embalagem para este item devera ser fornecida em unidades de 20 litros correto? 

Pregoeiro  Conforme Previsto no Edital! 

ããrlngêcedar: gã/flôéíol? O valor em questão se refere o litro do produto? 

Fornecedor: 05/06/2017 Conforme edital o valor em questão se refere a embalagem de 20 litros e este vaior de R5 35,00 o torna 
70195 10:13:35 inexequível. 

:ãrlrlgescedor:  Saindo o litro a R5 5,90? Esta correto? 

Sistema  O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 11 minutos e 21 segundos. 

Sistema gã/fgézzol? O fornecedor BENTEC COMERCIO DE SEMENTES LTDA - EPP venceu o lote pelo valor de R5 35,00 

Sistema 23/::68017 O O LOTE 12 está em negociação. 

Pre o l. o 05/06/2017 5r.Licitante vencedor do item 12, o valor está correto? Vc consegue entregar o produto nas condições 
g e r 14:26:31 estabelecidas em edital, pois o valor está corn desconto de mais de 70% 'E 

Sistema gãfgââêol-l O fornecedor AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA venceu o lote pelo valor de R5 372,00. 

Fornecedor: 8639735520 lance no valor de R5 35,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Tendo em vista, que 
a licitante Bentec Comércio de Sementes Ltda apresentou desde o inicio da fase de lances um lance corn 

margem de 70,54 % de desconto ao item 12, que durante todo o certame foi questionada se realmente 

Sistema  o preço estava correto e não se manifestou que após vencer a fase de lances do item foi questionada 
' ' novamente sobre se o valor estava correto, que foi aberto prazo e a mesma continuou inerte. Sendo 

assim, hei por bem, juntamente com a Equipe de apoio, DESCLASSIFICAR o referido lance, por 
considerar que o mesmo é inexequível nos moldes da Lei de Licitações. l 

Sistema  Lote negociado no valor de R5 115,00 pelo fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 

. 6 20 . . _ 

Sistema  17 O O LOTE 12 esta em negoclaçao. 

Sistema gãjgfázõol? Lote negociado no valor de R5 113,00 pelo fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 

17 . . .. 

sistema  O O LOTE 12 esta em negoclaçao. 

sistema ?ã/ÊÊ/::líl Lote negociado no valor de RS 90,00 pelo fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 

Sistema 05/06/2017 O O LOTE 12 está em negociação. 

httpsd/Iicitanetcombrlpelpregaolata.php?cod=1909 10/21 



27/06/2017 Licitanet - Ata 

16:03:14 

. 05/06/2017 , . - 
Sistema 16:09:55 O O LOTE 12 esta em negociaçao. 

Fornecedor: 05/06/2017 Chegamos no nosso valor minimo obrigado. 
70195 16:23:23 ' 

Sistema 2253565328017 Lote negociado no valor de RS 75,00 pelo fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 

_ 05/06/2017 , . c 
Sistema 16:33:25 O O LOTE 12 esta em negociação. 

Sistema gãfgãéz3ol7 Lote negociado no valor de R5 70,00 pelo fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 

. 05/06/ 2017 . , 
Sistema 16:38:43 A disputa do LOTE 12 esta encerrada. 

Sistema  O LOTE 12 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: 

Sistema  O fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA venceu o lote pelo valor de RS 70,00 

. 06/06/2017 Sris). fornecedories) está aberto o prazo de 10 minutos para recurso, se houver interesse em recorrer esse Sistema , . 

17:11:56 e o momento para se manifestar. 

. 06/06/2017 Sris). fornecedodes) está aberto o prazo de 10 minutos para recurso, se houver interesse em recorrer esse Sistema , . 

17:29:11 e o momento para se manifestar_ 

,Sistema  A disputa do LOTE 12 está encerrada. 

Sistema 27/06/2017 O lote foi adjudicado pelo pregoeiro para o fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA, no valor de R5 

08:22:20 70,000 

Recursos 

Não houve interposição de recursos para esse lote. 

LOTE 13 

Proposta 
ID Fornecedor CNPJ . . Situação Motivo 

Inicia! 

41.937.665/0001- 26396 AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA RS 9.207,00 Classificada --- 
03 

Lances do Lote 13 

Fornecedor CN PJ Valor Lance Data/Hora Tipo 

AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 R$460,35 05/06/2017 09:56:35 Classificado 

AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 R$460,00 05/06/2017 10:18:47 Manual 

AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 R$458,00 05/06/2017 14:56:34 Manual 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO LOTE 13 

/vlosição Licitante CN PJ Marca Melhor Oferta 

1 " AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 NORTOX R5 458,00 

Troca de Mensagens do Lote 13 

Usuário Data/Hora Mensagem 
u . 7 . . 

Sistema gãz/gãzjgzsol O LOTE 13 esta em disputa. Boa sorte! 

Pregoeiro 05/05/2017 VAMOS DAR LANCES PREÇOS ALTOS! 

10:20:27 

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

Sistema  O tempo normal de disputa está encerrado estamos agora em tempo ra ndômico. 

Sistema 2352865320017 0 tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 03 minutos e 53 segundos. 

Sistema  O fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA venceu o lote pelo valor de R5 460,00 

. 05/06/2017 , _ ,_ 
S . . istema 14:13:48 O O LOTE 13 esta em negociaçao 

Pregoeiro  Sr.Iicitante vencedor do item 13, vamos negociar o item no valor de R5 458,00? 

Sistema 05/06/2017 Lote negociado no valor de RS 458,00 pelo fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 

httpsz//Iicitanet.combr/pe/pregao/ata.php'?cod=1909  



27/06/2017 Licitanet - Ata 

14:56:34 

. 5 6 20 . . 

Sistema Ísfgsia 17 A disputa do LOTE 13 esta encerrada. 

. 06 06 2017 . . . . . 

Sistema “fly/ZR O LOTE 13 fo¡ reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: 

Sistema  O fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA venceu o lote pelo valor de R5 458,00 

Sistema 06/06/2017 Sr(s). fornecedorles) está aberto o prazo de 10 minutos para recurso, se houver interesse em recorrer esse 

17:11:56 é o momento para se manifestar. 

Sistema 06/06/2017 Sr(s). fornecedorles) está aberto o prazo de 10 minutos para recurso, se houver interesse em recorrer esse 
17:29:11 é o momento para se manifestar. 

. 06 06 017 . , 

Sistema 1736x221 A disputa do LOTE 13 esta encerrada. 

&Stema 27/06/2017 O lote foi adjudicado pelo pregoeiro para o fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA, no valor de RS 

08:22:20 458,000 

Recursos 

Não houve interposição de recursos para esse lote. 

LOTE 14 

Proposta ID Fornecedor CNPJ . _ 

lmciai Situação Motivo 

41.937.665/0001- 17177 AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA as 5.100,00 Classificada  
03 

Lances do Lote 14 

Fornecedor CNPJ Valor Lance Data/Hora Tipo 

AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 R$425,00 05/06/2017 10:05:52 Classificado 

AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 R$400,00 05/06/2017 10:54:51 Manual 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO LOTE 14 

Posição Licitante CN PJ Marca Melhor Oferta 

1 ° AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 CIGARAL RS 400,00 

Troca de Mensagens do Lote 14 

Usuário Data/Hora Mensagem 

Sistema  O LOTE 14 está em disputa. Boa sorte! 

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

Sistema Êígf/:Ãn-j O tempo normal de disputa está encerrado estamos agora em tempo randômico. 

Sistema Êãfggáffl? O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi cle 27 minutos e 55 segundos. 

Sistema  O fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA venceu o lote pelo valor de RS 400,00 

Sistema Íí/fâfsol? O O LOTE 14 está em negociação. 

Pregoeiro ?ifgg/Szool? Sr. Licitante vencedor do item 14, vamos negociar o item no valor de RS 420,00 ? 

Fornecedor: 05/06/2017 
R . 17177 14:58:03 Meu valor no lote 14ede 5400,00 

. 05/06/ 2017 . , 
Sistema 16:38:43 A disputa do LOTE 14 esta encerrada. 

Sistema 23/3165:17 O LOTE 14 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: 

Sistema  O fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA venceu o lote pelo valor de RS 400,00 

. 06/05/2017 Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para recurso, se houver interesse em recorrer esse Sistema , . 

17:11:56 e o momento para se manifestar. 

[g s. t 06/06/2017 Sr(s). fornecedodes) está aberto o prazo de 10 minutos para recurso, se houver interesse em recorrer esse 
\' 'S ema 17:29:11 é o momento para se manifestar. 

sistema  A disputa do LOTE 14 está encerrada. 
\. 

\\ httpszl/Iicitanetcom.brlpe/pregao/ata.php?cod=1909 12121 



27/06/2017 

Sistema 

Recursos 

Não houve interposição de recursos para esse lote. 

LOTE 15 

27/06/2017 
08:22:20 

ID Fornecedor 

77733 AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 

47218 BENTEC COMERCIO DE SEMENTES LTDA - EPP 

Lances do Lote 15 

Fornecedor 

AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 

BENTEC COMERCIO DE SEMENTES LTDA - EPP 

Licitanet - Ata 

400,000 

Proposta 
CNPJ _ _ Situação Motivo Inicial 

35331565/0001' R$268,80 classificada  
3257132510001' RS 900,00 Classificada  

CN PJ Valor Lance Data/Hora Tipo 

41.937.665/0001-03 R$22,40 (35/06/2017 10:05:52 Classificado 

10.257.026/0001-73 R$75,00 05/06/2017 10:05:52 Classificado 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO LOTE 15 

Posição Licitante CN PJ Marca Melhor Oferta 

1 ° AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 ASSIST R$ 22,40 

x1 ° BENTEC COMERClO DE SEMENTES LTDA - EPP 10.257.026/0001-73 Base Nim R5 75,00 

Troca de Mensagens do Lote 15 

Usuário 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Pregoeiro 

f\_.°regoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Fornecedor: 
77733 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Recu rsos 

Não houve interposição de recursos para esse lote. 

https:IIIicitanet.com.brlpelpregaolata.php?c0d=1909 

Data/Hora 

05/06/2017 
10:05:52 

05/06/2017 
10:54:51 

05/06/2017 
10:56:56 

05/06/2017 
11:19:12 

05/06/2017 
11:19:42 

05/06/2017 
14:13:48 

05/06/2017 
14:30:08 

05/06/2017 
14:30:10 

05/06/2017 
14:30:13 

05/06/2017 
14:30:19 

05/06/ 2017 
14:58:32 

05/06/2017 
16:38:43 

06/06/2017 
17:11:43 

(36/06/2017 
17:11:46 

06/06/2017 
17:11:56 

06/06/2017 
17:29:11 

06/06/2017 
17:46:21 

27/06/2017 
08:22:20 

Mensagem 

O LOTE 15 está em disputa. Boa sorte! 

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

O tempo normal de disputa está encerrado estamos agora em tempo randômico. 

O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 22 minutos e 21 segundos. 

O fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA venceu o lote pelo valor de RS 22,40 

O O LOTE 15 está em negociação. 

Sr. Licitante vencedor do item 15, vamos negociar o item no valor de RS 21,00? 

Sr. Licitante vencedor do item 15, vamos negociar o item no valor de RS 21,00? 

Sr. Licitante vencedor do item 15, vamos negociar o item no valor de RS 21,00? 

Sr. Licitante vencedor do item 15, vamos negociar o item no valor de R5 21,00? 

Boa tarde, infelizmente já estamos no nosso valor minimo. 

A disputa do LOTE 15 está encerrada. 

0 LOTE 15 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: 

O fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA venceu o lote pelo valor de R5 22,40 

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para recurso, se houver interesse em recorrer esse 
é o momento para se manifestar. 

Sr(s). fornececlodes) está aberto o prazo de 10 minutos para recurso, se houver interesse em recorrer esse 
é o momento para se manifestar. 

A disputa do LOTE 15 está encerrada. 

O lote foi adjudicado pelo pregoeiro para o fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA, no valor de RS 

22,400 

 



27/08/2017 

LOTE 16 

ID Fornecedor 

6962 AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 

62448 BENTEC COMERCIO DE SEMENTES LTDA - EPP 

Lances do Lote 16 

Licitanet - Ata 

Proposta CNPJ . . 

Iniciai Situação Motivo 

41.937.665/0001- 
03 

10.257.026/0001- 
73 

RS 2.085,00 classificada  
R$7.800,00 classificada --- 

Fornecedor CN PJ Valor Lance Data/Hora Tipo 

AGROPECUÁRM BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 R$173,75 05/06/2017 10:05:52 Classificado 

BENTEC COMERCIO DE SEMENTES LTDA - EPP 10.257.026/0001-73 R$650,00 05/06/2017 10:05:52 Classificado 

AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 R$170,00 05/06/2017 10:56:14 Manual 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO LOTE 16 

POSÍÇãO LÍCÍÍB nte CNPJ Marca Mefhor Oferta 

1 ° AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 AGRLMIG RS 170,00 

2 " BENTEC COMERCIO DE SEMENTES LTDA - EPP 10.257.026/00O1~73 Botuvera RS 650,00 

Troca de Mensagens do Lote 16 

Usuário Data/Hora Mensagem  :::::::°”  :::::::”  :::::3:::  ::::::“  2:52:53:  :::::::” 
Pregoeiro  
Fornecedor: 05/06/2017 
6962 14:59:16  ::í::::”  ::f:::::“  ::fm  ::f::::::  ::í::f::” 
Sistema 33535632?” 

Shtema 60/35/2200” 170,000 

Recursos 

Não houve interposição de recursos para esse lote. 

LOTE 17 

ID Fornecedor 

32899 AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA  26692 BENTEC COMERCIO DE SEMENTES LTDA - EPP 

hitpst/IIícitanetcombr/pe/pregao/ata.php?cod=1909 

D, 
O LOTE 16 esta' em disputa. Boa sorte! 

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

O tempo normal de disputa está encerrado estamos agora em tempo randômico. 

0 tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido fo¡ de 15 minutos e 48 segundos. 

O fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA venceu o [ote pelo valor de RS 170,00 

O O LOTE 16 está em negociação. 

Sr. Licitante vencedor do item 16, vamos negociar o item em R$171,00? 

Meu valor no Eote 16 e de RS 170,00. 

A disputa do LOTE 16 está encerrada. 

"E 0 LOTE 16 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: 

O fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA venceu o lote pelo vaior de RS 170,00 

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para recurso, se houver interesse em recorrer esse 
é o momento para se manifestar. 

Sr(s). fornecedodes) esta' aberto o prazo de 10 minutos para recurso, se houver interesse em recorrer esse 
é o momento para se manifestar. 

A disputa do LOTE 16 está encerrada. 

O lote foi adjudicado pelo pregoeiro para o fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA, no valor de R$ 

Proposta 
CNPJ . . Situação Motivo Inicial 

41.937.665/0001- 
03 

10.257.026/0001- 
73 

R$6.068,60 Classificada --- 

R$9.000,00 Classificada --- 

14/21 



27/06/2017 Licitanet - Ata 

Lances do Lote 17 

Fornecedor CNPJ Valor Lance Data/Hora 

AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 R$303,43 05/06/2017 10:16:03 

BENTEC COMERCIO DE SEMENTES LTDA - EPP 10.257.026/0001-73 R$450,00 05/06/2017 10:16:03 

AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 R$300,00 05/06/2017 10:19:59 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO LOTE 17 

Posição Licitante CNPJ Marca Melhor Oferta 

1 ° AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 SEMENTES FARIA RS 300,00 

2 ° BENTEC COMERCIO DE SEMENTES LTDA - EPP 10.257.026/0001-73 Wolf R$450,00 

Troca de Mensagens do Lote 17 

Usuário Data/Hora Mensagem 

. 5 06 201 , . 

Sistema 201,161”. 7 O LOTE 17 esta em disputa. Boa sorte! 

Pregoeiro (15/06/2017 VAMOS DAR LANCES PREÇOS ALTOS! 

10:20:51 

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

Sistema gã/gg/zzool? 0 tempo normal de disputa está encerrado estamos agora em tempo randõmico. 

re Oeim 05/06/2017 SRS.L|ClTANTES VAMOS FAZER SEUS LANCES A QUALQUER MOMENTO O TEMPO ALEATÓRIO PODE 

g 10:35:26 ACABAR! 

. 05/06/2017 LICITANTES O PREÇO DO ITEM 17 ESTÁ MUITO ALTO, VAMOS FAZER SEUS LANCES, O PAGAMENTO SERÁ A 
Pregoeiro 10:41:51 VISTA! 

Sistema 23,33%?” O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 27 minutos e 03 segundos. 

Sistema  O fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA venceu o lote pelo valor de RS 300,00 

. 05/06 2017 . . .. 

Sistema 14:13:28 O O LOTE 17 esta em negociaçao. 

Pregoeiro gí/:âfszfjj Sr.Licitante vamos negociar o item 17 no valor de R$300,00? 

Sistema  Lote negociado no valor de RS 300,00 pelo fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 

. 6 20 . . 

Sistema  17 A disputa do LOTE 17 esta encerrada. 

Sistema 17 O LOTE 17 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: 

z-âistema 23135326017 0 fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA venceu o lote pelo valor de RS 300,00 

. 06/06/2017 Sr(s). fornecedories) está aberto o prazo de 10 minutos para recurso, se houver interesse em recorrer esse 
Sistema , . 17:11:56 e o momento para se manifestar. 

. 06/06/2017 Sris). fornecedories) está aberto o prazo de 10 minutos para recurso, se houver interesse em recorrer esse 
Sistema . . 17:29:11 e o momento para se manifestar. 

Sistema  A disputa do LOTE 17 está encerrada. 

Sistema 27/06/2017 O lote foi adjudicado pelo pregoeiro para o fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA, no valor de RS 

08:22:20 300,000 

Recursos 

Não houve interposição de recursos para esse lote. 

LOTE 18 

IÚM- Fornecedor CN PJ PrPFOSta 
Inicial 

f 

37,883 AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 

Situação Motivo 

4193756570001* RS 11.975,00 Classificada  
03 

33763 BENTEC COMERCIO DE SEMENTES LTDA - EPP âgzslozs/Oool_ RS 12.500,00 classificada  
Lances do Lote 18 

Fornecedor CNPJ Valor Lance Data/Hora Tipo 

AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 R$23,95 05/06/2017 10:16:03 Classificado g' 
httpszl/Iicitanetcom.brlpe/pregao/ata.php?ood=1909 
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BENTEC COMERCIO DE SEMENTES LTDA - EPP 10.257.025/0001-73 R$25,00 05/05/2017 10:15:03 Classificado 

AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA .. 41.937.555/0001-03 R$23,90 05/05/2017 10:20:25 Manual 

AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.555/0001-03 R$23,50 05/05/2017 10:45:23 Manual 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO LOTE 13 
Posição Licitante CN PJ Marca Meihor oferta 

1 ° AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.555/0001-03 AMIGÃO RS 23,50 

2 ° BENTEC COMERCIO DE SEMENTES LTDA - EPP 10.257.025/0001-73 Provaso Rs 25,00 

Troca de Mensagens do Lote 18 

Usuário Data/Hora Mensagem 

. 5 

Sistema Íoftfâíjzao” O LOTE 18 está em disputa. Boa sorte! 

Pregoeiro ?gif/FSQV VAMOS DAR LANCES PREÇOS ALTOS! 

. 05/062017 . . ..  . 

Sistema 1042;¡ Aviso de iminencia - o tempo randomico ira iniciar dentro de 02 (dois) minutos. Boa sorte! 

. 05 06 2017 . , 

Sistema lar/Més O tempo normal de disputa esta encerrado estamos agora em tempo randômico. 

Sistema ÊÍ/fâflol? O tempo randômíco está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 28 minutos e 34 segundos. 

. O5 O6 2017  
Sistema 11_/13_/33 O fornecedor AGROPECUÁRJA BOA SAFRA LTDA venceu o lote pelo valor de RS 23,50 ' 

Sistema 17 0 O LOTE 18 está em negociação. 

Pregoeiro ?í/güâ/lzõol? 5r.Licitante vencedor do item 18, vamos negociar o item no valor de R$21,00? 

Pregoeiro 22/::221017 SnLícitante vencedor do item 18, vamos negociar o item no valor de R$21,00? 

F : 5 . . . . . . 

âgqsãcedor ÍSZ/ggz/azãl? Boa tarde, infelizmente ia estamos no nosso valor minimo. 

Sistema 23586123017 A disputa do LOTE 18 esta' encerrada. 

Sistema gâfgfáíol? O LOTE 18 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: 

Sistema  0 fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA venceu o lote pelo valor de RS 23,50 

S. te 06/06/2017 Sr(s). fornecedories) está aberto o prazo de 10 minutos para recurso, se houver interesse em recorrer esse 
'S ma 17:11:56 é o momento para se manifestar. 

Siste 06/06/2017 Sr(s). fornecedodes) está aberto o prazo de 10 minutos para recurso, se houver interesse em recorrer este* ma 17:29:11 é o momento para se manifestar. , 

Sistema EÊCEJSSÍIZ2IO17 A disputa do LOTE 18 está encerrada. 

. 27/06/2012 O lote foi adjudicado pelo pregoeiro para o fornecedor AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA, no valor de R5 Sistema 
08:22:20 23,500 

Recursos 

Não houve interposição de recursos para esse lote. 

LOTE 19 

iD Fornecedor CN PJ ::Íizísta Situação Motivo 

Lances do Lote 19 

Fornecedor CNPJ Valor Lance Data/Hora Tipo 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO LOTE 19 

Posição Licitante CNPJ Marca Melhor Oferta 

Troca de Mensagens do Lote 19 

Usuário Data/Hora Mensagem 

. 05/06/ 2017 Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que fo¡ declarado DESERTO, pe/o ausência 
Sistema 10:26:16 de interessados no Item/Lote 

Recursos 

httpsz//Iicitanetcom.br/pe/pregao/ata.php?cod=1909 15/27 
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Não houve interposição de recursos para esse lote. 

Mensagem Geral 

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

02/06/2017 presentes, devido a complexidade do objeto, comunico que o presente certame será suspendo para a análise 
Pregoeiro 10:02:13 detalhadas das marcas apresentadas. Na oportunidade informo que retornaremos o Pregão na data de 

05/06/2017, "as 09:00 hs, peço a presença de todos no dia e horário marcado, sob pena de desclassificação. 

. 05/06/2017 Bom dia Srs. Licitantes, todos estão presentes na plataforma para darmos seguimento ao certame.? 
Pregoeiro 09:02:58 

. 05/06/2017 . - . _ . . . . . . Pregoeiro 09:11:48 Vamos prosseguir com a sessao, tendo em vista que sao 19 itens, vamos realizar a disputa de tres em tres itens. 

Pregoeiro  ATENÇÃO LICITANTES! Os itens 1, 3 e 4 serão colocados em disputa! 

Pregoeiro 05/06/2017 Srs. Licitarites pregão é disputa, vamos começar os lances! 
09:15:11 

. 05/06/2017 O valor está acima do médio vamos dar mais lances, daqui a pouco estarei jogando os itens no aleatório! Vamos 
Pregoeiro 09:33:11 dar lances! 

rwgregoeiro  Pregão é disputa, vamos dar lances Srs. licitantes, o preço de voces ainda não me atende! 
x 

Pregoeiro  ATENÇÃO SRS.LlCITANTES! Mais itens serão colocado em disputa! 

. 05/06/2017 _ . . Pregoeiro 09:39:27: Serao colocados em disputa os itens 5,6 e 7! 

Pre Oeim 05/06/2017 SRSLICITANTES FAVOR DAR LANCES, A QUALQUER MOMENTO OS ITENS 1,3 E 4 SERÃO COLOCADOS NO TEMPO 

g 09:40:34 ALEATÓRIO! 

Pregoeiro 05/06/2017 SRS. LICITANTES! Pregão é disputa de lances, vamos dar lances! 
09:42:05 

. 05 O6 17 . 

Pregoeiro Úgílmk/Bz: Vamos dar lances, os valores continuam alto! 

Pregoeiro  Vamos dar lances, os valores continuam altos não poderei efetivar as vendas assim! 

. 05/06/2017 e . . ¡ Pregoeiro 09:47:07 Pregao e disputa de lances! vamos dar lances . 

pre oeim 05/06/2017 ATENÇÃO! Senhores licitantes vamos agora acionar o tempo aleatório para o item 3 e esta disputa pode ser 

g 09:47:48 encerrada de Os a 30 minutos, fiquem atentos! ! ! !!!!! l!!! 

Pregoeiro 332535/127017 OS PREÇOS CONTINUAM ALTOS VAMOS DAR LANCES! 

1_ 05/06/2017 , . . 
.., - istema 09:50:52 O lote 3 esta no tempo aleatorio. 

Pregoeiro 05/06/2017 Atenção mais itens serão colocados em disputa, vamos dar lances! 
09:52:40 

. 05/06/2017 . . .. , . Pregoeiro 09:57:18 Srs.Licitantes vamos dar lances, pregao e disputa! 

- . 5 . 

Pregoeiro  Os valores continuam altos! 
Pre Ceira 05/06/2017 ATENÇÃO LICITANTES OS ITENS 05.06.07, SERÃO JOGADOS EM TEMPO ALEATÓRIO A A QUALQUER MOMENTO! 

3 10:03:33 FAÇAM seu LANCES! 

Sistema  0 lote 12 está no tempo aleatório. 

. 05/06/2017 ~ .. Pregoenro ::X0514 ATENÇAO LICITANTES MAIS ITEM SERAO JOGADOS NA DISPUTA FAÇAM SEUS LANCES! 

, 05/06/2017 n _ Pregoeiro 101235 ATENÇAO LICITANTES MAIS ITENS SERAO COLOCADOS EM DISPUTA! FIQUEM ATENTOS! 

. 05/06/2017 - ou Pregoeiro 101238 ATENÇAO LICITANTES MAIS ITENS SERAO COLOCADOS EM DISPUTA! FIQUEM ATENTOS! 

Pre oeim 05/06/2017 ATENÇÃO LICITANTES OS ITENS 7,10 E 17 SERÃO COLOCADOS A QUALQUER MOMENTO EM TEMPO ALEATORIO! 
g 10:24:42 VAMOS DAR LANCES! 

Pregoeiro  PREGÃO É DISPUTA DE LANCES, VAMOS CONTINUAR DANDO LANCES! 

. 05/06/2017 . , . Sistema 10:30:20 O lote 7 esta no tempo aleatorio. 

htlpsz/IIicitanet.combrlpelpregao/ata.php?cod=1909 
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Sistema 

Sistema 
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Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Sistema 

Sistema 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 
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Sistema 

Sistema 
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Pregoeiro 
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05/06/ 2017 
10:30:20 

05/06/2017 
10:30:20 

05/06/2017 
10:36:02 

05/06/ 2017 
10:37:57 

05/06/ 2017 
10:39:11 

05/06/2017 
10:43:17 

05/06/ 2017 
10:44:38 

05/06/2017 
10:44:38 

05/06/2017 
10:44:38 

05/06/2017 
10:45:07 

05/06/2017 
10:46:42 

05/06/2017 
10:48:02 

05/06/2017 
10:49:38 

05/06/2017 
10:50:53 

05/06/2017 
10:52:29 

05/06/2017 
10:53:52 

05/06/2017 
10:56:50 

05/06/2017 
10:56:56 

O5/ 06/ 2017 

10:56:56 

05/06/2017 
10:57:39 

05/06/2017 
10:58:58 

05/06/2017 
10:59:36 

05/06/ 2017 
11:00:31 

05/06/2017 
11:01:41 

05/06/ 2017 
11:05:19 

05/06/2017 
11:06:45 

05/06/ 2017 
11:07:53 

05/06/ 2017 
11:07:53 

(35/06/2017 
11:09:56 

05/06/2017 
11:10:33 

05/06/2017 
11:14:04 

05/06/2017 
11:14:25 

Licitanet - Ata 

0 Iote 17 está no tempo aleatório. 

0 Iote 10 está no tempo aleatório. 

VAMOS DAR MAIS LANCES MAIS ITENS SERÃO COLOCADOS EM TEMPO ALEATÓRIO! 

SRS. LICITANTES, OS PREÇOS DOS PRODUTOS DOS ITENS 10 E 17 ESTÃO AFNDA ALTOS FAÇAM SEUS LANCES! 

ATENÇÃO LICITANTES PARTICIPANTES DOS ITENS 6,13 E 18 SERÃO COLOCADOS EM TEMPO ALEATÓRIO! VAMOS 
DAR LANCES! 

LICETANTES PARTICIPANTES DOS ITENS 6,13 E 18 VAMOS ABAIXAR OS PREÇOS E DAR MAIS LANCES! 

O Iote 6 está no tempo aleatório. 

0 Iote 18 está no tempo aleatório. 

0 Iote 13 está no tempo aleatório. 

sRs. LICITANTES, PARTICIPANTES DOS ITENS 1 E 4, os LANCES ESTÃO COM o PREÇO ACIMA oo VALOR MÉDIO, 
VAMOS DAR LANCES SENÃO NÃO PODERE¡ EFETIVAR A COMPRA! 

SRS. LICITANTES PARTICIPANTES DOS ITENS 6,13,17 E 18 A QUALQUER MOMENTO O TEMPO ALEATÓRIO PODE 

ACABAR OS VALORES AINDA CONTINUAM ALTOS, VAMOS DAR LANCES! 

SRS LICITANTES PARTICIPANTES DOS ITENS 1,4,5,14,15 E 16 A QUALQUER MOMENTO ESTES ITENS SERÃO  
COLOCADOS NO TEMPO ALEATÓRIO VAMOS DAR ITENS! OS PREÇOS ESTÃO ALTOS E NÃO ME ATENDEM! 

SRS.LICITANTES VALORES CONTINUAM ALTOS VAMOS DAR LANCES, A QUALQUER MOMENTO OS ITENS 6,17 E 18 

SAIRAM DO TEMPO ALEATÓRIO! 

SRS. LICITANTES PARTJCIPANTES DOS ITENS S,14,15 E 16, VAMOS DAR LANCES, VALORES ALTOS QUE NÃO ME 
ATENDEM! 

SRS. LICITANTES VAMOS DAR LANCES, AS QUANTIDADES A SEREM ADQUIRIDAS SÃO RELEVANTES, O PAGAMENTO 
EA VISTA, ENTRETANTO OS PREÇOS TEM QUE SEREM BONS PARA EU PODER EFETIVAR AS COMPRAS VAMOS DAR 

LANCES! 

SRS. LICITANTES PARTICIPANTES DOS ITENS 1 E 4 O VALOR CONTINUA ACIMA DO PREÇO MÉDIO ORÇADO SE 

VOCES NÃO ABAIXAREM OS PREÇOS, NÃO PODEREI COMPRAR! VAMOS DAR LANCES, PAGAMENTO A VISTA! 

LICITANTES PARTICIPANTES DOS ITENS 17 E 1B A QUALQUER MOMENTO O TEMPO ALEATÓRIO PODE TERMINAR. 

PREÇOS ALTOS VAMOS DAR LANCES! 

0 lote 5 está no tempo aleatório. 

0 Iote 15 está no tempo aleatório. 

LICITANTES DOS ITENS 5 E 15 VAMOS DAR LANCES OS PREÇOS DE VOCÊS NÃO ME ATENDEM! 

SRS LICITANTES DOS ITENS 14 E 16 VAMOS DAR LACES, A QUALQUER MOMENTO OS LOTES SERÃO COLOCADOS  
EM MOMENTO ALEATÓRIO! 

LICITANTES PARTICIPANTES DOS ITENS 5 E 15 O PREÇO DE VOCE NÃO ME ATENDEM VAMOS DAR LANCES! 

VAMOS DAR LANCES LICITANTES, PREGÃO É DISPUTA DE LANCES! 

LICITANTES PARTICIPANTES DOS ITENS 1 E 4 QUEREMOS MUITO A REALIZAR A COMPRA DOS REFERIDOS 

PRODUTOS, ENTRETANTO O PREÇO DE VOCÊS ESTÁ ACIMA DO MEDIO! VAMOS DAR LANCES! 

ATENÇÃO LICITANTES PARTICIPANTES DOS ITENS 14 E 16. OS ITENS SERÃO COLOCADOS EM TEMPO 
ALEATÓR|O!VAMOS DAR LANCES! 

LICITANTES PARTICIPANTES DOS ITENS 5 E 15 VAMOS DAR LANCES QUEREMOS ADQUIRIR OS PRODUTOS MAIS OS 

VALORES AINDA ESTÃO MUITO ALTOS! 

O Iote 16 está no tempo aleatório. 

O Iote 14 está no tempo aleatório. 

Vamos dar lances, Srslicitantes participantes dos itens 14 e 16, a qualquer momento o tempo aleatório pode 
acabar! 

SrsJicitantes participantes dos itens 5 e 15 vamos dar lances, valores alto ainda! 

Vamos dar lances, pregão é disputa de preços! 

Os valores continuam alto, precisamos diminuir esses valores! 
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Sistema 
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Pregoeiro 

Pregoeiro 
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Pregoeiro 

Pregoeiro 
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05/06/2017 
11:15:51 

05/06/2017 
11:19:40 

05/06/2017 
11:25:43 

05/06/2017 
11:27:33 

05/06/2017 
11:30:20 

05/06/2017 
11:31:15 

05/06/2017 
11:31:15 

05/06/2017 
11:35:38 

05/06/2017 
11:37:49 

05/06/2017 
11:38:18 

05/06/2017 
11:42:09 

05/06/2017 
11:48:00 

05/06/2017 
14:01:17 

05/06/2017 
14:12:07 

05/06/2017 
14:12:12 

05/06/2017 
14:12:42 

05/06/2017 
14:12:43 

05/06/2017 
14:12:45 

05/06/ 2017 
14:51:44 

05/06/ 2017 
14:53:05 

05/ 06/ 2017 
14:53:06 

05/06/ 2017 
15:08:39 

05/06/ 2017 
15:52:31 

05/06/ 2017 
15:53:19 

05/06/ 2017 
15:55:34 

O5/ 0G/ 2017 
15:57:14 

05/06/ 2017 
15:58:13 

Licitanet - Ata 

Licitantes dos itens 14 e 16 vamos dar lances, pregão é disputa de lances! 

  Pode se tindar vamos dar lances 
' P 

Licitantes participantes do item 14, o item encontra-se no tempo aleatório vamos dar lances, o pre . í' ' 

continua alto, a qualquer momento o tempo pode acabar! Pagamento a vista! 

Srs.|icitantes, ainda existem três ítens em disputa vamos dar lances! 

Atenção Srs. Licitantes os itens 21 e 4 serão colocados em tempo aleatório, os lances continuam superior ao 

preço médio, vamos dar lances! 

O lote 4 está no tempo aleatório. 

O lote 1 está no tempo aleatório. 

Srs. licitantes vamos dar lances, dois itens ainda no tempo aleatório 

SrsLicitanteS o item 4 é ultimo item que esta' em disputa, acima do valor médio, se vocês não baixarem os preços 

não poderemos fazer a compra, e precisamos muito desse produto! 

Vamos darlances! 

Vamos dar lances no item 4, ele continua no tempo aleatório que pode acabar a qualquer momento! 

Srs. Licitantes vamos fazer uma pausa para o almoço e retornaremos às 14:00 hs, peço a presença de todos no 

horário marcado para continuarmos o certame. 

Boa Tarde Srs .Licita ntes todos estão presentes? Podemos prosseguir com o certame? 

Sr. Licitante tendo em vista, que o pagamento dos produtos sera' a vista, e que a empresa Agropecuária Eloa Safra 

Ltda, foi vencedora na fase de lances da maioria dos produtos, vamos tentar negociar os itens 1 e 4, pois os itens 
ficaram acima do preço médio, e não poderemos comprar os mesmos se os valores dos lances ofertados não 

ficarem dentro do preço médio. A proposta de preços apresentadas tem o prazo de 60 (sessenta) dias, vocês 

podem tentar após esse período o realinhamento de preços, mediante a comprovação do valor através de Nota 

Fiscal Eletrônica que justifique o preço pleiteado. 

Sr. Licitante tendo em vista, que o pagamento dos produtos será a vista, e que a empresa Agropecuária Boa Safra 

Ltda, foi vencedora na fase de lances da maioria dos produtos, vamos tentar negociar os itens 1 e 4, pois os itens 

ficaram acima do preço médio, e não poderemos comprar os mesmos se os valores dos lances ofertados não 

ficarem dentro do preço médio. A proposta de preços apresentadas tem o prazo de 60 (sessenta) dias, vocês 

podem tentar após esse período o realinhamento de preços, mediante a comprovação do valor através de Nota 

Fiscal Eletrônica que justifique o preço pleiteado. 

Sr.Licitante tendo em vista que a empresa Agropecuária Boa Safra foi vencedora da fase de lances da maioria dos 

produtos, vamos tentar uma negociação de preços de todos os itens, tendo em vista que o pagamento será a 

vista. 

Sr.Licitante tendo em vista que a empresa Agropecuária Boa Safra foi vencedora da fase de lances da maioria dos 

produtos, vamos tentar urna negociação de preços de todos os itens, tendo em vista que o pagamento será a 

vista. 

Sr.Licitante tendo em vista que a empresa Agropecuária Boa Safra foi vencedora da fase de lances da maioria dos 

produtos, vamos tentar uma negociação de preços de todos os itens, tendo em vista que o pagamento será a 

vista. 

Licitante vencedor do item 12, empresa BENTEC, você tem o prazo de 15 minutosipara manifestar a cerca do 

lance do referido item. 

Licitante Boa Safra os outros itens além do 1 e 4, foram postos em negociação, favor manifestar - se em relação a 

eles. 

Licitante Boa Safra os outros itens além do 1 e 4, foram postos em negociação, favor manifestar - se em relação a 

eles. 

Licitante Boa Safra não tem como você abaixar mais os preços nos demais itens? Tendo em vista que a empresa, 

ganhou a maioria dos itens e o pagamento é a vista? 

O ITEM 12 ESTÁ EM NEGOCIAÇÃO PODEM FAZER OS LANCES SRSLICITANTES! 

O VALOR DO ULTIMO LANCE DO ITEM 12 AINDA ESTÁ MUITO ALTO PODEM DAR LANCES! 

PODEM CONTINUAR A DAR LANCES O ITEM 12 ESTA COM ECONOMIA MUITO BAIXA! O PAGAMENTO É A VISTA E 

O PREÇO DEVE SER BOM 
O ULTIMO LANCE FEITO AO ITEM 12 NÃO ME ATENDE PODEM DAR LANCES! O VALOR ESTÁ MUITO BAIXO, TENDO 

EM VISTA QUE O PAGAMENTO SERÁ A VISTA! E A ECONOMIA ATÉ ENTÃO DO MOMENTO ESTÁ MUITO BAIXA! 

O ITEM 12 O PREÇO ESTÁ MUITO ALTO, PODEM DAR LANCES PORQUE O VALOR NÃO ME ATENDE! 

19¡2'1' 
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Pregoeiro gãzgfáígn? Licitante vencedora do Lote 12, vamos negociar o item no valor de RS 70,00 

Preggeiro 05/06/2017 Nossa o valor está muito alto, e a economia muito pequena, não só em relação a este item como todos os outros. 
i 16:04:33 Além da qualidade a Administração deve privar pela economicidade! 

. 05/06/2017 , . . 

P | l ' regoeiro 16:05:08 E 0 pagamento sera rea rzado a vista 

Pregoeiro 05/06/2017 As compras serão em quantidades consideráveis, 0 pagamento a vista, além da qualidade a administração deve 

16:08:10 ter em seu pilar a economicidade! Vamos renegociar esse valor de RS 90,00 que ainda não me atende. 

pregam") 05/06/2017 O meu trabalho é comprar para a administração púbiica com qualidade e economicidade , considerando que o 

16:12:09 pagamento será a vista, vamos negociar e dar urna margem maior de desconto nos itens. 

Pregoeiro 05/06/2017 Vamos negociar o item 12 no valor de R$70,00? 
16:13:26 

Pregoeiro  Licitante Boa Safra vamos negociar o item 12, o valor ainda está muito alto? 

. 05 O6 2017 . . 

Pregoetro lõfzT/SO Licitante Boa Safra vamos fechar o valor do lote 12 em R$70,00? 

05/06/2017 Senhores licitantes, conforme dispõe o edital fica os mesmos intimados a regularizarem o HABILITANET no prazo 
Pregoeiro 164255 de 24hs, bem como apresentar os documentos solicitado e Bulas, folhetins, informativos técnicos, retornaremos 

' ' amanhã 06/06/2017 ás 16:43 hs para darmos sequência ao certame. 

Pregoeiro ÊÊ/EÊÉÊOU Boa tarde Srslicitantes todos estão presentes na plataforma para darmos seguimento ao certame? 

Srs. licitantes fica aberto o prazo de 10 minutos para analise do HABILITA-NET dos documentos de habilitação e 
. 06/06/2017 . .  Pregoeiro logo em seguida abriremos o prazo de recurso. ' 16:44:56 _ 

Pre cem) 06/06/2017 Srs. Licitantes está aberto o prazo para interposição de recursos. 
3 17:03:30 

. 06 2 . . . . - . . 

Pregoeiro ÊS/_foggsolll Fica aberto o prazo de 10 minutos para interposiçao de recursos dos licitantes! 

Srsiicitantes não havendo manifestação em relação a recursos pelos os mesmos e conferindo os documentos do 

habilitanet da empresa Agropecuária Boa Safra esta pregoeira juntamente corn a equipe de apoio constatou que 

os mesmos se encontram de acordo com o solicitado no Anexo ll 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 

pre oeim 06/06/2017 global corn até 02 (duas) casas decimais, bem como a marca, para o e-mail: |icitac0es3@saaepiumhLcombr e os 
g 17:45:28 originais dos documentos de habilitação no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, juntamente com a proposta de 

preços readequada ao lance final, para o seguinte endereço: Destinatário: Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Piumhi-MG «~ Setor de Licitações ,Praça Zeca Soares, n9 211, Centro, Piumhi/MG CEP:37925-000¡Pregoeiro: 
Jaqueline Aparecida de Souza. Sendo assim, pela análise dos documentos hei por bem encerrar essa disputa. 
Favor ter ATENÇÃO para não esquecerem de nenhum documento de habilitação. 

Bom dia. Recebemos dentro do prazo estipulado no Título 8, sub-item 8.13 do edital os documentos originais 

comprobatórios de habilitação bem como a proposta ajustada ao preço final. A Pregoeira juntamente com a 

equipe de apoio analisando os documentos e as propostas comerciais adequadas ao peço final, verificou que os 

mesmos se mostraram em conformidade com as exigências do edital. Serido assim, pela análise dos documentrí 
P . 27/06/2017 houve por bem a Pregoeira e a Equipe de Apoio habilitar a empresa: AGROPECUÁRIA BOA SAFRA vencedora do-__ 
'amem 03:22:02 itens (1,3,4,5,6,7,10,12,13,14,15,16,17 e 13) no valor global de RS 47.537,00 (Quarenta e sete mil, quinhentos e 

oitenta e sete reais), hei por bem adjudicar o objeto ao vencedor do certame. Agradecemos a participação de 
todos e até o próximo certame. 

Lotes Adjudicados 

Fornecedor Total Adjudicado 

AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 
R 47.587,00 LotesAdjudicados: 1- 3-4-5-6-7-10-12-13-14-15-16-17-18 s 

Total Gera¡ Adjudicado R5 47537.00 

Após encerramento da fase de lances, e atendido os procedimentos da Lei Complementar 123/05, o licitante melhor classificado em cada lote 
ou item foi declarado vencedor conforme indicado no quadro Resultado da sessão pública, a cíassificação 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 08:22:20 horas do dia 27 de Junho de 2017 cuja ata foi lavrada pelo(a] Pregoeirola). 
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27/06/2017 Classificação dos Lotes 

PREGÃO ELETRÔNICO No os/2017 

Classificação da Disputa 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

Lote Classificação Fornecedor Vencedor CNPJ Valor Lance 

1 1° AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 RS 94,93 

n 3 1° AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 RS 89,00 

4 1° AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 RS 103,42 

5 1° AG RO PECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 RS 99,00 

6 1° AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 RS 99,90 

_7 . 1" AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 RS 50,00 

10 1° AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 RS 5,50 

12 1° AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 RS 70,00 

/13 1° AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 R$ 458,00 

1 1° AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 RS 400,00 

15 1° AG ROPECUÁRLA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 RS 22,40 

15 2° BENTEC COMERCIO DE SEMENTES LTDA - EPP 10.257.026/0001-73 RS 75,00 

16 1° AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 R5 170,00 

16 2° BENTEC COMERCIO DE SEMENTES LTDA - EPP 10.257.026/0001-73 RS 650,00 

17 1" AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 RS 300,00 

17 2° BENTEC COMERCIO DE SEMENTES LTDA - EPP 10.257.026/0001-73 RS 450,00 

18 1" AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0001-03 RS 23,50 

18 2° BENTEC COMERCIO DE SEMENTES LTDA - EPP 10.257.026/0001-73 RS 25,00 

"W 
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Licitanet - Proposta Inicial 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

277061201 7 

Proposta Inicial 

PREGÃO ELETRÔNICO N9 05/2017 

LOTE: 1 - 

Fornecedor: ID 24855 - ME/EPP - 01/05/2017 03:42:21 

Situação do lote: Classificada 

 
_ _ _ Valor 

!tem Quant. Unid. Descriçao Marca _ , _ Valor Total 
Umtano 

AdubO 20.05.20 NPK. AdubO químico, aspecto físico granulado, cor 
1 12.00 saco branca, composição: Nitrogênio, Fósforo e POtásiO (NPK) 20-05-20, ern VANGUARD R5 129,40 R$ 1.552,80 

balada em saco 50 kg. 

LOTE: 3 - 

necedor: ID 77952 - ME/EPP - 01/05/2017 08:42:21 

:muação do lote: classificada 
_ _ _ Valor 

Item Quant. Unid. Descriçao Marca . . . Valor Total 
Unltarlo 

1 15.00 saco AdubO FOsfatadO formulação 03.17.00. Saco de 50 kg. VANGUARD R$ 92,31 RS 1.384,65 

LOTE: 4 - 

Fornecedor: ID 57729 - ME/EPP - 01/05/2017 08:42:21 

Situação do lote: classificada 
_ _ _ Valor 

Item Quant. Unid. Descriçao Marca _ , _ Valor Totai 
Umtano 

1 12.00 saco AdubO Granulado Cloreto de Potássio KCL 00.00.60. Sacos de 50 Kg. VANGUARD RS 125,00 R3 1.500,00 

LOTE: 5 - 

Fornecedor: ID 64763 - ME/EPP - 01/05/2017 03:42:21 

situação do lote: classificada 
V I 

,rw-m Quant. Unid. Descrição Marca . ?É Valor Total 
Unltarlo 

1 12.00 saco AdubO GranuIadO Nitrogênio e Potássio NK 30.00.10. Saco de 50 Kg. VANGUARD RS 99,00 RS 1.188,00 

LOTE: 6 - 

Fornecedor: ID 87278 - ME/EPP 4 01/05/2017 08:42:21 

Situação do lote: classificada ' 

_ _ _ Valor 
!tem Quant. Unid. Descriçao Marca _ , _ Valor Total 

Unltarto ~ 

1 10.00 saco AdubO Nitrogenado 46.00.00 (Ureia). Saco de 50 kg VANGUARD RS 99,95 R3 999,50 

LOTE: 7 - 

Fornecedor: ID 96277 - ME/EPP - 01/05/2017 08:42:21 

Situação do iote: Classificada 

_ _ ç Valor 
Item Quant. Unid. Descriçao Marca _ , _ Valor Total 

Umtarlo 

1 12.00 saco Fertilizante 100% Orgânico composto 100% naturaLSaco de 50k AMIGÃO RS 53,50 RS 642,00 

LOTE: 10 - 

Fornecedor: ID 54759 - ME/EPP - 01/05/2017 08:42:21 

Situação do lote: classificada 

httpszlllicitaneLcOmtJr/'pelpregaoiimp_propini.php?p=MTkwOQ== 1/3 



27/06/2017 Licitanet - Proposta Inicial 

Unitário 

ÓI M' I.P t|dP ,'t 't.P"' , 

1    57.3:: :.í::f::,.::.:.:,. ;1515326 t” e  2    as  
LOTE: 16 - 

Fornecedor: ID 6962 - ME/EPP - 01/06/2017 03:42:21 

Situação do lote: classificada 
_ _ __ Valor 

Item Quant. Umd. Descriçao Marca _ _ _ Valor Total 
UnItarIo 

Pó Calcário- para jardinagem. Dolomítico B, composição quimica: 
1 12.00 t | d AGRIMIG R 173,75 R 2.085,00 m"? a a CaO 35 a 33%, MgO 12 a 15%, PN 98 a 102% e PRNT ss a 90%. s 5 

Fornecedor: ID 62448 r ME/EPP - 13/05/2017 17:24:03 

Situação do lote: classificada 
_ _ _ Valor 

Item Quant. Umd. Descriçao Marca _ , _ Valor Total 
UnItarIo 

Pó Calcário - para jardinagem. Dolomít-ico B, composição química: 
1 12.00 tonelada Botuvera R$ 650,00 RS 7.800,00 

CaO 35 a 38%, IVIgO 12 a 15%, PN 98 a 102% e PRNT 85 a 90%. 

LOTE: 17 - 

/Nnecedon ID 32899 - ME/EPP 4 01/06/2017 03:42:21 

n Situação do lote: classificada 
_ _ _ __ Valor 

Item Quant. Umd. Descriçao Marca . . . Valor Total 
. Umtario 

S b " ' . 1 20.00 Saco ementes de pastagem rachnarla marandu concentrada 60% SEMENTES FARM Rs 303,43 RS 6.068,60 

Embalagem de 10 kg. 

Fornecedor: ID 26692 - ME/EPP - 13/05/2017 17:24:08 

Situação do lote: classificada 
V I 

Item Quant. Unid. Descrição Marca _ em” Valor Total 
UnItarIo 

S d t b h" ' d t cl 60V. 1 20-00 Saco ementas e pas agem rac lana maran u concen ra a o WO” R5 450,00 Rs 9.000,00 
Embalagem de 10 kg. 

LOTE: 18 - 

Fornecedor: iD 37883 - ME/EPP - 01/06/2017 08:42:21 

Situação do lote: classificada 
V I 

#Nem Quant. Unid. Descrição Marca , ?Pr Valor Total UnItarIo 

1 500.00 saco Substrato orgânico composto classe B 25 Kg. AMIGÃO RS 23,95 RS 11.975,00 

Fornecedor: ID 33763 - ME/EPP - 13/05/2017 17:24:03 

Situação do lote: classificada 
V I 

Item Quant. Unid. Descrição Marca . a. t." Valor Total 
Umtario 

1 500.00 saco Substrato orgânico composto classe B 25 Kg. Provaso R5 25,00 RS 12.500,00 

httpsJ/Iioitanet.combrlpeipregaolimp_propini.php?p=MTkwO == 3/3 



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

Piumhi - MG 

Proposta ao processo de compra: 1521 2.017 

413376651000103 AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA 

Representãnteí CARLOS MAGNO AVELAR Identificação: MG-2_745_51o Recusado 

Validade prop.: 0612312017 Prazo de entrega: ATÉ 30 DIAS Proposta aceita 

comprovou MEIEPP 

Cod produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário rota¡ do nem 

00000004752 ADUBO 20.05.20 NPK 1200 9433 1139,16 

MarcalModeio: VANGUARD1 

00000004757 ADUBO DE ENXOFRE (S), POTÁSSIO (k), MAGNÊSÍO (MG) 0100 0,00 000 
Marca/Modelo: 1 

00000004763 ADUBO FOSFATADO 03-17-00 15,00 89,00 1.335,00 

MarcalModeloz VANGUARD1 

00000004755 ADUBO GRANULADO CLORETO DE POTÁSSIO KCL 00.00.60 12:00 10142 124104 
Marca/Modelo: VANGUARD1 

00000004705 ADUBO GRANULADO NÍTROGÊNIO E POTÁSSIO NK 30.00.10 1200 99H00 110000 

MarcafModelo: VANGUARD1 

00000002335 ADUBO NITROGENADO 46 .00.00 ( UREIA ) 1000 9930 99900 

Marca1ModeIo: VANGUARD1 

00000000979 FERTILÍZANTE 100% ORGANICO 100% NATURAL 4200 5000 50000 

Marca1ModeI0: AMIGÁO 1 

00000002334 FERTILÍZANTE RÍCO EM AMÍNOÁCIDO 0:00 0,00 0,00 

Marca/Modelo: 1 

00000004750 FIPRONIL 25% ( INSETICIDA PARA FORMIGAS E CUPINS) 0_00 000 000 
Marca1Modelo: 1 

@00004754 FORMICIDA (ISCA) PARA MATAR FORMIGA GRANULADO 1200 550 5000 Marca/Modelo: FORMIGRAN1 

00000004759 HALOSULFRON ISOLDIER ?SG 0,00 0_00 0_00 

A Marca/Modena: 1 

00000004070 HERBICIDA Gl-'FOSATO PARA PRAGAS 100,00 70,00 7.000,00 

Marca/Modero: ROUNUP TRANSORB1 

00000004757 HERB|C|DA PARA JARDIM P|CL0R^M 20,00 450,00 9.160,00 

Marcamñodelo: NORTOXI 

00000004751 INSETICIDA IMIDACLOPID A BASE DE NICOTINA, SISTEMICO 1200 40000 400000 
Marca1M0deI0íCIGARAL1 

00000002410 OLEO MlNERêlrffRA CONTBOLE DE PRAGAS, INSETOS E 1200 2240 200,80 

Marca/Modelo: ASSIST 1 

00000004071 P0 CALCARIO PARA JARDWAGEM 12,00 170,00 2.040,00 

Marca/Modelo: AGRIMIG1 

Sistema: MGFCompras - Página . 1 



2017-6-5 Licitanet - Proposta inicial 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

Proposta Inicial 

PREGÃO ELETRÔNICO N9 05/2017 
'ucirnçbss i'm-LINE 

LoTE: 1 - 

Fornecedor: ID 24855 - ME/EPP - 01/05/2017 03:42:21 

Situação do lote: classificada 

!tem Quant. Unid. Descrição Marca “ahi” Valor Total 
Unitário 

Adubo 20.05.20 NPK. Adubo químico, aspecto físico granulado, cor 

1 12.00 saco branca, composição: Nitrogênio, Fósforo e Potásio (NPK) 20-05-20, em VANGUARD RS 129,40 RS 1.552,80 
balado em saco 50 kg. 

LOTE: 3 - , ,  : 

qecedor: ID 77952 - ME_/EPP - 01/05/201103:42:2_1__  _ _ 

Situação do lote: Ciassificada - '  a '  *  'e -' 

. . Valor Item Quant. Unid. Descrição Marca _ Valor Total 

_ _ Unitário 

1 15.00 saco Adubo Fosfatado formuiação 03.17.00.; seco de sine: ' VANGUARD R$ 92,31 35 1.334,55 

LOTE: 4 ' 4 .I'm-Ê   Âlx "Ã 

Fornecedor: ID 57729 - ME/EPP - 01/05/2017 03:42:21 

Situação do lote: classificada 

' l 

Item Quant. Unid. Descrição Marca Ya ?r Valor Total 
. =  1._ Unitário 

1 12.00 saco Adubo Granulado Cloreto de Potássio KCL 00.00.60. Sacos de 50 Kg. VANGUARD R5 125,00 RS 1.500,00 

LOTE: 5 - “t”  ;A 

Fornecedor: ID 64763 - ME/EPP - 01/05/2017 03:42:21 .  
Situação do lote: classificada . - ' '- Í Í. . . ' 5 - . 

, ' ' ' V ,Ku Quant. Unid. Descrição Marca _ ah?" Valor Total 

Unitário 
1 12.00 saco Adubo Granulado Nitrogênio e Potássio NK 30.00.10. Saco de 50 Kg. VANGUARD RS 99,00 R5 1.188,00 

LOTE: 6 - 

Fornecedor: ID 87278 - ME/EPP - 01/05/2017 03:42:21 

Situação do Iote: classificada 

Item Quant. Unid. Descrição Marca V?” valor Total 
Unitário 

1 10.00 saco Adubo Nitrogenado 46.00.00 (Ureia). Saco de 50 kg VANGUARD RS 99,95 RS 999,50 

LOTE:- 7 - 

Fornecedor: ID 96277 - Mis/EPP - 01/05/2017 03:42:21 
Situaçãoclo iote: classificada 

' l 
Item Quant. Unid. Descrição Marca Va ?r Valor Total 

Unitário 
1 12.00 saco Fertilizante 100% orgânico composto 100% naturaLSaco de 50k AMIGÃO R$ 53,50 RS 642,00 

LOTE: 1G - 

Fornecedor: ID 54759 - MEIEPP - 01/05/2017 03:42:21 ~ 

Situação do lote: classificada A 

httpsziliicitanetoombrlpdpregaoñrnpJJropini.php?p=MTkw0Q== 1/3 



2017-5-5 Liçitanet r Proposta Inicial 

Item QuantQUnid. .Descriáoa r - .r  .  n-,i ..gr - - Marca _vmar Valor Total 
Unitário 

1 12.00 pacote isca cara matar formigas granulado/formifire. Pacote de 500 gr. FORMIGRAN RS 5,89 

LOTE: 12_ - 

Fornecedor: !D 86397 - ME/EPP - 13/05/2017 17:24:03 

Situaçãooo lote: classificada _. 

Item Quant. Unid. Descrição Marca _Vílkfr Vior Total 
Umtarao _ 

Herbicida Glifosato para pragas. Sal isopropilamina de N- 

_ (phosphonomethyllglicine (GLIFOSATO). 48,0% m/v) Equivalente ácido ' 1 100.00 I 

me de GLIFOSATO g/L(36,0% m/v) Ingredientes inertes . 692 g/L(69,2% Nortox R5 35'00 RS SÉSOQDG 

_ _ m/v). Embalagem 20 litros. 

Fornececgor: ID 70195 - ME/EPP - 01/05/2017 03:42:21 

Situação do lote: classificada 

. V l Item Quant. Unid. Descrição Marca a or valor Total 
Unitário 

Herbicida Glifosato para pragas. Sal isopropílamina de N- 

_ (phosphonomethyüglicíne (GLIFOSATO). 48,0% m/v) Equivalente ácido ROUNDUP q 10° O 'tm de euros/vo g/L(36,0% m/v) Ingredientes inertes . 692 g/L(69,2% TRANSORB R5 372m R5 37 200m 

m/v). Embalagem 20 litros. ' " 

LOTE: 13 - " 
Fornecedor: ID 26396 - MEIEPP - 01/05/2017 03:42:21 

Situação do lote: classificada 

l 
Item Quant. Unid. Descrição Marca a ?r Valor Total 

Unitário 

Herbicida para jardim - ZA-dichlorophenoxyacetic acid 2,4-D, Sa de 1 r 

Trietanolamina 402,0g/L (40,20%m/v); -Equivalente ácido de 2,4-D 

.240,0g/L (24,00%m/v; -4-aminoà=3;5,6:trichlorobyridine-Z-carboxylic 
' "W l acid, Picloram; -Salide Trietanolamina 103;6g/L (10;36%m/V); - 

1 0.00 " N RTO ' . ~ 2 galao Equivalente ácido de Piclorarn .54,0g/L.(6,40%m/v); -lngredientes O X R5 46035 R5 g 20730 

Inertes 664,3g/L (66,43%m/v); Indicado para o controle de 

dicotiledôneas inçiecejaveis ge Hori/ze arbóreo, arbustivo e subarbustivo 
em pastagens e Jardins. Embalagem 5 litros. 

LOTE: 14 - 
i- .reeedor: ID 17177 - ME/EPP-01/06/_2o17 03:42:21 

Situação do lote: classificada - 

item Quant. Unid. Descrição l Marca _"°"_" valor Total 
Unitário 

Imídaclopid inseticida à base de nicotina, sistêmico (Cigarrinha). -1-(6- 

chloro-3-pyridylmethyll-N-nitroimidazolidin-Lylideneamine 
(IMIDACLOPRIDO 175g/L (17,5U '36 m/v); - IRS, ZRS; IRS, 2SR)-1-(4- 

1 1100 pacote chiorophenoxy)3,3-dirnethylii-(ÍH-i,2,4-triazol-1-yl)butan- = 2-ol GGARAL RS 42500 Rs SJOODÚ 

(TRIADiMENOLJ 250 g/L (25 96 m/v); - Outros ingredientes 735 g/L 
(73,5 % m/v). Pct de 30 grs. 

LOTE: 15: - 

Fornecedor: ID 47218 - MEIEPP - 1s/o5_/2q17_f17_:g4;0a 'ç  
Situação do lote: classificada - 1  ç 

ltem- Quant. Unid. Descrição Marca ?Jahr Valor Total 
.l - Unitário 

Óleo Mineral. Para o controle de Pâgai insetos e parasitas. Principio 
- i - ' - B I 1 J 

1  mm Ativo: Óleo de Neem. Embalagem 'de-l Litro age Nm Rs 75 0° Rs 900 00 

Fornecedor: ID 77733 - ME/EPP - 01/05/2017 03:42:21 

Situação do lote: classificada 

Item Quant. Unid. Descrição 11"' E' Marca Valor Valor Total 

httpszlllicitanetcombripelpregaoimp_propinl.php?p=MTkLvOQ== 213 



:Í : J .n-,ALL 21 2017-6-5 Ljcitanet - Proposta Inicial 

Unitário 
Óleo Mineral. Para o controle de Pragas, insetos e parasitas. Principio  : › u'  

1 12 0° 'm' Ativo: óleo..de--Neemr-Ern-báiagem*cie-1 Litro , “SBT R5 22'” 

LOTE: 16 -_ 

Fornececior: ID 62448 - ME/EPP - 15/05/2017 17:24:03 

Situação do lote: classificada 

Item Quant. Unid. Descrição Marca Val? Valor Tata¡ 
'- Unitário  ' Pó Caicário - para jardinagem. Dolomitico B, composição química: 

. | 1 12 0° m” ada CaO 35 a 33%, MgO 12 a 15%, PN 95 a 10295 e PRNT 35 a 90%. Bmuvera R5 650m R5 180030 

Fornecedor: ID 6962 - MEIEPP - 01/05/2017 03:42:21 

Situação do lote: classificada 

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valim' Valor Total 
Unitário 

Pó Calcário - para jardinagem. Dolomitico B, composição química: 
1 . I . 12 0° t°"° ada cao 35 a 33%, MgO 12 a 1595, PN 9a a 10295 e PRNT 35 a 90%. AGRMG R5 17335 R5 2 085w 

LOTE: 17- _ .  
.ñecedon ID 26692 - MEIEPP- 15/05/2017 17:24:03   
Situação do lote: classificada __ 7 _ 

. - . 2- ' I e ' ' 

Item Quant. Unid. Descrição Marca a ?r VaIorTotaI 
Unitário - 

1 2000 saco Sementes de pastagem hrachiária marandu concentrada 60%. Wolf R5 450,00 Rs simon!) 
Embalagem de 10_ kg. _ ç _ A 

Fornecedor: ID 32899 - ME/EPP - 01/05/2017 05:42:21 

Situação_ dollote: classificada z 
Item Quant. Unid. Descrição Marca t": _Valfw Valor Total 

_   _.:   f; Unitário _ 

s d :b h"' ^ 0:5 . '    c' " i  
1 2000 Saco ementes e pastagem rac iaria marandu concentra a 0% SEMENTES FARlA Rs 303,43 Rs 6068,60 

. - Embalagem de_ 10 kg. _ _ ã 7 _ A 

LOTE: 18 -  
Fornecedor: ID 33763 - ME/EPP - 15/05/2017 17:24:03 --  
Situação do lote: classificada L  x _ _ 

*an Quant. Unid. Descrição i H' n f r Marca Van” valor Tuta¡ 

Unitário 
1- 500.00 saco Substrato orgânico composto classe B 25 Kg. Provaso RS 25,00 R5 12.500,00 

Fornecedor: ID 37883 - ME/EPP - 01/05/2017 08:42:21 

Situação do lote: Classificado 

Item Quant. Unid. Descrição ' Marca _Vahr vaio¡ Tuga¡ 
Unitário ' 

1 500.00 saco Substrato orgânico composto 'classe B 25kg. 
AMIGÃO 1352335! R5_ 1197590 

httpewiicitanetcombrlpafpregaorimp_propirii.php?p=MTkwOQ-== 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
g Praça Zeca Soares, 211 23.782.816 

Piumhi - MG 

Proposta ao processo de compra: 152 I 2.017  413376651000103 AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA 
Representante: CARLOS MAGNO AVELAR Identiñcação: MG-2.748.610 Recusado 

Validade prop.: 06/23/2017 Prazo de entregar ATÉ 3o DIAS Proposta aceita 

comprovou MEIEPP 

Cod produto Descrição do produto Quantidade Preço Unitáríü Total do item 

00000002336 êêMENTE PA_S_TI§<_3_E_M BRACHMRA MARANDU 20,00 300,00 6.000,00 

Marca/Modem: SEMENTES FARIA/ 

00000004523 SUBSTRATO ORGÂNICO COMPOSTO CLASSE B 500,00 23_50 1175000 

Marca/Modelo: AMIGÂO l 

00000004700 TIAMETOXAMIPRATJCO 30% E CITROCONAZOL 40% 0_00 0_00 0,00 

Marca/Modelo: I 

Vafor total da proposta: 47.587,00 

Sistema! MGFCompras - Página 



raça Zeca Soares, 211 23.782.816 

Piumhi - MG 

às?!  
Serviço Aut. de Água e Esgoto “éh-- à; 

«a» e; 

Abertura de propostas do processo de compra 152:' 2017 
AQUISIÇÃO DE INsUMos, HERBICIDAS, INSETICIDAS E OUTROS PARA JARDINAGEM 

Processo de licitação: 5 I 2017, modalidade: 11 Pregão Eletrônico 

41 .937.665I0001-03 AGMTECUARIA BOA SAFRA LT-DA 

Número de parceias: 1 

Prazo de entrega: ATÉ 30 DIAS 

Condições de frete: CIF 

Aceitação: Proposta aceita 

Prazo p¡ primeira parcela: 7 dias 

Validade da proposta: 23/0612017 

Valor da proposta: 47.587,00 

Sistema: MGFcorhpras - AberturaDeProposiasütrpt Página 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
g 23.782.816l0 Praça Zeca So 

Piumhi - MG 
Sistema: Materiais, Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 5 I 2017 

Protocolo: 8140/2017, 28-Jun-2017 14:18 

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. 

W 
LOTE: 1 ADUBO 20.05.20 NPK 

Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance     41 .93756510001-03 AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA Lance caduoo   355v¡ 

41 .937665/0001-03 AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA 
 

Lanoe final vencedor 

LOTE: 3 ADUBO FOSFATADO 03.17.00 

Autor da reposta inicial Aceitação do lance  
..e " 

41 .937565/0001-03 AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA Lance final disputa 

LOTE: 4 ADUBO GRANULADO CLORETO DE POTÁSSIO KCL 00.00.60 

Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance f* 
1 1 41.937.665/0001-03 AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA 103,42 Lance caduco     

3 41.937.665IO0003 ROPECUARIA BOA SAFRA LTDA 103,42 ance final vencedor 

LOTE: 5 ADUBO GRANULADO NÍTROGÊNIO E POTÁSSÍO NK 30.00.10 

Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do Eance      41 .937565/0001-03 AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA   99 00 Lance final disputa 

LOTE: 6 ADUBO NJTROGENADO 46 .00.00 ( UREIA) 

Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance 

41 937 66510001 03 AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA 99 90 Lance caduco 

 
Sistema: MGFCompras - PropostaIniciaIDePregaom .rpt Págma: 1 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
2378281610 

Piumhi- MG 
Sistema: Materiais, Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 5 I 2017 

Protocolo: 81401201 7, 2B-jun-201T 14:18 

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. 

W 
3 | 41 .937565/0001-03 AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA 99,90 Lance final vencedor 

LOTE: 7 FERTILIZANTE 100% ORGANICO 100% NATURAL 

Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance 

 
  

41 937 66510001 03 AGROPEC ARIA BOA SAFRA LTDA Lance ñnal disputa V 

 

LOTE: 10 FORMICIDA (ISCA) PARA MATAR FORMIGA GRANULADO 

Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance 

41.937.665/0001-03 AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA    
 Lance caduco     à??? 

41 .937565/0001 -03 AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA Lance final vencedor 

AWPTE: 12 HERBICIDA GLIFOSATO PARA PRAGAS 

Autor da proposta inicial Aceitação do lance 

41 937 665/0001-03 AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA 

LOTE: 13 HERBICIDA PARA JARDIM PICLORAM 

Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance 

SAFRA LTDA   Lance caduco 

  
 

Lance ñnal vencedor .  41 .937565/0001-03 AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA 

LOTE: 14 INSETICIDA IMIDACLOPID A BASE DE NICOTINA, SISTÊMICO  Autor da proposta inicial Aceitação do lance    
. Sistema: MGFCompras - PropostaIniciaIDePregaoU1.rpt Págma¡ 2 



Serviço Aut. de Áua e Esgoto 
23782816/0 

Piumhi - MG 
Sistema: Materiais, Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 5 I 2017 

Protocolo: 8140/2017, 28-jun-2017 14:18 

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 iegisiação afim e os termos 
do edital, apresentando ao final a seguinte firma, conforme documentação anexa rubricada pelo pregoeiro e os 
membros dacomissão. 

 41 .937565/0001-03 AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA 400,00 Lance final disputa    
LOTE: 15 OLEO MINERAL PARA CONTROLE DE PRAGAS, INSETOS E PARASITAS (ÓLEO DE NEE 

Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance 

41.937.665/0001-03 AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA     
 22,40  Lance caduco   41 .937565f0001 -03 AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA Lance final vencedor 

LOTE: 16 PÓ CALCARIO PARA JARDINAGEM 

Autor da proposta inicial Aceitação do lance 

41 937 665/0001-03 AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA Lance final disputa 

LOTE: 17 SEMENTE PASTAGEM BRACHIARA MARANDU CONCENTRADA 60% 

Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance 

1 418375651000143 AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA 300 00    Lance caduco 

  41 .937565/0001-03 AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA  Lance final .vencedor 

LOTE: u 18 SUBSTRATO ORGÂNICO COMPOSTO CLASSE B 

Autor da proposta inicial Aceitação dc._lance 

41 .937555/0001-03 AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA Lance final disputa 
se 

9:3 

Sistema: MGFCornpras - PropostalnicialüePregaool .rpt PÉQÍDBI 3 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
2378281610 

Piumhi - MG 
Sistema: Materiais, Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 5 I 2017 

Protocolo: 8141/2017, 28-jun-2017 14:18 

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 
Piumhi - MG, quarta-feira, 2B de junho de 2017 

Prot: 8141 12017 

JAQUELIN RECIDA DE SOUZA 
EGOEÍRA 

Í  g 

PORTARÍA SAAE-PIU 18/2017 

-- STRO SONIA ROSENI COSTA 
MEMB - «'- ÍPE DE APOÍO MEMBRO EQUÍPE DE APOIO 

   

,Sistemaz MGFCompras - PropostaInicialDePregaom .rpt PÉQÍHGÍ 4 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais; Subsistema ~ Compras e Licitações 

Processo de compra N° 15212017 

 
Na data e hora acima informadas. reuniu-se o Pregoeiro e os membros da Comissão de Apoio abaixo assinada, a fim 
de realizar a abertura das sobrecartas contendo a documentação enviada pelos licitantes participantes do processo de 
licitação referenciado acima. Iniciada a fase de habilitação, o Pregoeiro recebeu e abriu os envelopes a ela 
encaminhados. apresentando ao final, o seguinte resultado. conforme a documentação anexa, numerada e rubricada 
pelo Pregoeiro e a Comissão. 

    
41 .937665/0001-03 AGROPECUARIA BOA SAFRA 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, terça-feira, 27 de junho de 2017 

  JAQUELINE 1 IDA DE SOUZA 

RA 

PORTARIA SAAE-PIU 13/2017 
Senriço Aut. de Água e Esgoto 

_ K __ 
MARIA LUCIANyG ULART DÊ CASTRO SONIA ROSENI COSTA 

MEMBRO EQUIPE DE APOIO MEMBRO EQUIPE DE APOIO 

'-3 

Sistema: MGFCompras - HabílitacaoDePregaootrpt T'rot: 3.145 i' 2.01:/ Página 1 
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2017-6-5 ljcitanet - Proposta Final 

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

Proposta Final ' * . . . í'-'- -t - ' " 

LICITAN T” 
PREGÃO ELETRONICO 05/2017 ' *ukriàêàzé aa-í-»s 

l 

Fornecedor: AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA CNPJ: 41.937.665/0001-03 

Representante: RONALDO ALVES COSTA 

Telefone: (31 )3774-3693 

E-mall: apoio@agroboasafra.com.br 

Endereço: PROFESSOR ABEYLARD - 2106 - SETE LAGOAS (MG) 

!tem Quant. Unid. Descrição Marca V. Unit. V. Total 

Adubo 20.05.20 NPK. Adubo químico, aspecto fisico granulado, cor branca, composição: RS 
1 um 5m Nitrogênio. Fósforo e Potásio (NPK) 20-0520, em balada em saco 50 kg. VANGUARD 94,93 Rs 113” 6 

3 15,00 saco _ Adubo Fosfatado formulação 03.17.00. Saco de 50 kg. VANGUARD  00 R$ 1.335,00 

4 12,00 saco Adubo Granulado Cloreto de Potássio KCL 00.00.'50.'Sácos de' 50 Kg. 'i VANGUARD ?g3 42 R$ 1.241,04 

5 12,00 saco Adubo Granulado_ NitrogeníoePotássiqJslK30,00.10=.$aco.de--50 Kg. _ _ :_ _ ,l .    VANGUARD ou RS 1.188,00 

6 10,00 saco Adubo Nitrogenado 46.00.00 (Ureía). Saco de 50 kg VANGUARD  g0 RS 999,00 _ . . ~“ "a--Í--Í n31.: 'z'àK'.n,-: n 

Ei   L *T1 i 1"- ,Í 

7 12,00 saco Fertiiízante 100% orgânico comgostçjpiilia natoraisagqajle 501: _ _ w, _ _ AMIGÃO "   "RS 600,00   ._  í'. .Ê-›_'.›'ã5'.. Í í.  ,.' - ' ' 

10 u -ix'\12,00_ pacote _ Isca para matarformigas granulado/formiflre. Pacote de 500 gr. FORMIGRAN ::O RS 66,00 

Herbicida Glifosato para pragas. Sal isopropilamina de N-(phosphonomethyDgIicine (GLIFOSATO). ROUNDUP - RS 

12 100,00 litro 48,0% m/v) _EquivaIentç-,áoido _de;(_sLlEQ_SATO g/ L(36,09§a,m/v) -ingredientesineljtçsiq 692;,g[L(69,2% RS 7.000,00 
_ m/v). Embalagem 20 litros. l h ' . l K K K w TRANSORB 701w 

Herbicida para jardim - Zdwdichlorophenoxyacetic acid 2.4-D, Sa de Trietanolamina 4D2.0g/L 
(40,20%m/v); -Equívaiente ácido de 2,4-D .240,0g/L (24,00%m/v; -4-amino-3,5,6-trich|or0pyridine-2- 

13 O r. carboxylic acid, Picloram; -Sal de Trietanolamina 103,6glL (10,36%m/v):- Equiliaiente ácido de RS 20'” 9° 3° Picloram .64,0g/L (6,40%mV/v_);_-IngredIentes lnertes 664,3g/L (66,43%m/v); Indicado para o NORTOX 453,00 R3 116030 

controle de dicotiledônleas indesejáveis de porte arbóreo, arbustivo e subarbustivo em pastagens e 

Jardins. Embalagem 5 litros. ;.53 ..LA  ,_ 5_._; 

lmidaclopid inseticida à base de nicotina, sistêmiço (Cigarrinha). -1-(6-chloro-&pyridylmethyü-N- _ _ ' _ 

14 12,00 nitroimidazoIidin-Z-ylídeneamlne(IMlDACLOPRIDO175g/L(17,50 se m/v); - 103,203; 1RS,2SR)-1- c¡ ARA R$ _ - ' ,N “me (4-ohIorophenoxy)3,3-d¡methy|-1-(1H-1,2,4rtrIazol-1-yl)butan- = 2-ol (TRIAmMENoL) 250 glL (25 9a G L 400,00 RS 4 Boom 

m/v),'.- Outros ingredientes 135 g/L-(I3,5-% mtv). Pct de 30 grs. ~.  _. - . 

. Óleo Mineral. Para o controle de Pragas, insetos e parasitas. Principio Ativo: Óleo de Neem. R$n ' 

15 _ 1200 mm Embalagem de TI Litro . . ., - , .  ._ 22,40 -  25.130 

Pó Calcário - para jardinagem. Dolomitico B, composição quimica: CaO 35 a 38%, Mg0 12 a 1 5%, RS 
1° 12°” mmada PN 9a a 102m PRNI 3,5 _a 50%._  _   _ _ . _,  _, . -_ . . ÔQÍÊÍMÊG A, 179,00 R5 234943.” 

17 20,00 saco Sementes de pastagem brachiária marandu concentrada 60%. Embalagem de 10 kg. SEMENTES Rs R$ 6.000,00 
. . ..  _ - -. -=. FARIAU _l 300,00 

18 500,00 saco Substrato orgânico composto classe B 25 Kg. _ _ AMIGÃO RS RS 

23.50 11.750,00 

_ Total: Rs 47.507,00 

validade da proposta: Conforme estipulado no Edital. _ ' E l - l .  -. » 

:l'.' .- i 

Condições de entrega do produto ou execução dos serviços: Conforme estipulado no Edital. 

Assinatura Eleuñnlca: 00E32C510A689264971ABCF10DBDCD09 

..mz  
,:.. -'  .':“.~_.'; . '; _ -  1-' 

httpszllllcitanetcom.brIpeIpregaa/imp_J:›rOpñm.php?p=MTkwOQ===&&un|d=&&l=&&cd=NQ==  l 171 



2017-6-5 lJcitanet - Vencedor Lote 

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PlUMHI-MG 

PREGÃO ELETRÔNICO N!! 05/2017 
Vence-dades) do(s) Loteis) 

Fornecedor: AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA - 41.937.665/0001-03 

Lote Quant. Unid. Descrição Marca  v'L-::::e|  :rg-ÉS: Economia 

Adubo 20.05.20 NPK. Adubo quimico, 

t ff' I d , b , 
1 , 12,00 saco as” °, É” g_'a"u_a_° m' 'ma _ vnnsunno ns 94,93 ns 1.139,15 R$94,93 ns 1.139,15 0,00 

composuçao: Nltrogemo, Fósforo e Potásuo 

_(NPK) 20-05-20, em balada em saco 50 kg. 

d b r d r I ã 03.17.00. 

3 15,00 saco 2a; 3::: :a ° “m” “ç ° vnnaunno ns 09,00 ns 1.335,00 ns 92,31 ns 1.384,55 3,59% 

Adubo Granulado Cloreto de Potássio KCL 
4 12,00 saco 00.0050' Sacos de 5° Kg. VANGUARD R5 103,42 RS 1.241,04 R5 103,42 R$ 1.241,04 0,00 

d b 0 1 ¡ p tá -' 

5 12,00 saco muâàíoofígtüjaíãgãrgfzàe ° 55"” vnusunnn as 99,00 ns 1.139,00 ns 99,00 ns 1.130,00 0,00 

Ad b N' d 45.00.00 U ' .5 1:=¡"~' 6 10.00 sam u o ¡trogena o i reua) aco VANGUARD 

fx de 50 kg 
Fertilizante 100% orgânico composto 

7   .a. .._.4« --.I- ' sam .10096 naturai.Saco de 50k 

“ Ln=s'99,90 ns 999,00 ns 99,95 ns 999.50 0,05% 

"    0550,00 “ 011550000 ns 53,50 R$642.00 5,5495 

a 

7 AMIGÃO ' 

t' i 'u V' 

175551113519134. -  ..Í'  ns 5,50 ns 55,00 ns 5,99 ns 10,68; É 1'_ 5 50,52% 
 Isca para matar formigas 

granulado/formiñre. Pacote de 500 gr. 

Herbicida Glifosato para pragas. Sal 

isopropilamina de N- 

(phosphonomethvnglicine (GLIFOSATD). 

12 100,00 litro 48,0% m/u) Equivalente á_cido de _, -N. _ROUNDUP TRANSORB _ . RS 70,00 R5 7.000,00 R5 118,79 RS 11.879,00 41,07% 

. GUFOSATO g/L(36,0% mM Ingredientes ' ' ' ' 

inertes ,692 g/L(59,2% m/v). Embaiagem __  _ . .  . ,. 2.' . ._ 

20 litros. K 'E u ~ .' ' _ :'22 -   

 10 12,00 pacote  

 
Herbícida para jardim -,2,4-. . -....1. .. 

dichlorophenoxyacetic acid 254-0, ,Sa de 

Trietanolamina ADLOg/L (40,2096rrI/M);-_-,.. 

Equivalente ácido de _2,4-_D .240,0gÁi.=f.._- . 

-(24,00%m/v; -4-arnino-3,5,_6- À_ _, _a _,_ 

trichioropvridine-Z-carboxyiic aizid, '   .. ,-1. . .-;.= ,  .-. -. _. ~. . = "a '. - » 1 

Picioram; -Sal de Trietanolamina 103,5g/L 

(10,36%m/v);' - Equiválente ácido de ” “'" 
Picloram .54,0g/L (6,40%m/v); - 

[x1 Ingredientes !nertes- 664,3g/L.-  .  
(66,43%m/v); Indicado para o controle de 

dícotiledôneas indesejáveis de pprte . 

arbóreo, arbustivo e subarbustivo em 

pastagens e Jardins. Embalagem 5 litros. 

13 20,00 galão NORTOX R5 453,00 R5 9.150,00 R5 460,35 RS 9.207,00 0,51% 

_Imidaclopid inseticida à base de nicotina, 

sistêmico (Cigarrinha). -l-iõ-chlorc-S- 

pyridylmethyli-N-nitróimidazolidinjl-  ... .  ,-. _. ... ..  = c* a  
ylideneamine (iMIDACLOPRIDO 175g/L 

14 12,00 pacote (17,5O 96 m/v); - 1R5, ZRS: IRS; ZSRÍ-l-E# CIGARAL R5 400,00 R5 4.800,00 Fl$ 425,00 R5 5.100,00 5,88% 

chiorophenoxwnsâ-dimethyI-1-(1H›1,2,4- 

triazol-l-yübutan- = 2-0¡ (TRIADIMENOL) 

250 g/L (25 96 m/v); - Outros ingredientes 

735 g/l. (73,5 96 m/v). Pct de 30 grs. ' 

, Óleo Mineral. Para o controle de Pragas, 

15 12,00 litro insetos e parasitas. Principio Ativo: Óleo ASSIST RS 22,40 RS 268,80 R5 22,40 RS 268,80 0,00 

de Neem_ Embaiagem de 1 Litro 

Pó Calcário - para jardinazgàmjüoltímirico 

B, composição) áüimiifã: (53005 a 
MgO 12 a 15%, PN '93' a 10290090101 a5 a 

90%. ' 

16 12,00 tonelada_ AGRIMIG R5 170,00 RS 2.040,00 R$ 173,75 R5 2.085,00 2,16% 

Sementes de pastagem brachláría. , 

17 20,00 saco marandu concentrada 60%. _Embalagem SEMENTES FARiA R5 300,00 RS 6.000,00 R$303,43 RS 6.068,60 1,13% 

de 10 K3- _ 

S b t t « à ' t” l B 25 

19 500,00 saco K: 5 'a M” mm mmpm ° c asse AMIGÃO ns 23,50 ns 11.750,00 ns 23,95 ns 11.975,00 1,5351 

httpsdliicitanettxzombrlpelpregaoñm p__venc.|':›hp?p= MTkwOQ==&&forneo= 1/2 



;. Iu.:.;1n;._;f. I": 

2017-05 _ ' ' '    ' üEítáñet-vancedormté"" À' u  “ '  " “DE 
. k . 

;-  _A _Iortayns 97.537,00 ,Tugalns aâau .      Fornecedortes)participantels) . ;, '¡= 71  
Fornecedor CNPJ Lote(s)Vencido(s) Total Geral Totalorça -- - 

. . . - - - - -12- - - 

AGROPECUARJA BOASAFRA LTDA 41.937.ss5/0001_03 :5_31:_157_°1B7 1°_ 13 14 1254758100 RS 53.243,43 10,63% 

TotalGeral R$471.587,00 R$ 53.243,43 10,63% 

*N 

httpszlllicitanetcom.brIpe/pregaofimp_venc.php?p=tv1TkwOQ==&&fornec= 2/2 



2017-6-5 Ljcitanet - Vencedor Lote 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO ELETRÔNICO NE 05/2017 LIC! o _ 
' LICIHÇ FSM-ll 3 ' 

Lotels) cancelados ou Não Adjudicados 

 

LOTE: 2- 
Fornececlor: Deserto- v 

V. U ' . . . . . 

Item Quant. Unid. Descrição Marca at; V E:: 2:21; \aratzg Economia 

Adu bo Enxofre (21% de S), Potássio (21 96 

1 12,00 de k20) e Magnésio (10% de Mg). Saco de RS 0,00 R$ 0,00 RS 170,00 RS 2.040,00 100,00% 

25 Kg 

S b-T 

Motivo: Deserto u ma;  Sub-Total R5 2.040,00 

LOTES- 

Fornecedor: Deserto- _ _ 

. . . - ”' “ ' í ' ' R' v.' Unit. v. Total v. Unit. v. Total _ 

/jm Quant. Unid. Descriçao  T u Marca; 1  , 'ppm' < Z lance: É, qtçgdo orçado Economia 

Fertilizante rico em aminoácidos, composto 

nutricional para aplicação foliar, rico em 
s n o u n.  'b I l V _ \ E r I:   A 

1 20,00 ""t"°"te5_m'"°m'5 e55°"_°"a'5=9a_-'=a- um 9m Rs 0,00 ~ - RS 0,00 R$37,52 Rs 750,40 * 100,00% 
desenvolvimento vegetativo (estimula do _ _ _ _ L 7 g _ ' 

desenvolvimento de gem-as):- Embalagem 1 '- - - ~= '  b” ~ W"? 55 ' = 

litro. 

S b-T I 

Motivo: Deserto u meu:: Sub-Total RS 750,40 

Lorgg- t_ _ . =.'-.. o., 'a   L::   1.1.. _v_ 

Fornecedor: Deserto- V 'E '- ' ' '-  "'7“?";7??=5=› ?5=ã'~"*=?-'-'  
, _, ' “'13 ' V.Uit. V.Ttl V.U't. V.Ttl 

ltem Quant. Unid. Descriçao _ \_  í_ _ Marca Lala! _Juíza 1 :orçgcio a _oral Economía 

Fipronii 2,5% de concentração Inseticida 

para formigas, carrapatosecupins. .  _   À __ _ _ _ _ 

1 20,00 FIPRONIL 25 g/L (2,595 p/v); lnertes RS 0,00 R$0,00 RS 271,00 ' Rs 5.433,00 100,00%  (Dispersante, Anti-espumante e Veículo) 
975 g/L (975% p/v). Embalagem de 5 litros. 

Motivo: Deserto suh-Totãlrlü gqls-Total R$ 5.438,00 
«. 0,50 *  '.. . 

LOTE: 11 - 

Fornecedor: Deserto- 

, _,, »  - V.U't. V.Ttl V.U.'t. V.Ttl 
Item Quant. Unid. Descriçao . _w_ _.   Marca a &rc-e- ;ñíe - 01._ a --Órsàâa Economia 

Halosulfron/soldier 75 gr por kgfherbicida 

seletivo e sistema (Tiririca). 3- chloro- 5- 

(4,6- dlmethoxypyrimidin- 2- 

ylcarbamoylsulfamovl); 1- methylpyrazole- :  
1 10,00 d-lcarboxvlic acid (HALOSULFUROM) RS 0,00 R$0,00 Rs 141,06 RS 1.410,60 100,00%  g/Kg; Ingredientes inertes 250 

g/Kg (25% mim); Herbicida seletivo, de ação 

sistêmica do grupo químico sulfoniluréia. 

Embalagem de 5 Kg _ ,, 

Motivo: Deserto ' a " s" &Tm; :ã Sub-Total R5 1.410,60 

*._\. 

LOTE: 19 - 

Fornecedor: Deserto - 

httpszl/Iicitanetcom.brlpelpregaoümp_canc.php?p=MTkw0Q== y  - - 1/2 



2017-6-5 _ Ucitanet - Vencedor Lote 

Item Quant. Unid. Descrição Marca v_ unit_ v_ Total V_ unit_ v_ Tata] Eco 'mia 

Lance Lance orçado 

T¡ametoxam/_pratiço._30% ;e Citcoeonazot 

40% - 3-(2-chIoro-1,3-thíazol-S-ylmethyl)-5- 

mehty|-1,3,5-oxadiazinan-tl-vlidene 

(nitro)amine( TIAMETOXAM) 

300g/kg(30%m/m); - (2RS,3RS,2RS,35R)-2-( 
1 10,00 *chlorophenv'raíwclopmpvl_1_(1H_1'2'4_ R$ 0,00 RS 0,00 R$ 380,00 RS 3.800,00 100,00% 

triazol-l-yübutan-Z-o; -(CIPROCONAZOL) 

300g/kg(30%m/m) 300g/kg(30%m/m); - 

Outros Ingredientes 

400g/kg(40%m/m).EmbaIagem 5 LT. 

Motivo: Deserto ' - sub-Tata;  Sub-Total RS 3.800,00 l 

Fornecedortes) participantets) 

Lote(s) Ca ncelados ou Não 
Fornecedor CNPJ Adjudicados Total Geral Total orçado Economia 

DESERTOS 2 - 8 - 9 - 11 - 19 RS 0,00 RS 1.000,48 100,00% 

Total Geral ' ' ” ' R$ 0,00 R5 1.000,48 100,00% 

httpszfllicitanetcom .brlpelpregaoümp_canc.php?p=MTkwO == g2 



&mig; Aufônnlm de Água e Esgoto 

 1259151120 DE PREÇO N° 05/2017_ 
~ e :a LICITATÓRIO N° 152/2017 

'Fes1ííizanTes, Adubos e outros MaTer-iaís de  as necessidades do SAAE_ de Piumhi-MG. 

FORNECEDOR: 
¡ÀÊÊGPECUPÁRIA BOA SAFRA LTDA 

PASTA O2 



 
Serviço Au namo de gua e Esgoto 

diretoriaexec gx, aepitnm . m.b .NPJt 23.782.816f000110 
Autarqtlia !Municipal (Lei 1035/9 raça Zeca Soares, 211 »3 . -000 PIUMIlI/MG - Telefax 37-3371-1332 

DOCUMENTOS DE HABILITA ÇÃ O 
CONFORME HABILITANET 

AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 



06/06/2017 “ LICITANET | Imprimir Certificado Habilitanet 

 
LICITANET® 

LICÍTAÇÕES (DN-LINE 

HABILITANET 

Certificado n° 5576 

Dados Cadastrais 

Razão Social: AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA CEP: 35.700-069 

CNPJ: 41.937.665/0001-03 Repr. Legal: RONALDO ALVES COSTA 

CPF: 194.368.406-59 Telefone: (31)3774-3693 

Endereço: PROFESSOR ABEYLARD ,n°2106 Bairro: CENTRO E-mail: apoio®agroboasafra.com.br 
Cidade: SETE LAGOAS~MG Data de Cadastro: 06/06/2017 14:01:27 

PN Regularidade Fiscal e Trabalhista 

Emissão Vencimento N” CND: Status Anexos 

|.N.S.S 22/02/2017 21 /08/2017 FCA0.06C7.1380.8EF2 OK OK 

F.G,T.S 15/05/2017 13/06/2017 2017051501471473740306 0K OK 

CND Federal 22/02/2017 21/08/2017 FCA0.06C7.13B0.BEF2 0K 0K 

CND Estadual 17/04/2017 16/07/2017 2017000203992331 0K Oi( 

CND Municipal 16/01/2017 16/07/2017 COQ48335 0K Oi( 
CND Trabalhista 12/01 /2017 10/07/2017 123092256/2017 0K OK 

Contrato Social: OK OK 

Docs Pessoais Sócios: OK 0K 

Alteração Contratual: OK OK 

Balanço Patrimonial: 0K OK 

Declaração OK 0K 

Qualificação Econômica-Financeira 

'W 
Certidão de Falência e concordata OK OK 

Capital Social 
RS 100.000,00 

Observação: 

AUTENTICAÇÂO: 3261769BE72DBOFEFBFFFEC05E9D9202 

Imprimir 

httpsz//Iicitanetcom.br/pe/cagef/visualiza_impressao.php?id_cagef=5576 1/1 
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N** DO PROTOCOLO (Uso Ga , _la Cornerdat) 

_É_ JUCEMG - uoso 
' ' sera LAGOAS  *llIIIiiiiiiilimiilI||||||lIl|Ii||II||1lllli 

Secretaria de Micro c Pequena Empresa da Presidência da República 

Secretaria de Racionaiízação e Simplificação 

Deñànâmentü de Registro Empresarial e Integração  
NIRE (da sede ou iilial. quando e Codigo de Natumzo N” de Matricula do Agente _ sede for em outra UF) Juridica Auxiiiar do Comércio 1  7 2 

31 203887765 2062 
s-'ÍÊÊREÕÚERIiVÍENTÓ'ííi§íüiÉ-íi~3:fgi§$i -'.i=  e  ._   _-..  ._  .. . 

ILMO. SR. PRESiDENTE DA UNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

 

   

  

 

NOME: AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA 
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

requer a V.S° o deferimento do seguinte ato; . - N° FC NIREMP 

N” DE CÓDIGO CÓDIGO '1133916030616 
VIAS DO ATO DO ÇVÇNTO V_ QTDE_ DESCRIQÃO DO ATO I EVENTO 

1 Ion: '- : f ; > _'-  ALTERACAO 

e( 2015 1 ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL 

2 
Representante Legal da Emprc .. "_ ente Aux 'ar do Comércio: 

-v S E LA Nome: z “; 
. _ELAEQBE / . , Í, 
à Local Assinatura:  'ü 

Telefone ntalo: f 

® E26' 7 Janeiro 2014 / 
a-g SOÍDAÍÍUNTACOMERCIAL"?  -~ . : -- ::i-  '^  ~   ' ai . J ..  1.* 

DEC|SÀO SINGULAR [j DECISÃO COLEGIADA 

Narrow) Empresarinllais) igual(ais) ou semeihantem: ü 5m E SW Processo em Ordom A decisão 

i' .i' 

Data 

ü NÃO __.r___i E] NÃO __.i____¡ Responsável 

Data Responsável Data Responsável 

E *SM 5'“°“'~^“ 2' Exigência 3" Exigência 4= Exigência 5° Ex ênoia 

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) à ' 
Processo deferido. Publique-se e arquivo-se. E] 

ü Processo indeferido. Publique-se. ,y ;Ot Mod-I 
Data 

DECISÃO COLEGIADA n- - - - v na ›---_ a_ .n- -n -n-_a_ -=- 

D Processo em exlgãnoie. (Vide despacho em folha anexa) ' KD 
. . . w' JUNTA COMERCML O ESTADO DE MINAS GERMS 

ü Processo detendo. Pubiique-se e arquiva-se.  cennncoonsmmm sbaounmszusnsr "s-a- em 21iio1i2o14 E Processo indeferido. Publique-se. uçmogecuán., m¡ “Fm Hum¡ 
- - »x @seg 

,i ¡l PROTOCOLO: 139003174 .' _ s msmo Í 

“a” Ma' ocorrem / 
Presioenie oa turma 

   
OBSERVWÓES NOJAcAPA_ mãeç- Fio-m CONFERIDA, CONFORME 

«Moammâfg S|TE DA JUNTA COMERCIAL 
.tucano - MASP. ::s-sam 

mas 
mas¡ de Gastão e Registro Emvrmi 

Masp: 129581543 W 
Certifico que este documento da empresa AGROPECUARIA BOA ' -' ' " i A, Íre: 3120388776-5 , foi deferido e arquivado na Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n” 5212809 em 21/01/2014. Para validar este documento, acesse wwwjucemgmggovhr e 
informe: N° do protocolo 13/900717-2 e o código de segurança YAóo. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/0i/2014 por 

Marincly de Paula Bomfim - Secretária Geral. 
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_a SETE LAGOAS CARTÓRJO Do 3° OFÍCIO DE NOTAS 
Rua Prof, Hnrcuilnc F nan_ 10'! - Lu. a: u ou v CEP ::Too-on - sm- Lagoa¡ r MG 

Fo-nr. (3113711 no - E-fnall;gnnñnkl|d&3IP\c1ninh0lmIll.cdm 

.Reuíiafeça pur sairelhança a firma. qe :_ 

FLUES DJSTA * _E_ _ M_ i 

Ém Testaxunin'    'Í 1'.. 
' Ã 31391 wmuwj1LtfB,-.- '5 V4 
Sete Lagoas., 09/01/2014  

   

  

  

CONFERIDA. CONFORME 
SITE DA JUNTA COMERCIAL 

omnuzgm 
SAAE -u . - 

' Jaquelin w       
Licitações e omratps 

SAAE Piumhi - MG 

gi 
Certifico que este documento da empresa AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA, Nire: 3120388776-5 , foi deferido e arquivado na Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n° 5212809 em 21/01/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e 
informe: N° do protocolo |3/900.717-2 e o código de segurança YA6o. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2014 por 
Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. 
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Consuurzria Camané¡ 

Advocacia Empresanal 

Tel. (31) 3773-7115 

ALTERACÃO CONTRATUAL N"12 
“AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA " 

Pelo presente instrumento particular, RONALDO ALVES 
COSTA, brasileiro, solteiro, engenheiro agrñnomo, natura! de 

Sete Lagoas (MG), nascido em 27/09/1953, filho de Tito Alves 
Costa e Lucrecia França Costa, residente e domiciliado em Sete  Lagoas - MG, à Rua Campos Floridos, n” 269, bairro Nossa 
Senhora das Graças, CEP: 35.700-496 portador da carteira de 
Identidade n° M484. 193, expedida pela SSP/MG e do CPF: 
194.368.406-59 e LUCIA APARECIDA LOPES DA SILVA, 
brasileira, solteira, Tecnica em Contabilidade, nascida em 
10/02/ 1966, natural de Lagoa Bonita-MG, ñlha de Vicente Lopes 
da Silva e Cecília Lopes da Silva, residente e domiciliada na Rua 
Professor Abeylard n° 360, Apto. n° 303, Bairro Centro, em Sete 
Lagoas, MG, CEP: 35.700-069, portadora da carteira de 

identidade n° M-5.159.139 expedida pela SSP/MG e do CPF n” 
679.]t0.216-00, únicos sócios componentes da sociedade 
empresária limitada “AGROPECUÁRIA BOA SAFRA 
LTDA", estabelecida à Rua Professor Abeylard, n° 2.106, Bairro 
Manoa, em Sete Lagoas (MG) CEP: 35.700-069, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n. 41.937.665/0001-03, resolvem livremente e 
de comum acordo alterar seu contrato primitivo arquivado na 
JUCEMG sob o n° 3120388776-5 em 23/05/1992, e última 

FN Alteração Contratual n° 5046541, de 07/05/2013,. e o fazem 

' mediante as cláusulas e condições seguintes: 

I DO OBJETIVO SOCIAL 
O objetivo social que era o comércio atacadista e varejista de 

A CONFORME artigosvpara animais, ração, milho, animais vivos para_ criação 
; CONFERID ' ERcrAL doméstica, ferramentas, ferragens, utensílios, produtos e insumos 
SHE DA JUNTA com i agropecuários; Comércio varejista de madeira e artefatos e 

móveis em geral; Comercio Varejista de produtos Saneantes 

domissanitários', Comércio varejista de materiais de construção 
em geral; Comércio Varejista de Mudas de Árvores, Plantas,  

.o '- ' - 
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sementes naturais; comércio atacadista de tratores, máquinas, 

acessórios, instrumentos e implementos agrícolas; e 

representação de produtos agropecuários em geral; serviços de 
corte, plantio, capina manual, capina química e limpeza em vias 
urbanas; serviços de dedetização; desenvolvimento de projetos e 

serviços de paisagismo, limpeza, manutenção e plantio de jardins; 
serviços de pintura para sinalização em pistas rodoviárias e 

aeroportos; obras de urbanização em ruas, praças e calçadas,  passaisg o comércio atacadista e varejista de artigos para 
animais, ração, milho, animais vivos para criação doméstica, 
ferramentas, ferragens, utensílios, produtos e insumos 
agropecuários; comércio varejista de madeira e artefatos e 

móveis; comércio varejista de produtos saneantes 
domissanitários; comércio varejista de materiais de construção; 
comércio varejista de mudas de árvores, plantas, flores, sementes 
naturais; comércio atacadista de tratores, máquinas, acessórios, 
instrumentos e implementos agrícolas; comércio atacadista de 
equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico; comércio 
atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de 
segurança do trabalho; comércio atacadista de materiais de 

construção; comércio varejista de materiais hidráulicos; comercio 
varejista de tintas e materiais para pintura; comércio atacadista de 
produtos de higiene pessoal; comércio atacadista de material 
elétrico; comércio atacadista de tecidos; comércio atacadista de 

calçados; comércio atacadista e varejista de equipamentos de 

rd proteção individual, equipamentos e acessórios de segurança do  coNFERmA_ CONFORME trabalho; prestação de serviços de corte, plantio, capina manual, 
, SlTE DA JUNTA COMERC|AL capina química e limpeza em vias urbanas; prestação de serviços 

de dedetização; prestação de serviços de pintura para sinalização 
em pistas rodoviárias e aeroportos', prestação de serviços de obras 
de urbanização em ruas, praças e calçadas; prestação de serviços 

de representação de produtos agropecuários e químicos.  
Llcttaçõa :- e Contratos 

SAAE Piumhi - MG Em consequência das alterações acima e do que dispõe a 

legislação vigente, a sociedade empresária limitada 
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“Agropecuária Boa Safra Ltda", terá seu contrato social 

consolidado da seguinte forma: 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

I DO NOME EMPRESARIAL E SEDE:  A Sociedade continua girando sob a denominação social de 
“AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA”, tendo sua sede a 
Professor Abeylard, n” 2.106, Bairro Manoa, em Sete Lagoas 

(MG) CEP: 35.700-069. 
§ único: Ê facultado a sociedade a qualquer tempo, ao arbítrio 
exclusivo de sua administração, abrir, manter ou encerrar filiais e 

escritórios em qualquer parte do território nacional. 

II DO OBJETIVO SOCIAL: 
A Sociedade passa a ter por objetivo social o Comércio 
Atacadista e Varejista de artigos para animais, ração, milho, 
animais vivos para criação doméstica, ferramentas, ferragens, 
utensílios, produtos e insumos agropecuários; Comércio varejista 
de madeira e artefatos e móveis em geral; Comércio Varejista de 
produtos Saneantes dornissanilários; Comércio varejista de 
materiais de construção em geral; Comércio Varejista de Mudas 
de Árvores, Plantas, Flores, Sementes Naturais; Comércio 

 

 Atacadista de Tratores, Máquinas, Acessórios, Instrumentos e 

Implementos Agrícolas; e Representação de Produtos  Agropecuários em geral; Serviços de Corte, Plantio, Capina 
sn-E DA JUNTA comeRçnAL Manual, Capina Quimica e Limpeza em Vias Urbanas; Serviços 

_ . de Dedetização; Desenvolvimento de Projetos e Serviços de  Paisagismo, Limpeza, Manutenção e Plantio de Jardins; Serviços 
"p F-a- de Pintura para Sinalização em Pistas Rodoviárias e Aeroportos;    Jaquennap  Obras de Urbanização em Ruas, Praças e Calçadas; Comércio 

Llgrfgeirñgñqtãàis atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; Comércio atacadista 
de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do 
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trabaiho; Comércio atacadista de materiais de construção em 
geral; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio 
varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio atacadista 
de produtos de higiene pessoal; Comércio atacadista de material 
elétrico; Comércio atacadista de tecidos; Comércio atacadista de 
calçados; Comércio atacadista e varejista de equipamentos de 
proteção individual, equipamentos e acessórios de segurança do 

trabalho. 

III DO PRAZO m: DURAÇÃO E INÍCIO DE ATIVIDADES: 
O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e as 

atividades tiveram inicio em 01/06/1992. 

IV DO CAPITAL SOCIAL: 
O Capital Social é de R3 100.000,00 (Cem mil reais), dividido 
em 100.000 (Cem mil) quotas, no valor nominal de R$1,00 (hum 
real) cada uma, totalmente integralízado, nesta data, em moeda 
corrente do país, ficando distribuído entre os sócios conforme 
abaixo: 

SOCIOS COTAS VALOR PART.% 
Ronaldo Alves Costa 50.000 R$ 50.000,00 50% 

Lucia Aparecida Lopes da Silva 50.000 R$ 50.000,00 50% 
TOTAL 100.000 RS 100.000,00 100% 

X0. v DA RESPONSABILIDADE nos SÓCIOS: 
coNFERmA_ CONFORME A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, 

SHE DA JUNTA COMERCML mas todos respondem solidariamente pela integralização do 

   Jaqueline A í"? *à  
PR = G RA 

Licitações e Contratos 
SAAE Plumhl - MG 

VI 

capital social, conforme preceitua o artigo 1.052 do Código 
Civil, Lei n° 10.406/2002. 
1° - Os sócios não responderão subsidiariamente pelas 
obrigações sociais, conforme estabelece o artigo 1.054 c/c o 

artigo 997, VIII, do Código Civil, Lei 10.406/2002. 

DA ADMINISTRAÇÃO: 

Rua Felipe dos Santos. 380 - Bairro N.SI“ das Graças - Sete Lagoas - MG - CEP: 35700-482 
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A sociedade é administrada por RONALDO ALVES COSTA 
e/ou LUCIA APARECIDA LOPES DA SILVA, qualificados 
no preâmbulo deste instrumento, que assinar-ão todos os 

documentos sociais, em conjunto ou isoladamente, na gestão 
comercial, financeira e patrimonial, respondendo perante 
terceiros por todos os atos legais atinentes ao exercício das 

atividades da empresa. 
§ ÚNICO - Fica proibido o uso da denominação social em 

'X operações estranhas aos interesses da sociedade tais como: avais. 
Endossos, ñanças, e ou quaisquer outros ñns gratuitos, em favor 
de qualquer dos quotistas ou de terceiros. 

VII DAS RETIRADAS PRÓ-LABORE: 
Pelo exercício da administração, os sócios administradores terão 
direito a uma retirada mensal a titulo de pró-Iabore, observadas 

as disposições regulamentares pertinentes. 

 
VIII DOS RESULTADOS ANUAIS: 

Ao término de cada exercício social, 31 de dezembro, os 
\ administradores prestarão contas justiñcadas de sua 

administração, procedendo à elaboração do inventário, do 
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. 
§ 1° - A sociedade poderá deliberar em reunião dos sócios, 
devidamente convocada, a respeito da distribuição dos 
resultados, desproporcional aos percentuais de participação do 

"EONFERÍ|DA'CON~FORM ?ãaÃiãê/zãtàcâetário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei 
SITE DA JUNTA COMERCIAL ' i 

§ 2° - Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente 
lucros do exercicio, com base em levantamento de balanço 
intermediário, observada a reposição de lucros quando a 
distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 
1.059 da Lei 10.406/2002. 
§ 3° - Os prejuízos serão amortizados nos exercicios 
subseqüentes até o limite fixado por lei, quando então serão 

ressarcidos proporcionalmente pelos sócios. 
1x DAS REUNIÕES nos SÓCIOS: 
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As deliberações sociais serão tomadas em reuniões de sócios, 

presididas e secretariadas pelos sócios presentes, que lavrarão 
uma Ata de reunião levada posteriormente a registro em órgão 
competente, ficando a sociedade dispensada da manutenção e 

lavratura de Livro de Ata. 
§ 1° - A convocação para a reunião de sócios se dará por escrito, 

com obtenção individual de ciência, dispensando-se as 

formalidades da publicação do anúncio, conforme § 6°, do artigo  1.072, da Lei 10.406/02. 
§ 2° - Fica dispensada a reunião dos sócios, quando estes 

decidirem por escrito sobre as matérias objeto de deliberação, 
nos termos do § 3°, do artigo 1.072, da Lei 10.405/2002. 
§ 3° - A reunião dos sócios, ocorrerá nos termos previstos em lei, 
ordinariamente, nos quatro primeiros meses depois de findo o 
exercício social, de acordo com o artigo 1.078 da Lei 10.406/02 e 

extraordinariamente sempre que os interesses sociais exigirem o 
pronunciamento dos sócios, salvo se todos os sócios estiverem 
presentes e decidirem por escrito acerca da matéria em pauta. 

X DO CONSELHO FISCAL: 
A sociedade poderá ter um Conselho Fiscal, composto de 3 (três) 
membros efetivos e de igual número de suplentes, sócios ou não, 
residentes no país, eleitos na reunião dos sócios, em 

 
conformidade com a legislação vigente. 

CONFERÍDÂ, CONFORME § 1° - O Conselho Fiscal terá as atribuições e os poderes que a lei 
lhe confere. 

 
§ 2° - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será 
fixada em reunião dos sócios que os eleger.   . . t 

Ltcitaç ^ SAAE DA DELIBERAÇÃO DE SÓCIOS: 
Os sócios deliberarão em reunião sobre as seguintes matérias, 
ressalvado o disposto no § 2° da cláusula IX, deste instrumento: 
O a aprovação das contas da administração; 
o a designação dos administradores, quando feita em ato 

separado', 

Rua Felipe dos Santos. 380 - Bairro N.Sr° das Graças - Sete Lagoas - MG - CEP: 35700-482 
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CONFERIDA. CONFORME t'   
   

 DATA: 
Jqueline  

Licitar; s  
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É' 
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o a destituição dos administradores; 
o a modificação do contrato social; 
o a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a 

cessação do estado de liquidação; 
o a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento de 

suas contas; 
o o pedido de concordata; 

o a exclusão de sócio por justa causa; 
o deliberações outras não constantes deste contrato, que 

constituam risco para a sociedade, ou que decorrem de 

exigência legal; 
t a eleição de árbitros, nas matérias em que optar pela decisão 

porjuízo arbitral. 
§ 1° - As deliberações dos sócios serão tomadas, observado os 

quoruns mínimos a seguir: 
A - pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do 
capital social, nos casos previstos nos incisos V e VI do artigo 
1.071, da Lei 10.406/02; 
B - pelos votos correspondentes a mais da metade do capital 
social, nos casos previstos nos incisos II, III, IV e Vlll do artigo 
1.071, da Lei 10.406/02', 
C - pelos votos correspondentes, no mínimo, a um quarto do 
capital social, nos demais casos previstos neste contrato ou na Lei 
10.406/02. 

DA EXCLUSÃO DE SÓCIO: 
Apenas será admitida a exclusão do sócio por justa causa, na 
hipótese prevista no artigo 1.085 da Lei 10406102, quando ficar 
demonstrado, por prova inequívoca, que o sócio acusado, sujeito 
à exclusão, tenha praticado com dolo e má-fé, os atos capazes de 
por em risco a continuidade da empresa. 
§ 1° - Constatada a prática, dessa forma, será garantida, ao 
acusado, ampla defesa, inclusive representação por advogado ou 
profissional técnico capacitado a matérias de alta complexidade, 
perante reunião que deverá decidir sobre a exclusão. 

Rua Felipe dos Santos, 380 - Bairro N51' das Graças - Sete Lagoas - MG - CEP: 35700-482 

Certifico que este documento da empresa A 
Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n” 52 
informe: N” do protocolo 13/900717-2 e o código de segurança YA6o. Est 
Marinely de Paula Bomfim » Secretária Geral. 

GROPECUARIA BOA SAFRA LTDA, Níre: 3l20388776-5 , foi deferido e arquivado na Junta 
12809 em 21/01/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e 

a cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2014 por 



«Jansuttoria COHIEÕEJ' 

Advocacia Empressríau' 

ToI_[31)3??'3-?11E 

xm DO FALECIMENTO INTERDI ÃO IMPEDIMENTO: 
No caso de falecimento, interdição ou impedimento de qualquer 
um dos sócios, caberá ao sócio remanescente deliberar sobre sua 

continuidade ou dissolução. 
§ 1° - Optando o sócio pela continuidade da sociedade deverá ser 

levantado, no prazo de 90 dias a partir da comunicação do 
evento, pelo inventariante do sócio falecido, ou do representante 
legal do sócio interdita, ou pela ciência inequívoca do 
impedimento do sócio pela sociedade, o balanço geral da 
empresa, apurando-se os haveres e as cotas considerando os 
valores de mercado (reais), dos bens, direitos e obrigações 

KN constantes do patrimônio da sociedade, à data do evento. 
§ 2° - O sócio falecido ou interdito será representado na 
sociedade pelo inventariante designado pelo juízo do inventário, 
ou representante, designado pelo termo de Curatela, que deverá 
comprovar o fato perante a sociedade por meio de oñcio ou 

alvará expedido pelo respectivo juizo. 
§ 3° - Em caso de falecimento do sócio, uma vez recebidas as 

quotas pelos herdeiros, ficam estes facultados a optar pela cessão 
de suas cotas, ou a permanecer na sociedade, sujeitando-se, 
entretanto, para admissão de qualquer destes na administração, a 

deliberação do sócio remanescente. 
§ 4° - Para o caso de interdição de sócio, caberá ao sócio 
remanescente deliberar sobre a admissão ou não do representante 

legal na administração da sociedade. 
§ 5° - Nos casos de impedimento do sócio, será facultado ao 

 

CONFERÍDÂ. CONFORME u_ sócio impedido, apresentar sua justificativa mediante o sócio 
SITE DA JUNTÀ COMERCÍALÍ¡ remanescente sobre os motivos do impedimento, que decidirá 

hbATALQü-üáj  e pela exclusão e o destino das cotas do sócio impedido, bem    SAAE_P¡ mhHMG como, em caso de exclusão do sócio, por justo motivo, a  " ' ^ sociedade poderá exercer o direito de retenção dos haveres do       Jaquehne "í de souza sócio impedido, até a apuração dos Prejuízos provocados pelo 
Licitaçóe CONTER** impedimento, compensando-se no pagamento das quotas o 

SME Piumhi-MG prejuízo devidamente comprovado, havido pelo motivo do 

impedimento. 
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XIV DA CESSÃO DE OUOTAS: 
A cessão de qualquer das quotas, dependerá do consentimento do 
sócio remanescente, ao qual e' reservado o direito de preferência. 
§ 1° - O sócio que não desejar por qualquer motivo, continuar na 
sociedade, poderá a qualquer tempo se retirar, exigindo-se, 
entretanto, que sua resolução seja manifestada por escrito, e em 
prazo não inferior a 90 (noventa) dias de antecedência. 
§ 2° - Ocorrendo à hipótese do caput ou do parágrafo 1°, o sócio 

"X remanescente deverá decidir sobre a continuidade da sociedade 
1 ou pela sua extinção. 

§ 3° - O valor das quotas, para efeito da cessão pelo sócio 
retirante, ou para efeito de extinção da sociedade e apuração dos 
haveres, será sempre pago de acordo com o valor patrimonial da 

sociedade, apurado em balanço para este ñm levantado. 
§ 4° - O sócio cedente responde solidariamente com o 
cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que 
tinha como sócio durante os 02(dois) anos posteriores à cessão 
das cotas. 

XV DAS PROIBIÇÕES FEDERAIS: 
Os sócios e administradores declaram sob as penas da lei que não 

estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por 
lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 

encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 

p temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
“a falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 

peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência., 
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

   
 

XV DOS CASOS OMÍSSOS: 
CONFERIDA, CONFORME De conformidade com o que dispõe o artigo 1.053, § único, do 

SITE DA JUNTA COMERCIAL código Civil (Lei 10.406/2002), observar-se-ão na omissão do 
diploma legal nominado e deste contrato, as disposições contidas 
na Lei das Sociedades Anônimas, aplicável supletivamente à      a de Souza.. 

Llcnaç s ' . amsRua Felipe dos Santos, 350 - Bairro N.SI° das Graças - Sete Lagoas - MG - CEP: 35700-482 
SAAE Piumhi - MG 

*l 
Certifico que este documento da empresa AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA, Nire: 3120388776-5 , foi deferido e arquivado na Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n” 5212809 em 21/01/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e 
informe: N” do protocolo 13/900317-2 e o código de segurança YA6o. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2014 por 
Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. 
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ÍIONSUITOIEB Contábil 

Advocacia E Hip/assita!    

Tel. (31) 3773-7116  
Sociedade por quotas de responsabilidade limitada, bem como 
pela legislação advinda posteriormente e aplicável à matéria. 

XVII DO FORO: 
Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento 
entre os sócios ou deles contra a sociedade, fundada em sua 
existência, administração ou neste instrumento, fica eleito o foro 

_ da Cidade de Sete Lagoas - MG, com renúncia expressa de 

N) qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja, 
ainda que venha ocorrer mudança de domicílio de qualquer dos 

sócios. 

E por estarem assim justos e contratados, ñrmam a presente alteração em três 
vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas que também 

assinam, destinando-se a primeira via à Junta Comercial do Estado de Minas 

Gerais.  
NOTAS     
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OA SAFRA LTDA, Nire: 3120388776-5 , foi deferido e arquivado na Junta 
4. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e 

documento da empresa AGROPECUARIA B 

foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2014 por 
Certifico que este 
Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n” 5212809 em 21/01/201 
informe: N° do protocolo 13/900717-2 e o código de segurança YA6o. Esta cópia 
Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. ' pág. 12/12 
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ANEXO IV 
PREGÃO ELETRÔNICO N” 05/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO 152/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA EMPRESA 
EMPRECADORA 

Ao 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

A empresa AGROPECECUÁRIA BOA SAFRA LTDA; inscrita no CNPJ n° 
41.937.665f0001-03, DECLARA que não possuímos, em nosso Quadro de 
Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabafho noturno, perigoso 
ou Ensaiubre e em quafquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federer 
n° 9854, de 27.10.99, que altera a Le¡ n° 8666/93. 

Atenciosamente, 

Éete Lagoas, 06 de Junho,'2017. 

AGRO CUÁ A O SAFRA LTDA. 
Carlos Magno Avelar 

Procurador 
M-2.748.610 CPF: 291.420.406-04 

. :937565/0001-6? 
msc. Esr.; 6728088190046 

AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA 

Rua Professor Abaylard, 2106, 
Mama - se? 35.700 - G69 

SETE LAGOAS- MGOJ 



ANEXO v 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO 152/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃG DE TODAS AS EXEGÊNCEAS CONTIDAS NO 
EDITAL 

Ao 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

A empresa AGROPECECUÁRIA BOA SAFRA LTDA, .inscrita no CNPJ n° 
41.937.665/0001-03, 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 especificações pertinentes ao Edita!, bem como, às leis, 
decretos, portarias e resoluções cujas normas incidem sobre a presente licitação. 
Declaramos ainda, que nos preços cotados já estão inciuldas 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. 

Atenciosamente, 

Sete Lagoas, 06 de Junho, 2017. 

A _ J . Í' AGR' PÉ AR¡ O!? FRÂ LTDA. 

Carlos Magno Avelar 
Procurador 

M-2.748.610 CPF: 29142040604 

messloooi-õí \ c. EST.: 3723033190043 

iãiiorecuiaiisoisiraitrni 
aaa Professor Abavlard- N03- 

Manoa - CEP 35.700 - 069 

SETE LAGOAS- MG 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 

RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA Do BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA  
NÚMERO DE 'NSCWGM COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABEHTURA .93 . 00 - 28/05/1 
atATãlgôãi D1 D3 CADASTRAL 992 

NOME EMPRESARIAL 

AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA 

PITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) J itiktniâ 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 
46.923-011 - Comércio atacadista de mercadorias em gerai, corn predominância de insumos aropecuárlos 

CÓDIGO E DEscRIçAo DAs ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

4T.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
47.890-519 - Comércio Varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
4189-0414 - comércio Vareiista de animais Vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 
4511-7-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais Vivos 
46.12-5-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicas e 

quImIcos 
4623-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais 
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 
46.234-131 - Comércio atacadista de animais Vivos 
47.441-002 - comércio vareiista de madeira e artefatos 
4754-7-01 - Comércio vareiista de móveis 
4739-13-05 - Comércio Varejista de produtos saneantes domissanitários 
81 .30-3-00 - Atividades palsagísticas 
47.44-0-99 - Comercio Varejista de materiais de construção em geral 
42.11-1-D2 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 
4213-35-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
4739-0412 - Comércio Vareiista de plantas e flores naturais 
01 .61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 
B1 .22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 
46.151-300 - Comércio atacadista de máquinas. aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 
4649-4-99 - Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados 
anteriormente 

CÓDIGO E DESCHEÇÃD DA NAruaEzA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGHADOUHO NÚMERO COMPLEMENTO 

FI PROFESSOR ABEYLARD 21 O6 

CEP BAIRRDIDISTHITO MUNICÍPIO UF 
35.700-069 MANDA SETE LAGOAS MG 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

(31) 3771-4008 

íENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL lEFFl) 1 
itttt 

SITUAÇÃO CADASTHAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTHAL 
ATIVA 03/1 112005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTHAL 

FITUAÇÃO ESPECIAL 1 

atesta:: 
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL .illúàlit 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n? 1.634, de 06 de maio de 2016. 

httpzllwwtxhreceita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjrevafimpressao/Imprime... 17/04/2017 
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REPÚBLICA FEDERATIVA Do BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA  
NUMEHODEINSGHKêÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATAUEABERTURA 

mÁ?r3Fíl§65/0001 03 CADASTRAL 28/05/1992 

NOME EMPRESARIAL 

IAGFIOPECUAFIIA BOA SAFRA LTDA 

c DIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SEcUNoARIAs 
4642-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 
4144-0-03 - Comércio vareiista de materiais hidráulicos 
4141-5-00 - Comércio vareiista de tintas e materiais para pintura 
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
4613-7-00 - comércio atacadista de material elétrico 
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 
4643-5-01 - Comércio atacadista de calçados 

CÓDIGO E DESORIÇAO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOSRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 

R PROFESSOR ABEYLARD 2106 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF 

35.700-069 MANOA SETE LAGOAS MG 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

(31) 3771-4000 

ENTE FEDEFIATIVD RESPONSÁVEL (EFR) 

txt* i |  
SITUAÇÃO cADAsTRAL DATA DA SITUAÇÃO OAOASTRAL 
ATIVA 03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃÚ CADASTFIAL 

iiiittkú *tri-nun 
SITUAÇÃO ESPECIAL Ã [DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB ng 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 17/04/2017 às 15:57:48 (data e hora de Brasiiiai. Páoina: 2/2 

© Copyright Receita Federal do Brasil- 17/04/2017 

httpz//www.receitafazenda.gov.br/POssoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/irnpressao/Imprime... 17/04/2017 



.oãmEsoov 2mm m._mo__m›c_ mucmãm :o mSmm_ .macaco 

_tommomâ 9m m2m> 

.Amãwmõ ou Emb m mas". NFONNORN m5 ot wmãmr .à «caem 

.52 ou _as_ ou qm mu «Em m: _B m.. 2 .E 8 ocê.. ommavâ ou _u_ m _m_ mmÊm um: 

.Aznõg _mcosmz mbcowmu_ 

Emwmcoo em: mac ovmoEtmo w .mmuãzam .mm m E953 mac oumuzzcou_ mEBm ozmmma ogmím on 

0.52: (n. <>_._.< 



 SECRETAR|A DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS 

_ I l CERTIDÃO EMITIDA EM: 
CERTIDAO DE DEBIT05 TRIBUTARIOS 17/04/2017 

NGQBÍÍV¡ CERTIDÃO VALIDA ATÉ'. 
16/07/2017 

NOME/NOME EMPRESARIAL: AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA 

QÉSCRIÇÃO ESTADUAL: 67230331900' CNPJ/CPF: 41.937.665/0001-03 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: RUA PROFESSOR ABEYLARD NÚMERO: 2106 

COMPLEMENTO: BAIRRO: MANOA CEP: 35700069 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: SETE LAGOAS UF: MG 

Ressalvadg o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado 
que: 

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

2. No caso de utiligação para lavratura de escritura pública ou re istro de formal de partilha, ge 
carta de adjudicaçao expedida em autos de inventário ou de arro aii-lento, de seritençaen¡ açao 
de separaçao judicial, divorcio, ou de_partilha de ben_s na união estavel e de escritura publica de 
doaçao de bens IMOVEÍSL esta certidao somente tera validade se acompanhada da Certidao de 
Pagamento l Desoneraçao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da em resa alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em ivid'a Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta _certidão deverá ser confirmada no sítio ga Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em www.faze_n_da.m .gov.br => certidao de debitos tributarios => 

certificar ocumentos 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2017000203992331 



ãíjr. PREFEITURA MlDNICIPskL DE SETE LAGOAS Secretaria de .Administração 

CERTIDÃO 

A Secretaria Municipal de Administração certifica em 
cumprimento a despacho exarado no requerimento n? 703 de 

11 de janeiro de 2017. de interesse de AGROPECUÁRIA BOA 
SAFRA LTDA, que ouvidos os departamentos competentes, 
ficou constatado que a Agropecuária Boa Safra Ltda, CNPJ: 

41.937.665/0001-03 é inscrita nas Superintendências de Rendas 
Imobiliárias e Mobiliárias desta Prefeitura; sendo esta última 
sob o ng 03284816, corn atividade de 4692-3430 - Comércio L 

Atacadista de Mercadorias em Geral, com Predominância de 

Insumos Agropecuários; 46.4270” -« Comércio Atacadista de 
Roupas e Acessórios para Uso Profissional e de Segurança do 

Trabalho, a partir de 01/07/1993, estabelecida à Rua Professor 

Abeylard, n9 2.106, 'Bairro Manoa., estando quite com os 
tributos municipais., ressalvado qualquer débito que venha _ 

posteriormente e. ser apnurado, que a presente certidão foi “ 

_requerida para fins de LICYÍÍÀÇÃO e expedida em 02 vias, 
com prazo de validade de 180 dias a partir desta data.x.x.x.x.x 

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.KJKLXJIIJÇK, 

.. - . .  'sete Lagoas, 16 de ;ameno de 2017. À 
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CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 41937665/0001-O3 
Razão Social: AGROP BOA SAFRA LTDA 

Endereço: R PROFESSOR ABEYLARD 2106 / CENTRO/ SETE LAGOAS/ MG / 
35700-069 

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 ern situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 15/05/2017 a 13/06/2017 

Certificação Número: 2017051501471473740806 

Informação obtida em 26/05/2017, às 10:30:26. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 
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pousa JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA no TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 41.937.665/0001-03 
Certidão n°: 123092256/2017 
Expedição: 12/01/2017, às 10:28:09 
Validade: 10/07/2017 - 180 (cento e oitenta) 
de sua expedição. 

dias, contados da data 

certifica-se que AGROPECUARIA BOA SAFRA. LTDA (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 41.937.665/0001-03, 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 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. 

Duvidas o s'.¡._1.:.::t'"ie.3: c:n»ít@t.3t.j'~_'-s.°or 



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

SETE LAGOAS 

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA 

CERTIFICO que. revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a 

presente data, nas ações específicas de concordata Preventiva l Suspensiva, Falência de Empresários, 
Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, 
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra: 

Nome: AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 
CNPJ: 41 .937665/0001-03 

Observações: 
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8" da Resolução 121/2010 
do Conselho Nacional de Justiça; 

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados 
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados; 

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPFICNPJ informado. podendo 
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(httpzllwwwijmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição; 

d) esta Certidão tem a mesma validade da emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça 
Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, incluindo os processos 
físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe e o Sistema CNJ (Ex- 

Projudi); 

A presente certidão NÃO EXCLUl a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas 
aqui mencionadas. 

Certidão solicitada em 19 de Abril de 2017 às 16:14 

v 
Wa 

ovweàp 
gw 

SETE LAGOAS, 19 de Abril de 2017 às 16:14 

Código de Autenticação: 1704-1916-1426-0659-0817 

código. 

ATENÇÃO: Documento composto de 1 foIhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer 
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa 
de fraude. 

1 de 1 " 

Para validar esta certidão. acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Processos f Certidão Judicial ¡AUTENT1CAÇÃO 2 informando o q 



ANEXO rv 
PREGÃO ELETRÔNICO N” 05/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO 152/2017 

MENOR PREÇO POR :TEM 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E m; INEXISTÊNCIA m: FATO SUPERVENÍENTE 

1M PEDITIVO m; HABILITAÇÃO 

Ao 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

A empresa AGROPECECUARIA BOA SAFRA LTDA, inscrita no CNPJ n° 
41.937.665¡0OO1-03, DECLARA, que até a presente data encontra-se 
desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob 
as penaiidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, 
conforme art. 32, parágrafo 2° da Lei n° 8.666/93.. 

Atenciosamente, 

Sete Lagoas, 06 de Junho, 2017. 

Anna g' ¡¡' AG ' P CUA AB A AFRA LTDA. 

Carlos Magno Avelar 
Procurador 

M-2.748.610 CPF: 291.420.406-04 

1T 331555/0001-65 
- - J - EST.: 6723083190045 
Aíaopecum BOA SAFRA LTDA 

Mama - CEP 35.709 _ 

SETE LAGOAS- Moêu 



licença prevista na Lei Complementar 074 de 27l12i2002 §3° do art. 32 do dec. 3.215 

de 16 de janeiro de 2006, para o contribuinte abaixo identiñcado; 

1 :Íg-.p coa 02290 PREFEITU-RA MUNIC|PAL DE SETE LAGOAS 
ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO ou EXERCÍC|O 

DA ATIVIDADE 
A PREFEiTuRA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS, concede a 

WSCNÇÃO: 032545143 w 

NOMQRAZAQ sgcmL¡ AGROPECUARIA aoA SAFRA LTDA __ 

°^RT°Réfà  aãâisigmãaígíigs 
NCM E FA NTASiA¡ cãzãgiaâêê: o ânsia». Aivasseuíraoo. 000 se. 

CNPJICP F: 4193705500010:: . 

ENDEREÇO: PROFESSOR ABEYLARD Q-/z  JAN' 2m? 

NÚMERO: 2106 TABEuAo: caso LiiLTOIJ DUARTE 02 AyEum g 

BAIRRO: MANGA ÊÊÀÊÊTÊÊÊÊÍÉÍÉÊÊÊ§Ê7°§giÊ°$§Ê§àÉÍi5ÍÊ i 

LDATA iNICiAL: 01f07f1993 J 
'ÍmViDADE PRINCtPAL: 7 

1503 45.924.430 - coMERcao ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL. com PREDOMINÀNCIA os INSUMOS 

L AGROPECUÁRIOS 
J 

f_ ATWIDADES SEcuNoARiAs: i  *ííTl-'Í-GÚ- REPRESENTÀNTES CUMERCÍAÍS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MATÉRÍAS-PRIMAS AGRÍCOLAS 

E ANIMÂÍS VIVOS 

@S22 ASJE-S-OO - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES D0 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS. MINERAIS. 
PRODUTOS SIOERURGICOS E QUIMICOS 

L 
J 

ENêmNMSAA-&ãpiãêwwiâxioêñeñís @A wñâiaienã @www EM GERAL 

Obs : "VÁLIDO SOMENTE CDM APRESENTAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS 
MiLITAR DE MINAS GERAIS - AVCB - VENCIMENTO: 31/1 212017". 

ÁREAz2i4m' 
CONTADOR: CONTEC - CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA 

SETE LAGOAS. 23 DE JANEIRO DE 2017. 

  j_ 

 .................. ..     
"  wsiiàfsâe" %“â%5Í'íê§*7íi?§*“í'-l~  es 

Ang !a "iptu-gema DMR Superintendente RendÂs !família-Haia 
Half? uia 20.2354 - SRH/SMF - u ' - 

FIXAR EM LUGAR VISIVEL 
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J 

Demonstração da filial: 

5500595: 

Período da Escrituração: 01/01/2014 a 3111212014 

Numero de Ordem do Livro: 17 

Período SeIecIonacío' 

Descrição 
ATIVO 

CIRCULANTE 

DISPONIVEL 

CAIXA 

BANCOS CONTA MOVIMENTO 

APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 

REALIZAVEL A CURTO PRAZO 

ESTOQUES 

(-1 DEDUCOES Dos DIREITOS 

CLIENTES 

IMPOSTOS E CONTRIBUHáES A RECUPERAR 

IMPOSTOS A COMPENSAR 

PAGAMENTOS ANTECIPADOS 

DEVEDORES DIVERSOS 

TITULOS E CONTAS A RECEBER 

NAO CIRCULANTE 

IMOBILIZADO 

Imobilizaáo em Operação 

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA (-) 

(-) AMORTFZACOES 

CONSORCIOS 

PASSIVO 

CIRCULANTE 

oBRIGAuàEs DE CURTO PRAZO 

FORNECEDORES NACIONAIS 

CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER 

IMPOSTOS A RECOLHER 

PROVISOES 

CONTAS A PAGAR 

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 

PATRIMONIO LIQUIDO 

Patrimonio Liquido 

CAPITAL SOCIAL 

RESERVAS DE LUCROS 

BALANÇO PATREMONIA 

!HÀBÉÀSÉECUARIAÀNBÊOA SAFRA LTDA 

01 de Janeiro de 2014 a 31 de Março de 2014 

  
L .  
  
 

55.3199 
I Rs 1.955.149,14 

Rs 1.729.561 ,921 

17s 407.219,92 

as 337.752,05 

Rs 57.575,20 

R$ 1.952,34 

Rs 1.322.442,34 

Rs 715.365,81 

R$ 9.349,70 

R$ 435.009,94 

R5 34,63 

Rs 9.139,55 

Rs 155.041,33 

R$ 13.127,90 

Rs 2.771 ,95 

Rs 225.437,21 

R$ 225.407,21 

R$ 321.476,43 

R$ 112.790,71  Rs 7.263,07 

RS 24.034,31 

R$ 1.955.149,14 

R$ 395.401,25 

Rs 395.491,29 

Rs 392.905,95 

R$ 5.735,25 

R$ 957,74 

Rs 14.243,47 

R3 10.751,59 

Rs 1.682,20 

Rs 1.550.747,99 

Rs 1.550.747,00 

R$ 10.009,90 

as 1.540.747,85 

Este refatório fo¡ gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped 

Versão 3.1.9 do VisuaIêzador 
.Í Página 1 de 1 



 
Periodo Setecionado: 

Demonstração da ñliai: 

Periodo da Escrituração: 0110112014 a 

Número de Ordem do Livro. 17 
01 de Abril de 2014 a 30 de Junho de 2014 

 
AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA 

3111212014 

 

Descriçãc ATEVO R3 2.882.704,98 

CIRCULANTE R$ 2.643.817,00 

OISPONEVEL R$ 362.6?1,34 

CAIXA R$ 316.328,91 

BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 44.480,09 

APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ !ME DIATA R3 1.862,34 

REALIZAVEL A CURTO PRAZO R$ 2.258.145,66 

ESTOQUES R5 759.064,17 

(-) DEDUCOES DOS DIREITOS R5 9.348,70 

CLIENTES R5 1.132.517,05 

IMPOSTOS E CONTREBUHàES A RECUPERAR R$ 2.905,15 

IMPOSTOS A COMPENSAR R$ ?$17.24 

PAGAMENTOS ANTECIPADOS R$ 35725268 

DEVEDORES DIVERSOS R5 3.227,80 

TITULOS E CONTAS A RECEBER RS 3.910,27 

EMPRESTIMOS R5 23.000,00 

Emprestimos a Receber R$ 23.000,00 

NAO CIRCULANTE R5 238.357,98 

IMOBILIZADO R$ 238.857,98 

lmobitlzado em Operação R5 323.594,18 

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA (-) RS 11858119 

(-) AMORTIZACOES R$ 7.570,26 

CONSÓRCIOS R$ 41.752,25 

PASSIVO R$ 2.882.704,98 

CIRCULANTE R0 1 .281339332 

UBRIGALIàES DE CURTO PRAZO R3 133133952 

FORNECEDORES NACIONAIS R$ 1054395¡ 1 

CONTRIBUICOES socws A REOOLHER m; 5223,11 

IMPOSTOS A RECOLHER R$ 4_51g_1g 

PROVISOES Rs 13326.23 

CONTAS A PAGAR R5 1955037 

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES Rs 24132939 

PATRIMONIO LIQUIDO R3 153135535 

Patrimonio Liquido R$%.601.355.16 

CAPITAL SOCIAL R3 103mm 

RESERVAS DE LUCROS 

R$1.591.365,16 

Este retatóño fo¡ gerado peão Sistema Púbâico de Escrituração Digital- Spec! 

Página 1 de 1 

%® 
Versão 3.1.9 do \fnsualizador 



Entidade: 

Periodo da Escrituração: MIDI/ZON a 31/12/2614 
Numero de Ordem do Livro: 17 

Periodo SeIecionado' 

Demonstração da filial: 

Descrição 

ATIVO 

CIRCULANTE 

DISPONIVEL 

CAIXA 

BANCOS CONTA MOVIMENTO 

APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 

REALIZAVEL A CURTO PRAZO 

ESTOOUES 

(-) DEDUCOES DOS DIREITOS 

CLIENTES 

IMPOSTOS E CONTRIBUHáES A RECUPERAR 

IMPOSTOS A COMPENSAR 

PAGAMENTOS ANTECIPADOS 

DEVEDORES DIVERSOS 

TITULOS E CONTAS A RECEBER 

EMPRESTIMOS 

Empreslimos a Receber 

NAO CIRCULANTE 

IMOBILIZADO 

imobilizado em Operação 

o) DEPRECIACAO ACUMULADA q-) 

(-) AMORTJZACOES 

CONSÓRCIOS 

PASSIVO 

CIRCULANTE 

OBRIGAUàES DE CURTO PRAZO 

FORNECEDORES NACIONAIS 

CONTRIBUICOES SOCIAIS A REICOLHER 

IMPOSTOS A RECOLHER 

' PROVISOES 

CONTAS A PAGAR 

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 

PATRIMONIO LIOUIDO 

Patrimonio Liquido 

CAPITAL SOCIAL 

RESERVAS DE LUCROS 

AGROPECUARIA BOA SAERÃELTDA 

BALANÇO PATRIMON 

Versão 3.1.9 do Visualizador 

_Este relatório foi gerado pelo Sistema PúbIico de Escrituração Digital- Spec: 

 !A 

R5 2144.1 46,44 

RS 2.457.560,37 

RS 6241.26.10 

RS 336.011 .94 

R$ 288.351,82 

RS 1.862,34 

R3 1.810.334,27 

R$ 955.548,48 

Rã 9.348,70 

R$ 817.944,94 

R$ 34,63 

R$ 7.838,88 

R3 25.714,00 

R5 3.227,07 

R$ 8.574,97 

R5 23.009,00 

R5 23.000,00 

R$ 286.586,07 

R$ 286.586,07 

R$ 366.033,82 

R3 126.01 1,95 

R5 8.454,14 

R$ 55.048,34 

R$ 2.744.146,44 

R$ 1.087.727,06 

R$ 1.067.727,06 

R5 967.215,46 

R5 8.119,49 

R$ 12.059,23 

RS 43.708,32 

R$ 11.303,66 

RS 47.309,90 

R$ 1.655.419,38 

R$ 1.656.419,38 

R$ 10.000,00 

R$ 1.646.419,38 

Página 1 de 1 
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àntáãáãé¡ OMAGAROPECUARFA BOA -OAFRA  
Peràodo da Escrituração: 0110112014 a 31/12/2014 

Numero de Ordem do Ltvroo a 

01 de Outubro de 2014 a 31 de Dezembro de 2D í( - Periodo Seiecáonado. 

Demonstração da ñlial: 

17 

Descrição 
ATIVO 

CIRCULANTE 

DISPONIVEL 

CAIXA 

BANCOS CONTA MOVIMENTO 

APLICACOES DE LEOUIDEZ EMEDIATA 

REALIZAVEL A CURTO PRAZO 

ESTOQUES 

(q 05000055 nos amenas 
CLIENTES 

IMPOSTOS E CONTRlBUPáES A RECUPERAR 

IMPOSTOS A COMPENSAR 

DEVEDORES DIVERSOS 

TITULOS E CONTAS A RECEBER 

NAO CIRCULANTE 

IMOBILIZADO 

Imobilizado em Opefaçáo 

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA (›) 

(-) AMORTIZACOES 

cowsoaosos 
PASSIVO 

CIRCULANTE 

OBRIGAFIàES DE CURTO PRAZO 

FORNECEDORES NACIONAIS 

IMPOSTOS A RECOLHER 

PROVISOES 

CONTAS A PAGAR 

NAO CIRCULANTE 

CONTRIBUICOES SOCIAJS A RECOLHER 

FINANCiAMENTOS A LONGO PRAZO 

FINANCIAMENTOS 

PATRIMONIO LIQUIDO 

Patnmonío Liquido 

CAPITAL SOCIAL 

RESERVAS DE LUCROS 

Este reratórão foi gerado pelo Sistema Público de ESCfÍÍUíBçãO Digital - Spec: 

Versão 3.1.9 do Visualizador 

BALANÇO PATRIMONIAL 

CN 

 
 
  É 

-.. 

É 

.Ji 413513756510001-03 

R$ 4.700.004,45 

R$ 427393320 

R$ 636.603,32 

as 455.334,25 

R$ 223.911,73 

R$ 6.862,34 

Rs :150132404 

R$ s71.7?o.53 

R$ 9.340,70 

Rs 2.094.951,70 

RS 34.63 

Rs 7.030,00 

R5 12.333,47 

R$ 9.944,35 

as 500.071,20 

R$ 506.871,20 

Rs 500.940,48 

R$ 141.323,70 

Rs 9.095,01 

as 55044.43 

Rs 4.780.804,46 

R$ 2223.1011 4 

R$ 2.228.163,14 

as 102022359 

Rs 6.726,55 

R$ 0.205,09 

R5 37041455 

Rs 13.531 .50 

R$ 144.900,12 

R0 14:40:30.1 2 

a0 144.900,12 

R$ 2.407.741,20 

Rs 2.407.741,20 

Rs 10.000,00 

Rs 2.397.741,20 

Página 1 de 1 



DEMONSTRAÇÃ DE RESULTADÓD EXE 

Enudadé: W 0 mAêEbgEcu/ARIA ÉBÀ-;SNÀÊF-;ÀWLTDAV 
é .  Periodo da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014 C  41.937.665/0001-03 
à Número de Ordem cio Livro' 17 A 

Período Setecionado' 01 de Janeiro de 2014 a 31 de Março de 2014  Demonstração da filial: 

Descrição 

RECEITA SRUTA R$ 915.403,22 

RECEiTA SRUTA DE VENDAS R$ 915.403,22 

1-) (-1 DEDUÇÔES DA RECEITA BRUTA 9511525992; 

(-3 DEDUCOES DAS VENDAS R5 115.259,92) 

RECEiTA LÍQUIDA R5 900.143,30 

1-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS RS (6975523617) 

(-1 custo das Mercadorias vendidas Rs (6971552137) 

LUCRO BRUTO RS 20259033 

(-I DESPESAS OPERACIONAIS RS (1471169512)  1.) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (1134318133) 

(-1 DESPESAS OPERACIONAIS R$611.651,13) 

(a DESPESAS TRIBUTARFAS RS (99936) 

(-1 DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUiDAS R$ (2556726) 

(-1 DESPESAS FINANCEiRAS R$ (235726) 

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS Rs 10.530,84 

I-) OUTRAS DESPESAS R$ (1 .(17192) 

RECEITAS FINANCEIRAS R$ 11.601,86 

RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO R$ 63.284,59 

(-1 PROVISAO PARA IR E CSLL R$ (1570125) 

q-) PRovISAO PARPJ E CSLL R$ 115.707,25) 

RESULTADO LÍQUIDO RS 47.577,34 

'N 

Este relatório fo¡ gerado pefo Sistema Púbiico de Escrituração Digital - Sped 

Versão 3.1.9 do \ñsualizador Página 1 de 1 

“í 



Quake-Sé; 

Período da Escriiuraçâo. 01/01/2014 a 31/12/2014 

Número de Ordem do Lsvro: 17 

Periodo SeEeCIOrIadO: 

Demonstração da filial: 

  LTDA-- 

DEMONSTRAÇAO DE RESULTADO D  AGÊOEÉCUAR 

01 de Abri¡ de 2014 a 30 de Junho de 2014 

ExERCíCIo 'c 
V -"-_-_. S.. 7:-.. Em,... ..__.._ ..__ 

31.937.665/0001-03 

DeSCriçãD 

RECEITA BRUTA 

RECEITA BRUTA DE VENDAS 

p) S) DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA 

(-1 DEDUCUES DAS VENDAS 

RECEITA LioutnA 

(-1 CUSTO DAS VENDASISERVIÇOS 

(-) Custo das Mercadorias vendidas 

LUCRO BRUTO 

p) DESPESAS OPERAClONAES 

(-) DESPESAS ADMINISTRATEVAS 

I.) DESPESAS OPERACIONAIS 

(.) DESPESAS TRISUTARIAS 

(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÊQUIDAS 

c-) DESPESAS FINANCEIRAS 

OUTRAS RECEETAS E DESPESAS OPERACiONAIS 

I-I OUTRAS DESPESAS 

RECEITAS FiNANCEiRAS 

RESULTADO OPERACIONAL LÍQUEDO 

(a PROVISÁO PARA IR E CSLL 

o) PROVISAD PHRPJ E CSLL 

RESULTADO LIOUIDO 

Versão 3.1.9 do \üsualizador 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digitai - Spedy' 

RS 1.414.220,39 

Rs 1.414.220,39 

, R$ (4515211515)  Rs (a1 .S21 ,D5) 
E R$ 1.352.599,34 

R$ (1441344391) 

Rs (1 .146.343.91) 

Rs 206.355,43 

Rs 135419535) 

Rs (1101555132) 

R$ 142.374,93; 

R$ ($85,73) 

Rs (1104135) 

Rs (1 .104051 

R$ 4.867,72 

I R$ 00.00) 
É R$ 4.937,72 

RS 55923.12 

R$ (13.305,B2) 

Rs (1330532) 

Rs 42.617,30 

Página 1 de 1 
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DEMONSTRAÇÃO OE ESULTA O D  XÉRCÍCD  Entidade: AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA  . 

À Período da Escrituração: 0110112014 a 31/12/2014 CN i  .937565/0001-03 Número de Ordem do Livro; 17 í L 

Periodo Selecionado' 01 de Julho de 2014 a 30 de Setembro de 2014 É 

Demonstração da fiiial: 

Descrição   Saida 

RECEWA BRUTA  É RS 1.977.550,40 
RECEITA BRUTA DE VENDAS '_ RS 1.077.550,49 

E) o) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA  as 9349522; 
(-) DEDUCOES DAS VENDAS - as 53540522) 

REcErrA LiOwDA  RS 1939.1452? 
(-3 CUSTO DAS VENDASISERVIÇOS  Rs (1 .336.150_84) 

(-) Cusío das Mercadorias vendidas Rs (1535450334) 

LUCRO BRUTO  RS 302.904,43 

E) DESPESAS oPERAmonAas  R$(166.096.67) 

(-3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS  Rss (1214395343) 
(-) DESPESAS DPERAOIONAsS  R$ (3000752) 

c.) DESPESAS TRIBUTARlAS  Rs (6.149_49) 

ç-) DESPESAS FiNANCEtRAS LiDDmAS  R$241.667,24) 
(-) DESPESAS F1NANCEIRAS  R$(1.667.24) 

E) OUTRAS REGEiTAS E DESPESAS OPERACIONAIS  R$(36.139,98) 

(-1 OUTRAS DESPESAS  R$ (4349120) 
RECBTAS FlNANcElRAs  R$ 12.351,22 

RESU LTADO OPERACIONAL LÍQUIDO  RS 99.090,54 

(-) PROWSÃD PARA IR E CSLL  RS (4403032) 

p) PROVISAO PIERPJ E cSLL É! R$ 044.036,32) 

RESULTADO LÍQUIDO  : R$ 55.054,22 
h l 

:É  
:t5  

É l 

-1 

3 

'l 

“triste relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digita¡ - Sped  
Versão 3.1.9 dO Visualizador Página 1 de 'E 

  sa 



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTA O DO XEÍRCÍCIO 

;Entudade-i AGROSEOOARHEÍAAWSOATASAEÉA LTDA T 

Periodo da Escrituração; 01/01/2014 a 31111212014 CN  : 41931535/0091493 
Número de Ordem do LIVFDI 17 _ ' 

Periodo Setecionado: 01 de Outubro de 2014 a 31 de Dezembro de 2o  
Demonstração da filial: 

Descrição 

  

RECEITA BRUTA m 4_479_33¡,_94 

RECEITA BRUTA DE VENDAS n33 43479330534 

(4 (-) DEDUÇOES DA RECEiTA BRUTA R5 9953439; 
(-) DEDUCOES DAS VENDAS R5 (2953439) 

RSCEWA LiOUHJA Rs 4_449_a4s_55 

(-) CUSTO DAS VENDASISERVIÇOS ns (3_14a_2o4_47) 

(-) Custo das Mercadorias vendidas R$ (3_14a_204_4?) 

LUCRO BRUTO 1351110154298 

(-) DESPESAS OPERACIONAIS RS (1715132541) 

(-) DESPESAS ADMINISTRATNAS RS (1223-1057) 

(-) DESPESAS OPERACiONAIS RS (4a.414_94) 

(-) DESPESAS TRIBUTARMS R$ (33630) 

(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUHDAS  R$ 0.395.424) 
(-) DESPESAS FINANCEIRAS j RS (74:91:43) 

OUTRAS REcErrAs E DESPESAS OPERACIONAIS R$ 9.514,09 

(-) OUTRAS DESPESAS RS (Sn-sam) 

RECETFAS FINANCEERAS R$ 14562.55 

RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO RS 1.131.667,23 

(q PROV1SÃO PARA !R E CSLL R$ (380.345,4B) 

(q PROVlSAO PIIRPJ E CSLL RS (3311134545) 

RESULTADO LÉQUEDO Rs 751.321,82 

l 

Este relatório foi gerado p to sísiema Púbiico de Escrituração Digitai - Sped  
Versão 3.1.9 do Visuaiizador  Página 1 de 1 
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 ,,,,,,, L, . ., .___ . _ 7,_ ._- 
“ I MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERI 

SECRETAREA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS _ 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO ao COMERCIO 
JUNTA COMERCIAL Do ESTADO DE MINAS GERMS 

 

TERMO DE_ AUTENTICAÇÃO N” 994 

Declaro a exatidão dos termos de abertura e de encerramento do livro digita¡ d Ézaéteríslãcas abaixo, por mim 
examinado e conferido: " 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA OU SOC§EDADE 
NIKE CNPJ 

31203687765 41.937.6%IOD01 -03 

NOME EMPRESÂRIAL 
AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA  
IDENTIFICAÇÃO DO LIVRO DIGITAL 
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERIDDKSIAIIHEQIÉITURAÇÃO 
Livro Diário 0110112014 a 3111212014 

NATUREZA DO LwRo NÚMERO D0 LIVRO 

Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Gera! 17 

IDENTIFICAÇÃO 0o Anauwo 11111150) 3 

25.1 cnc7.sF.7E.a4.A0.79.DE.2c.1 E.53.2F.66.76.3B.BA.75.7A- í 

IDENTIFICAÇAO DOS SíGNATARmS DA ESCRITURAÇAO g 

NOME RONALDO ALVES COSTA:1943684OB59 a 

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO Adminisigador 
CPF 19435040059 

__ N** SÉRIE Do 0512715101100 667110279320031 22009535071 7597321437230 

VALIDADE 06108/2013 a 0510512015 

NOME LUCIANA VALERIA V!TORIANO:O2S15366619 

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO Contador 
CPF 02515366819 i 

01° SÉRIE DO CERTIFICADO 66711627932083122669535872876391707447 A 

VALIDADE 0003012013 a 05/00/2015 

 
LDCALIDADE E DATA: Belo Horizonte - MG, 29 de junho de 2015, 

Identificação do Autenticador  
Nome LUIZ EDUARDO CORREA $OARES:13832140 7 

CPF 138.321.406-97 

N” de série do Certificado 59845476986584802984577613439846391063 ' i m 

Validade do Certificado 111061201 3 até 09/06/2016 7 k 



TERMOS DE ABERTURA E ENCER " 

Entidade: 

Numero de Cirdem do Livro; 17 

Nome Empresanai 

NERF 

CNPJ 

Número de Ordem 

Natureza do Livro 

Municipio 

Data do arquivamento dos atos 
constitutivos 
Data de arquivamento do ato de 
conversão de sociedade simpies em 
sociedade empresária 

Data de encerramento do exercicio social 

Quantidade total de linhas do arquivo 
digitei 

Nome Empresarial 

Natureza do Livro 

Número de ordem 

Quantidade totai de tinhas do arquivo 
digitei 

Data de inicio 

Data de término 

Este relatório foi gerado peão Sistema Público de Escrituração Digite! - “Sped u í 

Versão 3.2.0 do \frsuatizador 

 SAFRA LTDA 

Periodo da Escrituração' G1IGtfEQ14 a 31H 2i2014  t 

TERMO DE ABERTURA 

AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA  
31203337755 

41 .93756510001-03 

17 

Escrituração Contábit Digltat do Livro DE 

Sete Lagoas 

28/05/1992 

31f12f2014 

33598 

TERMO DE ENCERRAMENTO 'Í 

AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA z ' 

Escrituração Contábit Digite! do Livro Drio esta: 

17 

33598 

01110112014 

31H 212014 
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F51 .13522319901 así¡ 
155:. Est; ammeavszcnzo 
Mácâü & HÍÉRU (IÚMERCIB 

DE ÀÕUBDS Lma. 
Rua àrgemiru Caráaso. 355 

Elistrita ?ndustrial  EEF 3555043011. 

Lgrxmrcszsruaos - mg $595?? 
~ ~ Vanguard 

Ífowx .JI 

.Fiisâuã ?sumiu-al 

;Â Matüzinhcs. E35 de Junho 2m É”. 

&tendas-rack; a solicitaçãü. passaífacm abaixo &specâñcaçães ::io prcdute 
20.ü5:.2Q+3%í3a-+2”¡a5 Granulada: 
PEDÍÚG N” 
* Materia¡ : 20.05K! 
* Predastüra : beiacra 3: Feíàcm Serra. de Hamas Lgtcia_ 

* Natureza Fíaiça '. luülstura dia GTÊHLJFHS 

Sara-satiasrüampaxsiçau. : ?EN TGTàL s 2D 
:M3295 SCJLÇNÉWÁGLM «a 95 
;miga SGL. EM ÁGUá e 2D 

^1 í Materia¡ embalado'. Ensacadc= 5D kg 
*-* Registra:: na Ministéric da Agricultura: nf' M§DB1?41GE›29-4 
5' Produta não inña màvel 
* Lute: 
' Data_ de fabricação: 

Vaiiãacfe 1 anca - Desde que seja maniida as scndiçõeâ corretas de 

ameazanagam( 1939113 berro. sec:: e areagada :u z” 
¡'__,J' 

nai: (,113 ¡Slgmrrx ~ Lu m¡ ?IEHHHED 

wkvw.Lduàin-v-lügudICÊJZUIILBT 

Hama ñ: Mim; Lia-mártir¡ :fe: hihihi:: Haia.  
P: .ñrgi-milü ttmlnwa. 'x35 :mesma lnzhaszruañ ' 

hãninzrtnlwu 'M3 ?TP íí-?ÊFÊ-¡ÍHHÍ 

 



iÊ1.1-15.22a¡aso1=°'àT 
1:15;  ÉÂIÂEÂ-'àíégücêg 
HM: É# E; HÍÇRD C ¡ à -~ 

DE ANÉBÊS ÊEEo 'ass Eua #fããmm 3¡ * . A 

Bls-&ñimndustrlat :CEP ¡_  _  Qñàwozimxaüs «M11»  Z “M3 àdubüs 
Varig u a rd 

lí iclm 'fátima  
Matozinhos. os de .Junho 201?  

"W 

Alemã-anda a sglieitaçãn. passamos abaixo especificações da ::reduto 
&Sfãiüü Gran-miami 

FEDÍEQ 
“' Malarlai E GBXWZÚG ' Fmdiuãzara r Macro 8; Micro Cam. da Adllliiüã; Lida. 
*“ Naigr-:aza Física : Mistura de Grà-aztsms 

°' Garantêasiüampgsiçãa, : ?ema TOTAL - (JE 
ziàdüüã SCJLÇNRMÀG UA e 1'? 
:ãsmzo scan.. Ena Agua - ea 

'N a: ' mataria¡ srrabatado: En sacada u 5G kg 
* Registro nu Mániatéric da ñgriçuitura: na.” MGDEYFsHíN 15-3 
° Predial!) rláü lnflamáve¡ À 

* Lote: 
* Data de íahácaçâo; 

Validade 1 anus = Usada que seja :mantida as ccndiçüea correias de 

armazenagem ( bedca meu: :a ::rajada 31. já: 

_;_I qu_ 

Í 'I . 5 Í 
5 'a'  Cí 
t 311.3. ' 

. . . P-  
Macau s-Ail-:m Camamu de Albums Luta kw' 
K árgsnm Cargman. sã:: - üimiw tnúugaiã' 
¡,-,¡.¡._..-;u|-.;u. . Mr'. . REP :Humana 
IPE.: 5,11,¡ EÍHÀJETI: I'm. HH JJKLIÕáU 
ww-nauad-ab-ngvd n ¡g-.m nl -í @uniu 

 



   

' ' j_ n  :QÊÉÍ 

F61 a1 'âãsgàgãsahusza 
ànãêhg à_ uma mmànczo  55.1.7912.. 

Flufãggzgê çarãgããàêãnãena . r u 

wmíüENr-v* 'w àáubos Vanguard 

fim-H 

i-'i-:hsz Ik-.nnicu 

': l -ç_›_'_i*._,__u;:,~ urgfçg_ v ;mp3 n¡ r EN.; w_ »m F 

Matazirahns. @B da áunho 291?. 

àtendencía a aüliçitaçâo. passarmos .a baixo espeçificaçñas do produto KCL 
(R$6.53 Granulada: 
PEDIDO N” 
' Material : HCL üüsüüñã 
* Produtora : Maura:: S: Micro Cam. da Ad Limas Ltda. 
z* Natureza Fiaica : fvfzatura tie @térmica 

Garantãasíüontposiçào. : em “rara L ~= DO 
:tr-wma SQLENA+ÀGUá »a eo 
;W-;Kzfi Sia-a.. Em ;àgua = 58 

à: 

* Materia¡ embalada: Eñsaüada - 511 kg 
'* Ragistro na Ministério de: àgricuilura: nf' ÊUÉÊÚB'ÍT41ÚÚT'Í=S 

' ?reuniam nào Iraílamàvea ' 

' Late: 
° Data da faijrícaçàu: 
!v Validade *I anus =~_ üasde qua seja ¡mantida as cunãições üorretaá¡ da 

armazenagem (1 berw. saca e @rajada ]. e IL_ . 

 Mcacru. E; uma: CtIII-íóuíü du Aaluànr: lula 
Fl. -vlgawiru tam; JJ: - [Jzlr n:- ?rs-;bzlrul 

M.-¡¡.¡z¡.at._.;«; . M:: . EÍ? P iram-am 
3:4." 53H J!!! 'JUL 52:11.11) 3313.1151¡ 

'rew-.u›.›lsiatirrrs~ ni-'sj-gunw ¡LtutHt-r 



É1.115.223¡u991»§61 
me. Est. 41L9a4.?5í.eu;9 
HAÇRD_ à Micas cgmeatiü 

DE ÀDIÊIBGÇS ÊWÉ-ãss  mia àrgümra . a: 959a ' _  
anstrsta lndusut1¡a¡l_~ @Eszsvzü-«neu L_  T %+ % ITM 5 
@ATDZINHQS a Mg; Àdabgg 

Van; uai-d 

REQULTñ DDS EE ÉNÀLESÉ LABüñLàTÓ-RIÕ PRÚPÊIQ -  
Mwamgâwacgm; 19,3 a:: 30 
FÚSFüÊ-Ó cpzósmsa na: 00 
PQTÀBSJD :M291 19,9% 30 

cÃLüEüíiüa) 3% TERCÉBRIZáDü 
ENXGFREíBJ 2% Tãñcgtarzanza 

XDENTIFiÇAÇÃD DE PERlGDS 
Pertgas flsicçs a qulnwiüces: Éútidas nau infla méwei. 
Parêgús especificas: sólidas nã:: &nüamàuel e carràsiwn. 
EPISZRSC-améxada-sa Iuvaa. mascara para FFM .tactina de segurança. 
?Pãàiüünstañta @uma totaliherxts saâtszbra. 

Pfôdulü não ::femea risco »quimê 

 ›Te~c..:Seg. lrabaãh-o:  
Maria Aparecida de QEix-'eira *-* 

Atencioaamentê. 

zw mar¡ A' ;À-.lda da Na-ggIm-::nto 
Têca ç am' @usuais-sa E na: 2:1'¡ os ao 

2° REGÉÀÕ = MQ 

Mamí- P.: Mim: üJm-ãnfúu n:: Aurubúa; [um 

It &Ego-mini; lÍ-irclàêi), 135 v nim-ía: lrc-.turzszziel 

Mnegmllcss ~ Hr:: cu- :raras: E331: 

Tr.-|: [353 iii? IEFà - Far E311 PIEMSD 
ww'w.4t3I.-h9$'vnap;u.1id .cariz .tir    



' ferem: riam _quê * 

. _: Sàzlãáaanâe inílamávei.. 
' * _ .mimos mãe inflamàueíí a carrcsiue. 

.mw ::tama- Íüíâiññântê aaluhm. 
5:' ,,     

?as de Nasxàâlnãeníd l 'l 
uíimiea 

f¡ 

wüârm M em Énmêfân ÊQMÊEÉM Lida 

R: www¡ 6mm,- 3.3.5 -~ :imune: tmlumm 
ãrsa-*imêmkas - MIS; - !EEF ::Eíãâã-@HD 

Tai.: m:: Çsílkrlãf-!i s $312!? #EH 3??ã!.I1§-í§ 
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mrvwdípilcombr 

É ITQ/w» .40 

indústria Química 

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO 

1 - Produto: FQRMIEGRANE lzsÇÂníÇfRAlsluLl-\DA 

2 - Forrna=F_í'si_ca':§Sólid0' __ a i  i _ 

3 - Categoriaí Jardinagem Ámadora 

4 .- Forrntrlaçãoz. isca fgranulada 

Componentes Concentração (% p/p) 

Sulfluramida 0,01 

Inertes " .; - 99,99 

TOTAL '  _ - : 100,00 

4.1 - Principio Ativo: _ __ _ _ _ 

Nome Químico: N-_ethylperftuoro-octane-'l-sulfonnamide n 

Nome Comum: SULHFLURÀMIDAÚ n n' ' 

Registro CAS: 4151-5022  
Fórmula Bruta: C1.0H6F'“l7NO2'S_' 
Atuação: ingestão n ' ' n 

5 - Modo de usar: _ _ 

Aplicar FORMIGRÀN. ISCA GRANULADA, diretamente da embalagem, 

sem contato manual; ao-Iongopdo Carreiro de formigas, usando 10g por metro 
quadrado. Não aplicar emdias' de chuva ou muito úmidos. Aplicar em locais 

secos. As iscas serão carregadas pelas formigas para seu habita-t, onde o 

produto exercerá o seu extermínio. Não aplique sobre as trilhas de- 

carregamento nem dentro dos olheiros. _ ' n _ 

5.1. Indicação de uso: isca formicida granulada para controle de 

formigas cortadeiras (Atta sexdens rubropilosa). Possui ação letal retardada e 

efeito de transferência ("efeito dominó"')_, proporcionando acontaminação dos 

individuos que não tiveram acesso a isca,- -causandoa- eliminação de toda 

colônia. ;r 
Rua José Jesuãno Correia, 1300 - MassarandubaISC - CEP 89.108-000 “ 

Fone/Fax: (47) 3379-1342 r 0800-?025152 ® 



WWVlLdÍPÍICOFTLbT 

maestria Químic n  
6 - Embalagem: 50g 

  
T-Precauçõesz_ -_  -_ .. . -. 

.CUIDADO 'rí-iàieosjógàjE- lNGERIDO, INALADO ou ABSORVIDO 
_ "PELA'PELEn;_'ng.-Í  '  

. - Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários; 

_ -r Não fum_ar ou ;comer durante a aplicação; 

- ;Em casode intoxicação, procurar o Centro de intoxicações ou Serviço 

de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto; 

-CONSERVAR O PRODUTO LONGE- DO ALCANCE DE CRIANÇAS E 

ANlMAlS; ' '_ = ' 

- Não reutilizar as embalagens vazias; 

- Manter o produto na embalagem .original;_. 

- Em caso de contato diretocom o produto; lavar a parte atingida com 

água em abundância e sabão; _ _ 

- Em caso de contato'_'co'm'os olhos, lavar imediatamente com água 
n corrente em abundância; ' ' ' .. n 

_ Se inalado 'em .excesso, :remover a' pessoa para; local ventilado; 

- Existem' 'locais própriosíindicados peIasPretíli/lunicipais, Sec. do Meio 
Ambiente, onde_ são' recolhidas i as' 'embalagens vazias para a 

desativação e-o descarte-j _ n_ ' Z 

- Durante a' aplicaçãonao 'devem permanecer no local pessoas elou 
animais; _ n z ' _ l 

- Siga corretamente as instruções do rótulo. Evite Acidentes; 

- Usar roupa protetora adequada_ luvas, protetor ocular e respiratório; 

- Em caso de acidente, recolha o produto derramado. Limpar aárea 

afetada e os objetos contaminados com grandes quantidades de águas- 

sabão. Transferir o produto recolhido para “recipientes plásticos 

resistentes, Iacrar e identifica-los _devidamente Consulte a empresa 

registrante através do telefone indicado no rótulo para a destinação final; 

- Armazene este produto .em local seco, ventilado e em temperatura 
ambiente. p( 

Rua José Jesuíno Correia, 1300 - MassarandubaiSC - CEP 89408000 

Fone/Fax: (47) 3379-1342 l 0800-7025152  



wvwdipilconrbr 

  
tústria Químic 

8-EPI's: ___ _ _  
- Usar roupa protetora _adequada _tais :como: luvas, óculos de proteção, 

rnáscaramacacão imperímeáirel e botas. 

9' - Informações_Toxicólõgicas: 

" IGrupo Químico: Sulfonamida fluoroalifática 

- 'Nome Comum: Sulfluramida rj Antídoto e Tratamento: Não existe antídoto específico. Tratamento 

sintomático e terapêutica de suporte. - - _ 

Teiefone de emergência: (47) 3379-1342 

Telefone do Centro deiinformações Toxioológicas¡ de Santa Catarina 
CIT/SC: 0300 643 5252 H ' 

SAC DIPIL: 0300 702 5152. 

10 - Prazo de validade do orodoto: 02 anos 'a partir_ da data de fabricação 

Registro no M.S.. (ANVÍSA): n° 3305730012 ' 

Rua José Jesuêno Correia, 1300 - MassarandubafSC - CEP 89.108-090 
FonelFax: (47) 3379-1342 f0800JD25152 

Ii 

i 



ROUNDUP ORIGINAL :rw .i8 

VERIFICAR RESTRIÇÕES DE USO CONSTANTES NA LISTA DE AGROTÓXICOS DO 

PARANA 

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA sob n° 00898793 

COMPOSIÇÃO: 
Sal de Isopropilamina de N - (fosfonometil) glicina ................................. .. 480 g/L (48,0 % mlv) 
Equivalente ácido de N - (fosfonometii) giicina (GLIFOSATO) ............... .. 360 g/L (36,0 % m/v) 
Ingredientes lnertes ................................................................................. ..684 g/L (68,4 % mlv) 

CONTEÚDO: VIDE RÓTULO. 
CLASSE: Herbicida não seletivo, de ação sistêmica do grupo químico glicina substituída. 
TIPO DE FORMULAÇAO: Concentrado solúvel. 

TITULAR D0 REGISTRO: 
MONSANTO DO BRASIL LTDA. (*) 
Av. Nações Unidas, 12.901 - 7° andar- Torre Norte - Brooklin 
São Paulo/SP - CEP 04578-910 
TeL/Fax: 0800-940-6000 
CNPJ: 64.858.525fO001-45 
Registro Estadual n9- 426 - CDA/SP 
(*) IMPORTADOR (PRODUTO FORMULADO) 

FABRICANTE DO PRODUTO TÉCNICO: 
MONSANTO DO BRASIL LTDA. (*) 
Av. Carlos Marcondes, 1.200, km 159,5 - Limoeiro 
São José dos CampOSISP - CEP 12241-421 
TeIJFax: 0800-940-6000 
CNPJ: 64.858.525/0002-26 
Registro Estadual ng 525 CDA/SP 

MONSANTO ARGENTINA S.A.I.C. - Ruta 12 - km 83,1 - Zarate 2800 - Argentina 
MONSANTO COMPANY - 2.500 Wiggins Road - Muscatine - Iowa - 52.761 - EUA I 

12.501 River Road PO Box 174 - LuIing - Louisiana - 70.070 - EUA 
MONSANTO EUROPE S.A. - Haven 627, Scheldelaan 460 - Antuérpia (LiIIo) 2040 - Bélgica 

FORIIIIULADOR: 
MONSANTO DO BRASIL LTDA. (*) 
Av. Carlos Marcondes, 1.200, km 159,5 - Limoeiro 
São Jose dos Campos/SP - CEP 12241-421 
TeL/Fax: 0800-940-6000 
CNPJ: 64.858.525/0002-26 
Registro Estadual m9 525 CDA/SP 

MONSANTO ARGENTINA S.A.l.C. - Ruta 12 - km 83,1 - Zarate 2800 - Argentina 
MONSANTO COMPANY - 2.500 Wiggins Road - Muscatine - Iowa - 52.761 - EUA! 

12.501 River Road PO Box 174 - LuIing - Louisiana - 70.070 - EUA f( 

1 N 



N9 do lote ou partida: 
Data de fabricação: VIDE EMBALAGEM 
Data de vencimento: 

ANTES DE USAR O PRODUTO LEIA O RÓTULO, A BULA E A RECEITA E CONSERVE-OS 
_ ' EM SEU PODER. _ 

E OBRIGATÓRIO O USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDVIDUAL. 
PROTEJA-SE. 

É OBRIGATÓRIA A DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA. 

Corrosivo ao ferro comum e galvanizado. 

Indústria Brasileira 

CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA - CLASSE III- MEDIANAMENTE TÓXICO 

CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE PERICULOSIDADE AMBIENTAL - PRODUTO 
PERIGOSO A0 MEIO AMBIENTE - CLASSE III 

 A         
1:31:34)  ._ humano t¡ A' 

i veneno 

Faixa Azul Intenso 



ñ) 

INSTRUÇÕES DE USO: 

o Recomendado para o controle não seletivo de plantas infestantes nas seguintes situações: 

o Eliminação de plantas infestantes em áreas cultivadas (pós-emergência das culturas e das 
plantas infestantes) nas culturas de: ameixa, banana, cacau, café, cana-de-açúcar, citros, 
maçã, nectarina, pera, pêssego, uva, pastagem, pinus e eucalipto. 

o Aplicação em área total em pré-plantio (pré-plantio da cultura e pós-emergência das plantas 
infestantes) - sistema de plantio direto para as culturas de arroz, soja, milho, trigo e na 
eliminação do arroz vermelho. 

o Eliminação da soqueira de cana-de-açúcar e como maturador da cana-de-açúcar. 

CULTURAS: ameixa, banana, cacau, café, cana-de-açúcar, citros, maçã, nectarina, pera, 
pêssego, pastagem, pinus e eucalipto, uva, arroz, soja, milho e trigo. 

PLANTAS INFESTANTES e DOSE: 

a) Plantas Infestantes Anuais controladas: 

 FOLHA ..ESTREITA- ii] :_:¡ andei: , ; t;   g¡ 1 

_Nonáe__C-_>om.um_=_--  :  .  'L/,hjaj  gia/hall). 'dt-águaf-*ís 

Capim-marmelada Brachiaria plantaginea 0,5 1,0 * 240-480 0,5 

Aveia Avena sativa 1,0 480 0,5 

Cevadilha Bromus catharticus 1,0 480 0,5 
Capim-rabo-de- 
raposa Setaria geniculata 1,0 2,0* 480-960 1,0 

Capim-carrapicho Cenchrus echinatus 1,5 720 0,5 

Capim-colchão Digitaria horizontafis 1,5 2,0* 720-960 1,0 

Capim-favorito Rhynchelitrum repens 1,5 2,0* 720-960 1,0 

Capim-pé-de-galinha Eleusine indica 2,0 960 1 ,0 
Azevém Lolium multiflorum 2,0 3,0* 960-1440 1,0 

Capim-Arroz Echinochloa crusgafi¡ 4,0 1920 1,5 

Arroz-vermelho Oryza saliva 3,0 5,0* 1440-2400 1,0  °“ fa” Fimbristylis mifiacea 5,0 240o 2,0 

(1) Concentração de Sal de Isopropilamina de Glifosato 
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Ervilhaca Vicia sativa 

1 5,5 
(1) Concentração de Sal de isopropilamina de Giifosato 

b) Plantas Jnfestantes Perenes controladas: 
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Taboca Guadua angustifoiia 12,0 5760 

(1) Concentração de Sal de Isopropilamina de Glifosato 

Apaga-fogo Altemanthera  1,0 480” 0,5 

Mata-pasto Eupaiorium maximilianii 1,5 720 0,5 

Maria-mole Senecio brasiliensis 2,0 3,0* 960-1440 1 ,O 

Erva-lanceta Soiidago chiiensis 2,0 960 1 ,O 

Língua-de-vaca Rumex crispus 3,0 1440 1,0 

Guanxuma Sida cordifoiia 3,0 1440 1,0 

Guanxuma-branca Sida giaziovii 3,0 1440 1,0 

Guanxuma Sida rhombifoiia 3,0 1440 1,0 

Grandiúva Trema micrantha 4,0 1920 1,5 

Fedegoso-branco Senna obtusifoiia 5,0 2400 2,0 

Tanchagem Piantago major 5,0 2400 2,0 

Agriãozinho ÊÃQÊEÃÊÇÃÊPSÍS 5,0 2400 2,0 
(1) Concentração de Sal de Isopropilamina de Glifosato 

* Dependente do estádio de desenvolvimento da planta infestante - menores doses para a 
fase inicial de desenvolvimento; maiores doses para a fase adulta ou perenizada. 

** As dosagens em porcentagem referem-se a aplicações para pulverizadores costais 
manuais corn vazão aproximada de 300-400 Liha com bico de 110.01 (os valores foram 
aproximados para facilitar o preparo da calda). Qualquer dúvida, utilizar os valores em 
Litros/hectare. 

Eliminação da Sequeira de Cana-de-açúcar: 
A dosagem indicada varia de acordo corn o cultivar e está em função dos equipamentos 
empregados: 

CULTIVAR EQ.CONV.(Liha) EQ.CDAiBENTLEY(LIha) 

IAC 5.0 4.0 
NA 5.0 4.0 
CB 4.0 3.0 
SP 5.0 3.0 

CO/CP 5.0 4.0 Çr 



A aplicação deve ser feita quando a média das folhas estiver entre 0,6 m a 1,2 m de altura 
medida a partir do chão, ou quando a última Iigula visível estiver a 40 cm do solo. E 

fundamental que a aplicação seja feita antes da formação de colmos na soqueira. 

NÚMERO, ÉPOCA E INTERVALO DE APLICAÇÃO: 

O melhor periodo para controlar as espécies perenes é próximo a/ou durante a floração. Para 
plantas infestantes anuais, o melhor periodo situa-se entre a fase jovem até a formação dos 
botões florais. 
Importante: aplicar ROUNDUP ORIGINAL quando o mato estiver em boas condições de 
desenvolvimento sem efeito de stress hídrico (condições de seca ou excesso de água). 
ROUNDUP ORIGINAL não tem ação sobre as sementes existentes no solo. 
ROUNDUP ORIGINAL, aplicado no periodo adequado, conforme recomendação controlará as 
plantas infestantes, com uma única aplicação. 

Ililaturador da Cana-de-açúcar: 
O ROUNDUP ORIGINAL pode ser utilizado como maturador em cana-de-açúcar, em qualquer 
época de safra com os seguintes direcionamentos: 
- Inicio da safra: visando antecipar a maturação, devido a condições pouco favoráveis de 
maturação natural, onde nem mesmo as variedades mais precoces estão no seu potencial 
máximo de acúmulo de sacarose. 
- Meio da safra: com o objetivo de maximizar a qualidade da matéria-prima e antecipar a 
liberação de área de reforma para o preparo do solo e plantio de cana de ano ou cereais. 
- Final da safra: com o objetivo minimo de manter um bom nível de maturação, evitando a 
queda natural que ocorre com o início das chuvas, podendo ainda elevar o potencial natural 
de maturação daquelas variedades plantadas como cana de ano ou cortadas no ñnal da safra 
anterior. 
- Areas com excesso de vinhaca: com o objetivo de elevar o nivel de maturação, normalmente 
baixo nestas áreas, devido ao alto vigor vegetativo apresentado pela cultura. 
Período entre aplicação e colheita/dose: 
O periodo entre aplicação e colheita pode ser manejado em função de doses_ massa verde e 
época de aplicação que possibilita uma adequada flexibilidade de safra. No geral esta entre 
42 a 56 dias (6 a 8 semanas) para a dose recomendada de 0,6 L/ha do produto. 
Idade da cultura: 
A área a ser aplicada deve estar com um rendimento agricola estabilizada, devendo-se 
lembrar sempre que o único objetivo da aplicação é melhorar a qualidade de matéria-prima, 
ou seja, elevar o teor de sacarose. 
Variedades floriferas: 
A aplicação de ROUNDUP ORIGINAL como maturador é viável mesmo após a diferenciação 
tloral até o estágio de pavio de vela. 
Em cana pronta para florescer, essa aplicação é recomendada estrategicamente, para manter 
e melhorar a qualidade dessa matéria-prima. 
Não se deve realizar aplicação quando o processo de florescimento estiver em fase adiantada 
(cartucho). 
Aplicação: 
A aplicação deve ser realizada por avião, utilizando-se barra com bicos convencionais, e um 
consumo de calda na faixa de 30-40 L/ha. (Ver item: Aplicação Aérea) 
Observação Geral: 



u) 

As dosagens indicadas (ver tabela), aplicadas de acordo com as instruções desta bula, 
controlam as plantas infestantes desde a fase jovem até a adulta. Doses menores são usadas 
nos casos de baixa infestação. 

MODO DE APLICAÇÃO: 
ROUNDUP ORIGINAL pode ser aplicado através de equipamentos terrestres e aéreos, 
observando-se as recomendações que se seguem: 

EQUIPAMENTO TIPOS DE BICOS VAZÃO PRESSÃO 
LIHA (LBIPOLZ) 

TAMANHO r DENSIDADE 
DE GOTAS (GOTASIcmZ) 

(um) 
Tratorizado 80. 03180.04/ 200-400 30-40 300-600 30-40 
Convencional 110.03/110.04 
Bentley X-2 80-120 40-60 200-300 50-1 O0 
BT-3* 
Costal Manual 1 10.01¡TK-05 150-200 20-30 200-400 20-30 
Costal Manual 8002/1 10.02 300-400 20-30 200-600 20-30 

* Marca registrada de Equipamentos Bentley. 

- Apiicação Aérea: Barra com bicos para aeronaves de asa fixa - Ipanema (qualquer 
modelo). 
- Volume de aplicação 40-50 L/ha. 
- Altura de voo - 4-5 m. do topo da cultura. 
- Largura da faixa de deposição - 15m. 
- Tamanho de gotas - 110-120 pm. 
- Densidade de gotas - mínimo 20 gotaslcm2 (DMV-420-450 p). 
- Bicos de pulverização: Utilizar bicos de jato cônico vazão da série D ou similar, com 
difusores em cone adequado a uma cobertura uniforme sem escoamento do produto de forma 
a obter uma deposição mínima sobre o alvo de 20 gotas/cmz com DMV 420-450 u à pressão 
de 15-30 psi. 
- Corn aviões do tipo Ipanema (qualquer modelo) poderão ser utilizados barra de 
pulverização. com um total de 40-42 bicos. Os bicos da extremidade da asa em número de 4- 
5 em cada uma delas deverão ser fechados a fim de evitar a influência e arraste das gotas de 
pulverização pelos vórtices da ponta da asa. Os bicos da barriga em número de 8, deverão 
permanecer abertos e no mesmo ângulo dos bicos utilizados nas asas. 
- Para outros tipos de aeronave consultar o departamento de Desenvolvimento de Produtos 
da MONSANTO DO BRASIL LTDA. 

- Condições climáticas: TempMax.: 28°C; 
U.R.Min. : 55%; 
VeI.Vento Max: 10 kmlh (3 mis). 

Para as culturas indicadas, aplica-se ROUNDUP ORIGINAL em jato dirigido ou protegido, 
tomando-se o necessário cuidado para não atingir as partes verdes das plantas úteis (folhas, 
ramos ou caute jovem). 
Em plantio direto, aplicar antes do plantio da cultura. 
Aplica-se ROUNDUP ORIGINAL em faixa, área total ou coroamento, carreadores, curva de 
nivel, ou então, somente onde houver manchas de mato. 
No caso de eliminação de soqueira, aplicar sobre as folhas em área total. 



"Roughing": 
A eliminação da cana-de-açúcar doente ou indesejável pode ser feita aplicando-se 
ROUNDUP ORIGINAL diretamente no cartucho da planta através de pulverizador tipo 
"trombone" na base de 6% de concentração. 

INTERVALO DE SEGURANÇA: 

Culturas Intervalo de Segurança (dias) 

- banana, cacau, citros, nectarina, pêssego 30 dias 
- ameixa, uva 17 dias 
- maçã, café, pera 15 dias 
- cana-de-açúcar (como maturador) 30 dias 
- arroz, cana-de-açúcar (pré-plantio), milho e trigo (1) 
- soja (2) 
- pinus e eucalipto (U.N.A.) 

U.N.A.= Uso Não Alimentar 
(1) Intervalo de segurança não determinado, devido à modalidade de emprego 
(2) O intervalo de segurança para a cultura de soja é não determinado quando agrotóxicos for 
aplicado em pós-emergência das plantas infestantes e pré emergência da cultura. 

INTERVALO DE REENTRADA DE PESSOAS NAS CULTURAS E ÁREAS TRATADAS: 
Não entre na área em que o produto foi aplicado antes da completa secagem da calda (no 
mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite de entrar antes desse período, utilize os 
EPIs recomendados para o uso durante a aplicação. 

LIMITAÇÕES DE uso: 
Fitotoxicidade: 
Durante a aplicação, deve-se evitar que a solução herbicida atinja as partes das plantas úteis. 
ROUNDUP ORIGINAL não danifica as plantas com caules suberizados, caso os atinja. 
Outras restrições: 
Armazenar e manusear apenas em recipientes plásticos, fibra de vidro, alumínio ou aço 
inoxidável. Não armazenar a solução herbicida em recipientes de ferro galvanizado, ferro ou 
aço comum. 
Sob ameaça de chuva, suspenda a aplicação. Caso ocorra chuva nas primeiras 4 horas após 
a aplicação, a eticiência do produto pode diminuir. Este intervalo de tempo é necessário para 
a absorção do produto pelas folhas e sua translocação pela planta. 
A eficiência do produto é visualizada entre o 4° e o 10° dia após o tratamento. 
Para garantia final de eficiência é essencial que se utilize água limpa (sem argilas em 
suspensão). 
Não aplicar ROUNDUP ORIGINAL com as folhas das plantas infestantes cobertas de poeira, 
porque nestas condições pode diminuir a ação do produto (adsorção). 
Não capinar ou roçar o mato antes ou logo após aplicação de ROUNDUP ORIGINAL. 
Evitar o pastoreio ou ingestão de plantas daninhas por animais logo após a aplicação de 
ROUNDUP ORIGINAL. 

INFORMAÇÕES SOBRE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SEREM 
UTILIZADOS: 
(Vide as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana - ANVISA l 



MS). 

INFORMAÇÕES SOBRE OS EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO A SEREM USADOS: Vide 
Modo de Aplicação. 

DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE TRÍPLICE LAVAGEM DA EMBALAGEM OU 
TECNOLOGIA EQUIVALENTE: 
(Vide as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente - 
IBAMAIMMA). 

INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTOS PARA DEVOLUÇÃO, DESTINAÇÃO, 
TRANSPORTE, RECICLAGEM, REUTILIZAÇAO E INUTILIZAÇAO DAS EMBALAGENS 
VAZIAS: 
(Vide as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente - 
IBAMA/MMA). 

INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTOS PARA A DEVOLUÇÃO E DESTINAÇÃO DE 
PRODUTOS IMPROPRIOS PARA UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO: 
(Vide as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente - 
IBAMA/MMA). 

INFORMAÇÕES SOBRE MANEJO DE RESISTÊNCIA: 
O uso continuado de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação pode contribuir para o 
aumento de população de plantas infestantes a ele resistentes. 
Como prática de manejo de resistência de plantas infestantes deverão ser aplicados 
herbicidas, com diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para a cultura_ 
Não havendo produtos alternativos recomenda-se a rotação de culturas que possibilite o uso 
de herbicidas com diferentes mecanismos de ação. Para maiores esclarecimentos, consulte 
um engenheiro agrônomo. 

DADOS RELATIVOS A PROTEÇÃO DA SAÚDE HUMANA: 
ANTES DE USAR LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES. 
PRODUTO PERIGOSO. 
USE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COMO INDICADO. 

PRECAUÇÕES GERAIS: 
- Produto para uso exclusivamente agrícola. 
- Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto. 
- Não manuseie ou aplique o produto sem os equipamentos de proteção individual (EPI) 
recomendados. 
- Não utilize equipamentos de proteção individual (EPI) danificados. 
- Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos. 
- Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. 
- Não transporte o produto juntamente com alimentos, medicamentos, rações, animais e 
pessoas. 

PRECAUÇÕES NO MANUSEIO: 
- Se houver contato_do produto com os olhos, lave-os imediatamente corn água corrente e 
SIGA AS ORIENTAÇOES DESCRITAS EM PRIMEIROS SOCORROS. 
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- Caso o produto seja inalado ou aspirado, procure local arejado e SIGA AS 
ORIENTAÇÕES DESCRITAS EM PRIMEIROS SOCORROS. 
- Ao contato do produto com a pele, lave-a imediatamente com água corrente e sabão, e 
SIGA AS ORIENTAÇÕES DESCRITAS EM PRIMEIROS SOCORROS. 
- Ao abrir a embalagem, faça-o de modo a evitar respingos. 
- Utilize equipamento de proteção individual - EPI: touca árabe, luvas e botas de borracha, 
macacão de algodão impermeável com mangas compridas passando por cima do punho das 
Igva_s e as pernas das calças por cima das botas e viseira facial. 

PRECAUÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO: 
- Evite ao máximo possível o contato com a área de aplicação. 
- Não aplique o produto na presença de ventos fortes e nas horas mais quentes do dia. 
- Aplique o produto somente nas doses recomendadas e observe o intervalo de segurança 
(intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita). 
- Utilize equipamento de proteção individual - EPI: touca árabe, luvas e botas de borracha, 
macacão de algodão impermeável com mangas compridas passando por cima do punho das 
luvas e as pernas das calças por cima das botas e viseira facial. 

PRECAUÇÕES APÓS APLICAÇÃO: 
- Não reutilize a embalagem vazia. 
- Faça a tríplice lavagem, perfure a embalagem vazia e a encaminhe para o distribuidor. 
- Não entre na área tratadacom o produto até o término do intervalo de reentrada (24 h). 
- Mantenha o restante do produto adequadamente fechado em sua embalagem original. em 
local trancado, longe do alcance de crianças e animais. 
- Tome banho imediatamente após a aplicação do produto. 
- Troque e lave as suas roupas de proteção separadas das demais roupas da familia. Ao 
lavar as roupas utilize luvas e avental impermeáveis. 
- Faça a manutenção e lavagem dos equipamentos de proteção após cada aplicação do 
produto e longe de fontes d'água para consumo. 
- No descarte de embalagens utilize equipamento de proteção individual EPI: macacão de 
algodão impermeável, luvas e botas de borracha. 

PRIMEIROS SOCORROS: as formulações contendo glifosato têm ação irritante e potencial 
corrosivo para pele e mucosas. Os efeitos são mais graves em crianças. 
Procure logo o serviço médico de emergência levando todas as informações disponíveis 
sobre o produto (embalagem, rótulo. bula, receituário agronõmico). 
Ingestão: Em caso de ingestão não provoque vômito. 
Olhos: Em caso de contato, lave com agua corrente em abundância durante 15 minutos. 
Pele: Em caso de contato, lave com água corrente e sabão neutro em abundância. 
Inalação: Em caso de inalação, transporte o intoxicado para local arejado. 
Se o acidentado parar de respirar, faça imediatamente respiração artificial e providencie 
assistência médica de urgência. 

ANTÍDOTO: NÃO EXISTE ANTÍDOTO ESPECÍFICO PARA GLIFOSATO. 

INTOXICAÇÕES POR GLIFOSATO 
-Informações Médicas - 

Grupo químico llGIicina substituída. 

lasse  tóxico  



Toxicológica 
Modo demação As formulações contendo glifosato têm ação irritante e potencial 

corrosivo para pele e mucosas. 
Vias de 
exposição 

Respiratória, digestiva, dérmica e mucosa. 

Vias de absorção Digestiva, dérmica e mucosa. 
Sintomas e sinais 
clínicos 

As manifestações clínicasdecorrentes da exposição são diretamente 
proporcionais à concentração e à quantidade do produto, assim como 
ao tempo de exposição às formulações de glifosato. 
Em casos de exposição: 

DIGESTIVA (INGESTÃO): podem ocorrer lesões corrosivas 
(ulcerativas) das mucosas oral, esofágica, gástrica e, menos 
frequentemente, duodenal; disfagia, epigastralgia, náusea l vômitos, 
cólicas, diarréia. Também são observadas hematémese e melena, 
assim como e hepatite anictérica e pancreatite aguda; hipotensão 
arterial, choque cardiogênico. Hipoxemia leve assíntomática detectável 
por gasometria; infiltrado alveolar ou intersticial ao raio X, taquipnéia, 
dispnéia, tosse, broncoespasmo, edema pulmonar não cardiogênico e 
falência respiratória. Pode ocorrer pneumonite por broncoaspiração. 
Também pode ocorrer oligúria, anúria e hematúria; acidose metabólica 
e insuficiência renal nos mais seriamente intoxicados. As alterações 
neurológicas, que podem se complicar com convulsões, coma e 
morte, são atribuídas a hipóxia elou hipotensão. 

CUTÂNEA: podem ocorrer dermatite de contato (eritema, 
queimação, prurido, vesículas, eczema). 

OCULAR: pode resultar em irritação, dor e queimação ocular, 
turvação da visão, conjuntivite e edema palpebral. 
o RESPIRATÓRIA pode ocorrer irritação das vias respiratórias 
altas. Nos casos de aspiração pode ocorrer pneumonite quimica_ 

Efeitos dos 
Adjuvantes 

O quadro clínico pode variar, dependendo dos adjuvantes utilizados 
na formulação. Este produto contém: 
- Isopropilamina: é extremamente lesivo à mucosa do trato respiratório 
superior, queimação e dor de garganta, Iaringite, sibilãncia; rubor; 
flictenas e queimaduras cutâneas; irritação ocular, conjuntivite e 
ceratite, com prejuízo da visão; cefaléia, cãibras e náusea. Estes 
sintomas não se manifestam imediatamente após a exposição. 

Toxicocinética O glifosato é metabolizado principalmente em AMPA (ácido 
aminometil fosfõnico) que aparece no plasma cerca de 3,5 horas após 
a ingestão. Ambos, glifosato e seu metabólito, são excretados através 
da urina em até 7 dias. 

Diagnóstico 0 diagnóstico é estabelecido pela confirmação da exposição e pela 
ocorrência de quadro clinico compatível, e, nos casos de ingestão, 
confirmado pela presença do composto no material gástrico, e do 
AMPA na urina. 

Tratamento O tratamento das intoxicações por Glifosato é basicamente 
sintomático e deve ser implementado paralelamente às medidas de 
descontaminação, que visam limitar a absorção e os efeitos locais. 
Não existe antídoto especíñco e, por não se tratar de produto inibidor 
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das colinesterases, não deve ser administrada atropina como antídoto. 
ADVERTÊNCIA: a pessoa que presta atendimento ao intoxicado, 
especialmente durante a adoção das medidas de descontaminação, 
deverá estar protegida por luvas e avental impermeável, de forma a 
não se contaminar com o agente tóxico. 

Descontaminação: 
o Cutânea: remover roupas e acessórios. Proceder 
descontaminação cuidadosa (incluindo pregas, cavidades, orifícios e 
pelos) com água fria abundante e sabão. 
o Ocular: irrigar abundantemente corn soro fisiológico ou água, 
por no mínimo, 15 minutos, evitando contato com a pele e mucosas. 
o Ingestão: é necessário considerar o volume, a concentração 
da solução ingerida e o tempo transcorrido desde a ingestão. Ingestão 
recente: caso não tenha ocorrido vômito espontâneo, proceder à 
lavagem gástrica o mais precocemente possível. Ponderar a 
conveniência de administrar carvão ativado em função da necessidade 
de endoscopia digestiva nas primeiras 24 h. Atentar para nível de 
consciência e proteger vias aéreas do risco de aspiração. 
Emergência, suporte e tratamento sintomático: manter vias aéreas 
desobstruídas, aspirar secreções e oxigenar (O2 a 100%). Observar 
atentamente ocorrência de insuficiência respiratória e atentar para a 
necessidade de entubação. 
Manter acesso venoso de bom calibre para infusão de fluidos nos 
casos em que ocorrer hipotensão, se necessário, associar 
vasopressores. Monitorar arritmias cardíacas (ECG) que deverão 
receber tratamento específico. 
Tratar a possivel ocorrência de insuficiência renal e de acidose 
metabólica. 
Lesões da mucosa oral podem ser tratadas com gel anestésico. Nas 
ulcerações gastroduodenais usar bloqueadores H2 ou bloqueadores 
de bomba de próton. 
Monitorar enzimas hepáticas, amilasemia, gasometria, eletrólitos, 
elementos anormais e sedimentoscopia de urina. Avaliar conveniência 
de realizar radiografia de tórax e endoscopia digestiva alta. Manter 
observação por no mínimo 24 horas após o desaparecimento dos 
sintomas. 
É conveniente o controle ambulatorial subsequente. 

Contraindicações Provocar vômito ê contraindicada em razão do risco potencial de 
aspiração. 
A diluição do conteúdo gastrintestinal ê contraindicada em razão do 
aumento da superficie de contato. 
Evitar a utilização de drogas que possam comprometer a pressão 
arterial e deprimir a função cardiorrespiratória. 

ATEIWÃO Disque-intoxicação: 0800-722-6001 - Rede Nacional de Centros de 
Informação e Assistência Toxicológica/ RENACIAT - ANVlSA/MS 

Notifique ao sistema de informação de agravos de notificação 
(SINAN/MS) 



l Telefone de Atendimento da Empresa: 0800-701-0450 

Mecanismos de ação, absorção e excreção para animais de laboratório: 
Após a administração via oral de Glifosato radiomarcado em dose única em ratos, 30 a 36% 
da dose foi absorvida e menos que 0,27% foi eliminada como CO2. Em estudo de 
metabolismo em ratos, com administração via oral de Glifosato radiomarcado em dose única e 
em doses repetidas, 97,5% da dose administrada foi excretada, de forma inalterada, através 
da urina e das fezes. Em outro estudo em ratos, 99% do Glifosato radiomarcado foi eliminado 
inalterado pela urina e principalmente nas fezes após 120 horas de administração. A via de 
eliminação biliar não e significativa. Glifosato apresenta um grau muito baixo de 
biotransformação. O ácido aminometil fosfônico (AMPA) foi o único metabólito encontrado na 
urina com 0,2 a 0,3% e nas fezes com 0,2 a 0,4% da dose de Glifosato radiomarcado 
administrada. Menos de 1% da dose _absorvida foi encontrada nos tecidos e órgãos, 
principalmente nos tecidos õsseos. 

Efeitos agudos e crônicos para animais de laboratório: 

Efeitos agudos: 
Estudos realizados em animais de laboratório demonstraram que o ROUNDUP ORIGINAL 
possui baixa toxicidade aguda, com DL 50 oral igual a 5400 mg/kg de peso corpóreo e DL 50 

dérmica maior que 5000 mglkg de peso corpóreo. 
Em estudo de irritabilidade ocular em coelhos, ROUNDUP ORIGINAL foi levemente irritante, 
provocando congestão vascular e leve secreção na conjuntiva. Esses sintomas foram 
reversíveis no decorrer do estudo. ROUNDUP ORIGINAL não possui potencial de 
sensibilização cutânea. 

Efeitos crônicos: 
Em estudos realizados com Glifosato Técnico administrado à dieta de camundongos por 90 
dias não foram observadas reações comportamentais incomuns ou sinais toxicolõgicos 
relacionados ao tratamento. O grupo de animais que recebeu a dose mais alta apresentou 
redução no ganho de peso. Os exames macroscópicos na necrópsia e as avaliações 
histopatolõgicas não revelaram quaisquer evidências de efeitos relacionados à administração 
do produto. Estudo crônico conduzido com cães não revelou efeito adverso em nenhum dos 
niveis de dosagem testados. Estudos combinados de longo prazo/carcinogenicidade com 
ratos e camundongos não evidenciaram efeitos carcinogênicos. No estudo de longo prazo 
com camundongos, observou-se redução do peso corpóreo nos machos que receberam a 
dose mais elevada da substância teste e hipertroña Iobular central dos hepatõcitos em 34% 
dos machos no tratamento com a maior dose. Esta alteração pode ter representado uma 
adaptação hepatocelular do metabolismo à substância teste. A dilatação tubular focal dos rins 
observada nos fetos machos que receberam a dose mais alta no estudo de reprodução em 3 
gerações com ratos, não foi observada no estudo conduzido em 2 gerações e não foi 
considerada como efeito relacionado ao tratamento. 

DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE: 

PRECAUÇÕES DE uso E ADVERTÊNCIAS QUANTO AOS CUIDADOS DE PRoTEçÃo 
Ao MEIO AMBIENTE: 
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- Este produto é: 

lj - Altamente Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE I). lj ~ Muito Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE ll). 
x - Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE III). 
I:I - Pouco Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE IV). 

- Evite a contaminação ambiental - Preserve a Natureza. 
- Não utilize equipamento com vazamento. 
- Não aplique o produto na presença de ventos fortes ou nas horas mais quentes. 
- Aplique somente as doses recomendadas. 
- Não lave as embalagens ou equipamento aplicador em lagos, fontes, rios e demais corpos 
d'água. Evite a contaminação da água. 
- A destinação inadequada de embalagens ou restos de produtos ocasiona contaminação do 
solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas. 
- Não execute aplicação aérea de agrotóxicos em áreas situadas a uma distância inferior a 
500 (quinhentos) metros de povoação e de mananciais de captação de água para 
abastecimento público e de 250 (duzentos e cinquenta) metros de mananciais de água, 
moradias isoladas, agrupamentos de animais e vegetação suscetível a danos. 
- Observe as disposições constantes na legislação estadual e municipal concernentes às 
atividades aeroagricolas. 

INSTRUÇÕ_ES DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO, VISANDO SUA CONSERVAÇÃO E 
PREVENÇAO CONTRA ACIDENTES: 

- Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada. 
- O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, 
rações ou outros materiais. 
- A construção deve ser de alvenaria ou de material não combustível. 
- O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável. 
- Coloque placa de advertência com os dizeres: CUIDADO VENENO. 
- Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças. 
- Deve haver sempre embalagens adequadas disponíveis, para envolver embalagens 
rompidas ou para o recolhimento de produtos vazadas. 
- Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes da NBR 9843 da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 
- Observe as disposições constantes da legislação estadual e municipal_ 

INSTRUÇÕES EM CASO DE ACIDENTES: 
- Isole e sinalize a área contaminada. 
- Contate as autoridades locais competentes e a Empresa MONSANTO DO BRASIL LTDA. - 

telefone de Emergência: 0800-940-6000. 
- Utilize equipamento de proteção individual - EPI (macacão impermeável, luvas e botas de 
borracha, óculos protetor e máscara corn filtros). 
- Em caso de derrame, estanque o escoamento, não permitindo que o produto entre em 
bueiros, drenos ou corpos d'água. Siga as instruções abaixo: 

o Piso pavimentado: absorva o produto com serragem ou areia, recolha o material com 
auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. O produto 
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derramado não deverá mais ser utilizado. Neste caso, consulte o registrante através do 
telefone indicado no rótulo para a sua devolução e destinação ñnal. 
o Solo: retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado, recolha 
esse material e coloque em um recipiente lacrado e devidamente identificado. Contate a 
empresa registrante conforme indicado acima. 
- Corpos d'água: interrompa imediatamente a captação para o consumo humano ou animal, 
contate o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa, visto que as 
medidas a serem adotadas dependem das proporções do acidente, das características do 
corpo hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido. 

- Em caso de incêndio, use extintores DE ÁGUA EM FORMA DE NEBLINA, DE CO2 , PÓ 
QUIMICO, ficando a favor do vento para evitar intoxicação. 

PROCEDIMENTOS DE LAVAGEM, ARMAZENAMENTO, DEVOLUÇÃO, TRANSPORTE E 
DESTINAÇAO D_E EMBALAGENS VAZIAS E RESTOS DE PRODUTOS IMPROPRIOS 
PARA UTILIZAÇAO OU EM DESUSO: 

- EMBALAGEM RÍGIDA LAVÁVEL: 

- LAVAGEM DA EMBALAGEM: 
Durante o procedimento de lavagem o operador deverá estar utilizando os mesmos EPl's - 
Equipamentos de Proteção Individual - recomendados para o preparo da calda do produto. 

o Tríplice Lavagem (Lavagem Manual): 
Esta embalagem deverá ser submetida ao processo de Tríplice Lavagem, imediatamente 
após o seu esvaziamento, adotando-se os seguintes procedimentos: 

- Esvazie completamente o conteúdo da embalagem no tanque do pulverizador, mantendo-a 
na posição vertical durante 30 segundos; 
- Adicione água limpa à embalagem até 1/4 do seu volume; 
- Tampe bem a embalagem e agite-a, por 30 segundos; 
- Despeje a água de lavagem no tanque pulverizador; 
- Faça esta operação três vezes; 
- Inutilize a embalagem plástica ou metálica perfurando o fundo. 

o Lavagem sob Pressão: 
Ao utilizar pulverizadores dotados de eguigamentos de lavagem sob pressão seguir os 
seguintes grocedimentos: 

- Encaixe a embalagem vazia no local apropriado do funil instalado no pulverizador; 
- Acione o mecanismo para liberar o jato de água; 
- Direcione o jato de água para todas as paredes internas da embalagem, por 30 segundos; 
- A água de lavagem deve ser transferida para o tanque do pulverizador; 
- Inutilize a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo. 

Ao utitizar equipamento independente para lavagem sob pressão adotar os seguintes' 
procedimentos: 

- Imediatamente após o esvaziamento do conteúdo original da embalagem, mantê-Ia invertida 
sobre a boca do tanque de pulverização, em posição vertical, durante 30 segundos; 
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- Manter a embalagem nessa posição, introduzir a ponta do equipamento de lavagem sob 
pressão, direcionando o jato de água para todas as paredes internas da embalagem, por 30 
segundos; 
- Toda a água de lavagem é dirigida diretamente para o tanque do pulverizador; 
- Inutilize a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo. 

- ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA: 

Após a realização da Tríplice Lavagem ou Lavagem Sob Pressão, esta embalagem deve ser 
armazenada com a tampa, em caixa coletiva, quando existente, separadamente das 
embalagens não lavadas. 

O armazenamento das embalagens vazias, até sua devolução pelo usuário, deve ser 
efetuado em local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável, ou no 
próprio local onde guardadas as embalagens cheias. 

- DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA: 
No prazo de até um ano da data da compra, é obrigatória a devolução da embalagem vazia, 
com tampa, pelo usuário, ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local 
indicado na nota fiscal, emitida no ato da compra. 

Caso o produto não tenha sido totalmente utilizado nesse prazo, e ainda esteja dentro de seu 
prazo de validade, será facultada a devolução da embalagem em até 6 meses após o término 
do prazo de validade. 

O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização, pelo prazo 
mínimo de um ano após a devolução da embalagem vazia. 

-TRANSPORTE: 
As embalagens vazias não podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas, 
medicamentos, rações, animais e pessoas. 

- EMBALAGEM RÍGIDA NÃO LAVÁVEL: 

- ESTA EMBALAGEM NÃO PODE SER LAVADA. 
- ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA: 
O armazenamento das embalagens vazias, até sua devolução pelo usuário, deve ser 
efetuado em local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável, ou no 
próprio local onde guardadas as embalagens cheias. 
Use luvas no manuseio dessa embalagem. 
Essa embalagem deve ser armazenada com sua tampa, em caixa coletiva. quando existente, 
separadamente das embalagens lavadas. 

- DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA: 
No prazo de até um ano da data da compra, é obrigatória a devolução da embalagem vazia, 
com tampa, pelo usuário, ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local 
indicado na nota fiscal, emitida no ato da compra. 



Caso o produto não tenha sido totalmente utilizado nesse prazo, e ainda esteja dentro de seu 
prazo de validade, será facultada a devolução da embalagem em até 6 meses após o término 
do prazo de validade. 

O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização, pelo prazo 
minimo de um ano após a devolução da embalagem vazia. 

-TRANSPORTE: 
As embalagens vazias não podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas, 
medicamentos, rações, animais e pessoas. 

- EMBALAGEM FLEXÍVEL: 

- ESTA EMBALAGEM PODE SER LAVADA. 
- ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA: 
O armazenamento das embalagens vazias, até sua devolução pelo usuário, deve ser 
efetuado em local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável, ou no 
próprio local onde guardadas as embalagens cheias. 
Use luvas no manuseio dessa embalagem. 
Essa embalagem vazia deve ser armazenada separadamente das lavadas, em saco plástico 
transparente 
(Embalagens Padronizadas - modelo ABNT), devidamente identificado e com lacre, o qual 
deverá ser adquirido nos Canais de Distribuição. 

- DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA: 
No prazo de até um ano da data da compra, é obrigatória a devolução da embalagem vazia, 
pelo usuário, ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota 
fiscal, emitida no ato da compra. 

Caso o produto não tenha sido totalmente utilizado nesse prazo, e ainda esteja dentro de seu 
prazo de validade, será facultada a devolução da embalagem em até 6 meses após o término 
do prazo de validade. 

O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização, pelo prazo 
minimo de um ano após a devolução da embalagem vazia. 

-TRANSPORTE: 
As embalagens vazias não podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas, 
medicamentos, rações, animais e pessoas. Devem ser transportadas em saco plástico 
transparente (Embalagens Padronizadas - modelo ABNT), devidamente identificado e com 
lacre, o qual deverá ser adquirido nos Canais de Distribuição. 

- EMBALAGEM SECUNDÁRIAS (NÃO CONTAMIIÁADA): 

- ESTA EMBALAGEM NÃO PODE SER LAVADA. 
- ARMAZENAMENTO DE EMBALAGEM VAZIA: 
O armazenamento da embalagem vazia, até a sua devolução pelo usuário, deve ser efetuado 
em local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável, no próprio local 
onde guardadas as embalagens cheias. 
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-_ DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA: 
E obrigatória a devolução da embalagem vazia, pelo usuário, onde foi adquirido o produto ou 
no local indicado na nota fiscal, emitida pelo estabelecimento comercial. 

-TRANSPORTE: 
As embalagens vazias não podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas, 

medicamentos, rações, animais e pessoas. 

- DESTINAÇÃO FINAL DAS EMBALAGENS VAZIAS: 
A destinação final das embalagens vazias, após a devolução pelos usuários, somente poderá 
ser realizada pela Empresa Registrante ou por empresas legalmente autorizadas pelos 

órgãos competentes. 

- É PROIBIDO AO USUÁRIO A REUTILIZAÇÃO E A RECICLAGEM DESTA EMBALAGEM 
VAZ|A OU O FRACIONAMENTO E REEMBALAGEM DESTE PRODUTO. 

- EFEITOS SOBRE O MEIO AMBIENTE DECORRENTES DA DESTINAÇÃO INADEQUADA 
DA EMBALAGEM VAZIA E RESTOS DE PRODUTOS: 
A destinação inadequada das embalagens vazias e restos de produtos no meio ambiente 
causa contaminação do solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das 

pessoas. 

- PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO: 
Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte o 
registrante através do telefone indicado no rótulo para sua devolução e destinação final. 

A desativação do produto é feita através de incineração em fornos destinados para este tipo 
de operação, equipados com câmaras de lavagem de gases efluentes e aprovados por órgão 

ambiental competente. 

- TRANSPORTE DE AGROTÓXICOS, COMPONENTES E AFINS: 
O transporte está sujeito às regras e aos procedimentos estabelecidos na legislação 
especifica, que inclui o acompanhamento da ficha de emergência do produto, bem como 
determina que os agrotóxicos não podem ser transportados junto de pessoas, animais, 
rações, medicamentos ou outros materiais. 

RESTRIÇÕES ESTABELECIDAS POR ÓRGÃO COMPETENTE DO ESTADO, DO 
DISTRITO FEDERAL OU MUNICIPAL: 
De acordo com as recomendações aprovadas pelos órgãos responsáveis. 



.ÍTOM .Iô 
2 4- D NORTOX 

VERIFICAR RESTRIÇÕES CONSTANTES NA LI$TA DE AGROTÓXECOS DO ESTADO 
DO PARANA 

 
Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA sob n° 03009 

COMPOSIÇÃO: 
Sal de dimetilamina de (ZA-dicholorophenoxy) 
acetic acid (2,4-D) ............................................................................. ..806 g/litro (80,6% m/v) 
o equivalente acid de 2,4-D ............................................................... ..670 g/litro (67,0% m/v) 
-ingredientes inertes ........................................................................ ..424 g/Iitro (42,4°/o m/v) 

CONTEÚDO: Vide rótulo. 
CLASSE: H_erbicida seletivo, sistêmico de pós-emergência 
GRUPO QUIMICO: Ácido ariloxialcanóico 
TIPO DE FORMULAÇÃO: Concentrado solúvel - SL 

TITULAR DO REGISTRO 
NORTOX S/A - Rodovia Br 369, km 197; CEP: 86700-970 - Arapongas - PR; Fone.: (43) 
3274-8585 - Fax.: (043) 3274-8500; CNPJ: 75.263.400/0001-99; Registro Secretaria da 
Agricultura e do Abastecimento do Paraná - SEAB/PR n° 466 

FABRICANTE DO PRODUTO TÉCNICO: 
Jiamusi Heilong Agricultural and Industrial Chemical Ltd 
N° 114 Changan Road, Jiamusi City; Heiiongjiang Province - China 

FORMULADORES: 
NORTOX S/A 
-Rodovia BR 369, km 197; CEP: 86700-970 - Arapongas - PR; Fone: (43) 3274-8585 - 
Fax: (43) 3274-8500; CNPJ: 75.263.400/0001-99; Registro Secretaria da Agricultura e do 
Abastecimento do Paraná - SEAB/PR n° 466 
-Rodovia BR 163, km 116', CEP: 78740-275 Rondonópolis/MT; Fone: (66) 3439-3700 - 
Fax: (66) 3439-3715; CNPJ: 75.263.400/0001-99 - Reg. Instituto de Defesa Agropecuária 
do Estado do Mato Grosso - lNDEA/MT n° 183/2006 

N° dO lote Ou partida: 
Data de fabricação: 
Data de vencimento: 

VIDE EMBALAGEM 

ANTES DE USAR O PRODUTO LEIA O RÓTULO, A BULA E A RECEITA E 
CONSERVE-OS EM SEU PODER. 

E OBRIGATÓRIO O Uso DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. 
PROTEJA-SE. 

É OBRIGATÓRIA A DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA. 
Indústria Brasileira 

CLASSIFICAÇÃO TOxIcOLóGIcA - l- EXTREMAMENTE TóxIcO 
CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE PERICULOSIDADE AMBIENTAL - Ill - 

PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE. 
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1. INSTRUÇÕES DE uso: 
1.1. Culturas indicadas: 
Herbicida seletivo para aplicação no controle de plantas infestantes nas culturas de trigo, 
milho, soja, arroz (irrigado e de sequeiro), aveia, sorgo, cana-de-açúcar, café e pastagens 

de Braquiária. 

1.2. Plantas daninhas controladas e doses recomendadas para seguintes culturas: 
1.2.1 - Milho, arroz de sequeiro e cana-de-açúcar: 

Nome comum Nome cientifico Doses Doses 
L p.cJha gEJha 

¡ Amendoim-bravo, Leiteiro Euphorbia heterophyila 1 ,0-1,5 806-1209 

l Apaga-fogo Alternanthera tenella 1 ,0-1 ,5 806-1209 

Angiquinho, Pinheirinho ,Aeschinomene rudis 1,5 1209 

i Beldroega *Portulaca oleracea 0,8-1,5 644,8-1209 

iCarrapicho de carneiro Acanthospermum hispidum 0,8-1,5 644,8-1209  Caruru-de-mancha Amaranthus viridis 0,8-1 ,5 6448-1209  Corda-de-viola, Corriola -lpomoea grandifolía 0,6-1,5 483,6-1209  Corda-de-viola, Corriola lpomoea purpurea 0,8-1,5 644,8-1209  Falsa serralha Emilia sonchifolia O8,-1,5 644,8-1209  Guanxuma : Sida rhombifolia 1 ,O-1,5 806-1209 

1 Nabo-bravo Raphanus raphanistrum 0,8-1,5 644,8-1209  Picão-branco, Fazendeiro Galinsoga parviflora 1,0-1,5 806-1209 
i Picão-preto . Bidens pilosa 1 ,0-1,5 806-1209 

l Poaia-branca Richardia brasiliensis o,s-1,5 5443-1209 

ÉEpoeraba ¡Commelina benghalensis _ 1,0-1,5 806-1209 

1.2.2 - Soja: 

Nome comum Nome cientifico Doses Doses 
= L p.cJha g i.aJha 
Amendoim-bravo, Leiteiro ' Euphorbia heterophylia 1,5 1209 

Corda-de-viola Ipomoea grandifoiia 1,25-1,5 10075-1209 

Erva-quente Spermacoce iatifolia 1 ,5 1209 

Í Guanxu ma Sida rhombifolia 1 ,5 1209 

3 Nabo-bravo Raphanus raphanistrum 1,0-1,5 806-1209 

g Picão-branco, Fazendeiro Galinsoga parviflora 1,0-1,5 806-1209 

É Picão-preto Bidens pilosa 1,0-1,5 806-1209  Poaia-branca Richardia brasiiensis 1,25-1,5 1007,5-1209 

Ljirapoeraba ~¡ Commehha_ benghalensis 1 ,2 5-1 , 5 _1 007,5-1 209 



1.2.3 - Trigo, aveia e sorgo: 

Nome comum Nome cientifico Doses Doses 
L p.c.iha g i.a.lha 

Amendoim-bravo, Leiteiro Euphorbia heterophyiia 0,5-0,7 403-5642 

Corda-de-viola, Corriola ipomoea grandifoiia O_4-0,7 3224-5642  Corda-de-viola, Corriola Ipomoea purpúrea 0,4-0,7 3224-5642 

z Guanxuma L Sida rhombifoiia 0,5-0,7 403-564,2 

Babo-bravo Raphanus raphanistrum 0,4-0,7 322,4-564,2 

E Picão-branco, Fazendeiro Gaiinsoga parvifiora 0,4-0,7 322,4-564,2 

Í Picão-preto Bidens piiosa 0,4-0,7 3224-5642 

i Serralha Sonchus oieraceus 0.4-0,7 3224-5642  Trapoeraba Commelina benghalensis 0,5-0,7 403-564,2 

1.2.4 - Pastagens de braquiária: 

Nome comum Nome cientifico Doses Doses 
L p.c.iha g i.a.lha 

“Amendoim-bravo, Leiteiro Euphorbia heterophyiia â 1,0-2,0 806-1612 

Beldroega Ponuiaca oieracea 1,0-2,0 806-1612 

i Buva Conyza bonariensis 1 ,0-2,0 806-1612 

Gervão-branco Cróton giandulosus 1 ,O-2,0 806-1612  Caru ru-rasteiro Amaranthus defiexus 1,0-2,0 806-1612  Juá Soianum paiinacanthum 1,0-2,0 806-1612 

i Guanxuma Sida rhombifoiia 1,5-2,o 1209-1512  Guanxuma-branca Sida giaziovii 2, 0 1612  Malva-branca  Sida cordifoiia 1,0-2,0 806-1612  Picão-preto  Bidens pilosa 1 ,0-2,0 806-1612 

~ Maria-pretinha  Soianum americanum j( 1 ,5-20 1209-1612 

- Maria-mole  Senecio brasiliensis  2,0 1612 

&Ião-de-sâo-caetano  Momordica charantia E 1,5-2,0 1 209-1612 

1.2.5 - Café: 

Nome comum Nome cientifico Doses Doses 
L p.c.iha g i.a.iha 

Amendoim-bravo Euphorbia heterophyiia 2,0-3,5 1612-2821 

Beldroega Portuiaca oieracea 2.043,5 1612-2821 

Caru ru-de-mancha Amaranthus viridis 2.0-3,5 1612-2821 

Caruru-roxo Amaranihus h ybridus 2, 0-3.5 1612-2821 



l_ Picão-preto  Bfdens pilosa  2,0-3,5 l 1612-2821 _ 

!Trapoeraba icommelína benghalensis \ 2,0-3,5  1612-2821 l 

1.2.6 - Arroz irrigado: 

Nome comum Nome cientifico Doses Doses 
L p.cJha g i.aJha 

ç Angiquinho, Pinheirinho Aeschynomene rudís 1,5 1209 

Carrapicho-de-carneiro Acanthospermum hispidum = 0,80-1,5 644,84 209 

- Picão-preto L Bidens pilosa 0,80-1 ,5 644,8-1209 

Mamona Ricinus communis  0,80-1,5 6443-1209 ¡ 

0bs1: utilizar as doses mais elevadas para as plantas daninhas mais desenvolvidas 
Obs2: 1 Litro de produto contém 806 g/Litro de Sal de Dimetilamina de Acido diclorofenoxiacetico 
(2,4-D) ou 670 g/Litro de equivalente de 2,4-D. 

1.3 - NÚMERO, ÉPOCA E INTERVALO DE APLICAÇÃO: 
2,4 D NORTOX é aplicado em uma única aplicação durante a safra da cultura. Para cada 

uma das culturas abaixo seguir as seguintes observações: 

Arroz, Arroz irrigado: Fazer uma aplicação em pós-emergência entre o pertilhamento e 
o emborrachamento da cultura, estando as plantas daninhas no estádio de ate 4 folhas. 
No arroz irrigado o produto deve ser aplicado antes da entrada de água. 

Café: Aplicar através de jato dirigido nas entrelinhas, evitando o contato do produto corn a 
cultura, em pós-emergência das plantas daninhas e quando as mesmas atingem 5 a 10 

cm de altura, logo após a arrumação ou esparramação. 

Cana-de-açúcar: Aplicar quando a cana atingir 30 cm de altura ate a formação do colmo 
e a planta daninha estiver em pleno crescimento vegetativo, evitando-se períodos de 

estresse hídrico. 

Milho: Aplicar em área total em pós-emergência das plantas daninhas. A aplicação deve 
ser feita em pré-plantio (dessecação) elou em pós-emergência, com o milho até o estagio 
de 4 folhas, quando a planta do milho atinge 25 cm de altura. Em ambos os casos realizar 
apenas uma aplicação do produto durante o ciclo da cultura desde que não ultrapasse a 

dose de 1,5 Litro/ha. 
Obs.: Para maiores informações sobre seletividade do produto aos diferentes milhos 
híbridos disponíveis no mercado, a empresa fornecedora do híbrido deverá ser contatada. 

Soja: Aplicar no mínimo 7 dias antes da semeadura (plantio direto). 
Obs.: Usar menores doses para plantas infestantes menos desenvolvidas e as maiores 
para as mais desenvolvidas. 

Trigo, aveia e sorgo: Aplicar em área total em pós-emergência das plantas daninhas. No 
caso de trigo e aveia, a aplicação deve ser feita no período após o inicio do perfilhamento 
e antes do emborrachamento. Já para a cultura do sorgo a aplicação deve ser feita em 
pós-emergência, como o sorgo até o estagio de 4 folhas. As aplicações mais tardias 
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deverão ser feitas em jato dirigido, sobre as plantas infestantes, evitando atingir o f' 

quando este estiver com mais de 4 folhas. 

Pastagens: Aplicar em área total quando as plantas infestantes estiverem em pleno 

desenvolvimento vegetativo e antes do florescimento. 

1.4 - MODO DE AÇÃO oo PRODUTO EM RELAÇÃO AO ALVO BIOLÓGICO: 

O presente produto, como todos os herbicidas a base de 2,4 D pertencem às auxinas 
sintéticas (mimetizadores de auxina), do grupo dos fenoxiácetico, apresentam rápida 
absorção foliar e possuem translocação apossimplástica, movendo-se livremente pelo 
xilema e floema. Após a aplicação há acumulo de cálcio no citoplasma, estímulo à 
produção de etileno e acidificação da parede celular. O etileno promove a formação de 
celulase na parede celular e o baixo pH e a ação das celulases reduzem a estabilidade da 
parede celular, e graças ao turgor de água da célula, ocorre elongação celular. Quando se 
aplicam herbicidas mimetizadores de auxina o metabolismo ñca desregulado e ocorre o 
crescimento desordenado dos tecidos devido às diferenças de suscetibilidade entre das 
células. lsso causa o fenômeno conhecido como "epinastia", com encarquilhamento e a 
paralisação do crescimento das folhas terminais, a elongação atinge o meristema 
secundário, ocorrendo o rompimento dos tecidos de condução, interrompendo o fluxo de 
assimilados das folhas para as raízes. Sem fonte de energia há morte das raizes, 
desidratação e necrose dos tecidos. A morte da planta ocorre pela ausência de fontes de 

energia e desidratação. 

1.5 - MODO DE APLICAÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS EQUIPAMENTOS DE 

APLICAÇAO: 

É PROIBIDA A APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL OU COSTAL 

É aplicado em volume de água suficiente para uma distribuição uniforme e pulverizado 
por meio de equipamento tratorizado, observado os seguintes parâmetros 
o Trabalhar com gotas de classe média, grossa ou muito grossa (médias 217um 354pm, 

grossa 354pm-464pm e muito grossa > 465pm) 
o Densidade de Gotas: 30 gotas/cm2 
c Volume de aplicação: 200 Llha. 

Quando utilizar outros equipamentos, providenciar uma boa cobertura de pulverização 
nas plantas. O Engenheiro Agrônomo pode alterar as condições de aplicação desde que 
não ultrapasse a dose máxima, o numero máximo de aplicações e o intervalo de 

segurança determinados na bula. 

RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA APLICAÇÃO DO PRODUTO: 
- Utilizar volume de água suficiente para uma distribuição uniforme de modo a 

providenciar uma boa cobertura de pulverização nas plantas daninhas. 
- Evitar aplicações em proximidades de culturas sensíveis. São sensíveis ao produto 

todas as culturas dicotiledôneas, hortaliças, bananeiras, quando a pulverização atinge 

diretamente a folhagem. 
- A utilização fora das especificações pode causar sérios danos em culturas sensíveis. 

Dessa forma, não aplique quando houver possibilidade de atingir estas culturas. 

@ 



- Não utilizar o produto quando as condições climáticas forem inadequadas. Aplicar com 
a temperatura inferior a 30°C, umidade relativa do ar superior a 55% e ventos 
inferiores a 8 kmlh. 

- Adição de adjuvante: O acréscimo de adjuvante, pode aumentar a eficácia do 
herbicida contra determinadas plantas daninhas, mas também diminui a seletividade 
às culturas. Quando o herbicida é usado na pós-emergência das culturas indicadas, 
não deve ser adicionado adjuvante na calda. 

- Limpeza do equipamento de aplicação: Caso utilizar o mesmo equipamento em 
culturas sensíveis, proceda lavagem com solução a 3% de amoníaco ou soda 
cáustica, deixando-a no tanque por 24 horas. Substitui-Ia depois, por solução de 
carvão ativado a 3 g/L de água e deixar em repouso por 1 a 2 dias, lavando em 
seguida com água e detergente. Descartar a água remanescente da lavagem por 
pulverização nas bordaduras da lavoura, em local onde não atinja culturas sensíveis 
ao 2,4 d. recomenda-se fazer um teste de fitotoxicidade em culturas sensíveis ao 2,4 
D, tais como: pepino, tomate ou algodão antes de usar o equipamento para aplicações 

posteriores. 

1.6 - INTERVALO DE SEGURANÇA: 
Arroz, Aveia, Sorgo e Trigo 
Milho 
Cana-de-açúcar 
Soja 
Pastagens 
Café 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

(1) Intervalo de segurança não determinado por ser de uso até a fase de 

emborrachamento. 
(2) Intervalo de segurança não determinado por ser de uso desde a fase de pré- 

emergéncia até o milho atingir a altura de 25 cm. 
(3) Intervalo de segurança não determinado por ser de uso em pré e pós-emergência até 

3 meses após o plantio ou corte. 
(4) Uso permitido somente em pré- plantio. 
(5) Intervalo de segurança não determinado. 
(6) Intervalo de segurança de 30 dias. 

1.7 - INTERVALO DE REENTRADA DE PESSOAS NAS CULTURAS E ÁREAS 

TRATADAS: 
Não entre na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda (no 
mínimo 24 horas após a aplicação). Caso haja necessidade de reentrar nas áreas 
tratadas antes deste período, utilize os equipamentos de proteção individual (EPIs) 
recomendados na bula para o uso durante a aplicação. 

1.8 - LIMITAÇÕES DE USO: 
Os usos do produto estão restritos aos indicados no rótulo e bula. 
Quando este produto for utilizado nas doses recomendadas, não causará danos às 
culturas indicadas. 

1.9 - INFORMAÇÕES SOBRE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A 
SEREM UTILIZADOS: 
(Vide recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana - 
ANVISAIMS). 



1.10 - INFORMAÇÕES SOBRE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDUVIDUAL A 

SEREM UTILIZADOS: 
(Vide recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana - 
ANVISA/MS). 

1.11 - INFORMAÇÕES SOBRE OS EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO A SEREM 

USADOS: 
Vide Modo de aplicação. 

1.12 - DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE TRÍPLICE LAVAGEM DA EMBALAGEM OU 

TECNOLOGIA EQUIVALENTE: 
(Vide recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo meio Ambiente - 
IBAMAIMMA). 

1.13 - INFORMAÇÕES SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA DEVOLUÇÃO, 
DESTINAÇÃO, TRANSPORTE, RECICLAGEM, REUTILIZAÇÃO E INUTILIZAÇÃO DAS 

EMBALAGENS VAZIAS: 
(Vide recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo meio Ambiente - 
IBAMA/MMA). 

1.14 - INFORMAÇÕES SOBRE OS_ PROCEDIMENTOS PARA_ A DEVOLUÇÃO E 

DESTINAÇÃO DE PRODUTOS IMPROPRIOS PARA A UTILIZAÇAO OU EM DESUSO: 
(Vide recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo meio Ambiente - 
IBAMA/MMA). 

1.15 - INFORMAÇÕES SOBRE MANEJO DE RESISTÊNCIA: 
O uso continuado de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação pode contribuir para o 
aumento de população de plantas daninhas resistentes a esse mecanismo de ação. 
Como pratica de manejo de resistência, de plantas daninhas, deverão ser aplicados, 
alternadamente, herbicidas com diferentes mecanismos de ação. Os herbicidas deverão 
estar registrados para a cultura. Não havendo produtos alternativos, recomenda-se a 
rotação de culturas que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de 
ação. Para maiores esclarecimentos, consulte um Engenheiro Agrônomo. 

í DADOS RELATIVOS A PROTEÇÃO DA SAÚDE HUMANA J 

ANTES DE USAR LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES. 
PRODUTO PERIGOSO. - __ 

USE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL COMO INDICADO. 

PRECAUÇÕES GERAIS: 
- Produto para USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA. 
- Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto. 
- Não manuseie ou aplique o produto sem os equipamentos de proteção individual (EPI) 

recomendados. 
- Os equipamentos de proteção individual (EPI) recomendados devem ser vestidos na 

seguinte ordem: macacão, botas, avental, mascara, óculos, touca árabe e luvas. 
- Não utilize equipamentos de Proteção Individual (EPI) danificados. 
- Não utilize equipamentos com vazamento ou defeitos. 
- Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. 
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Não transporte o produto juntamente com alimentos, medicamentos, rações, animais e 

pessoas. 

PRECAUÇÕES NO PREPARO DA CALDA: 
Produto extremamente irritante para os olhos. 
Caso ocorra contato acidental da pessoa com o produto, siga as orientações descritas 
em primeiros socorros e procure rapidamente um serviço medico de emergência. 
Ao abrir a embalagem, faça-o de modo a evitar respingos. 
Utilize equipamento de proteção individual - EPI: macacão com tratamento hidro- 
repelente com mangas compridas passando por cima do punho das luvas e as pernas 
das calças por cima das botas; botas de borracha; avental impermeável; mascara com 
filtro combinado (filtro químico contra vapores orgânicos e filtro mecânico classe P2); 

óculos de segurança com proteção lateral e luvas de nitrila. 
lVIanuseie o produto em local aberto e ventilado. 

PRECAUÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO: 
Evite ao máximo possivel o contato com a área tratada. 
Não aplique o produto na presença de ventos fortes e nas horas mais quentes do dia. 

Se utilizar trator, aplique o produto contra o vento. 
Aplique o produto somente nas doses recomendadas e observe o intervalo de 
segurança (intervalo de tempo entre a ultima aplicação e a colheita). 
Utilize equipamento de proteção individual - EPI: macacão de algodão hidro-repelente 
com mangas compridas passando por cima do punho das luvas e as pernas das 
calças por cima das botas', botas de borracha; avental impermeável; mascara com 
filtro combinado (tiltro químico contra vapores orgânicos e filtro mecânico classe P2); 
óculos de segurança com proteção lateral, touca árabe e luvas de nitrila. 

PRECAUÇÕES APÓS A APLICAÇÃO: Sinalizar a área tratada com os dizeres: “PROIBIDA A ENTRADA. AREA TRATADA" e 

mantenha os avisos ate o final do período de reentrada. 
Caso necessite entrar na tratada com o produto antes do termino do intervalo de 
reentrada, utilize os equipamentos de proteção individual (EPIs) recomendados para 

uso durante a aplicação. Mantenha o restante do produto adequadamente fechado em sua embalagem original 
em local trancado, longe do alcance de crianças e animais. 
Antes de retirar os equipamentos de proteção individual (EPIs), lave as luvas vestidas 

para evitar contaminação. 
Os equipamentos de proteção individual (EPIs) devem ser retirados na seguinte 
ordem: touca árabe, óculos, avental, botas, macacão, luvas e máscara. 
Tome banho imediatamente após a aplicação do produto. 
Troque e lave as suas roupas de proteção separadas das demais roupas da família. 
Ao lavar as roupas utilizar luvas e avental impermeável. 
Faça a manutenção e lavagem dos equipamentos de proteção após cada aplicação do 

produto. Fique atento ao tempo de uso dos filtros, seguindo corretamente as especificações do 

fabricante. 
Não utilizar a embalagem vazia. 
No descarte de embalagem utilize equipamento de proteção individual- EPI: macacão 
de algodão hidrorepelente com mangas compridas, luvas de nitrila e botas de 

borracha. 



PRIMEIROS SOCORROS: Procure logo o serviço médico de emergência levando a 

embalagem, rótulo, bula ou receituário agronômico do produto. 
Ingestão: se engolir o produto, não provoque o vômito. Caso o vomito ocorra 
naturalmente, deite a pessoa de lado. Não dê nada para a pessoa beber ou comer. 
Olhos: Em caso de contato, lave com água corrente durante pelo menos 15 minutos. 
Evite que a água de lavagem entre no outro olho. 
Pele: em caso de contato, tire a roupa contaminada e lave com muita água corrente e 

sabão neutro. 
Inalação: se o produto for inalado ("respirado"), leve a pessoa um local aberto e 

ventilado. A pessoa que ajudar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental 

impermeável, por exemplo. 

INTOXlCAÇQES POR 2,4 -o 
INFORMAÇOES MEDICAS 

Grupo químico Ácido ariloxialcanóico 
Classe toxicológica |- EXTREMAMENTE TÓXICO 
Vias de exposição Oral, inalatória, ocular e dérmica 
Toxicocinética Estudos realizados em animais de laboratório mostraram que o 2,4-D é 

excretado principalmente através da urina (84 a 94% do 2,4-D 
administrado, a excreção é facilitada e acelerada quando a urina esta 
alcalina) e a eliminação fecal como via secundaria de excreção (2 a 11°/o). 

Apenas uma pequena fração de 2,4-D foi encontrado nos tecidos e 

carcaça (0,4 a 3,0%) após 48 horas. 
Mecanismos de Os mecanismos de toxicidade em humanos não são conhecidos. 

toxicidade 
Sintomas e sinais EXPOSIÇÃO AGUDA: clínicos A maior parte dos casos fatais envolvem falência renal, acidose 

metabólica, desequilíbrio hidroeletrolitico, resultando em uma falência 

múltipla de órgãos. 
Pode ocorrer irritação no olhos, nariz e boca após contato direto. 

INGESTÂO: 
Podem ocorrer miose, coma, febre, hipotensão, vômito, taquicardia, 
bradicardia, anormalidades no eletrocardiograma, rigidez muscular, 
insuficiência respiratória, edema pulmonar e rabdomiólise. 
PATOFlS|OLOGlA: 
Esses agentes são primariamente irritantes, mas foi relatado em caso de 
alterações degenerativas das células cerebrais e toxicidade do sistema 
nervoso central. 
CARDIOVASCULAR: 
Na overdose, relatou-se taquicardia, bradicardia, anormalidades no 
eletrocardiograma, assistolia, outras disritmias e hipotensão. 
RESPIRATORIO: 
Ingestão de grande quantidade pode causar bradipnéia, insuficiência 
respiratória, hiperventilação ou edema pulmonar. Um odor peculiar é 

sentido no ar expelido pelo paciente. 
NEUROLÓGICO: 
- Exposição a baixas doses: podem ocorrer, dependendo do composto 

envolvido, vertigem, dor de cabeça, mal-estar e parestesias. 
- Exposição a doses elevadas: podem ocorrer, dependendo do 

composto envolvido, contrações musculares, espasmos, fraqueza 
profunda, polineurite e perda de consciência. 

- Reações idiossincráticas: neuropatias periféricas. 



GASTRINTESTINAL: 
Foram relatados náusea, vômito, diarréia e necrose da mucosa 

gastrintestinal. 
HEPÁTICO: 
Foram relatadas elevações nas enzimas lactato desidrogenase, ASAT e 

ALAT. 
GENITOURUNÁRIO: 
Podem ocorrer albuminúria e porfiria; falência renal devida à rabdomiólise 

também é possível. 
HIDRO-ELETROLITICO: 
A ingestão de 2,4-D pode levar à hipocalcemia, hipercalemia e 

hipofosfatemia. 
HEMATOLÓGICO: 
A trombocitopenia é o efeito hematológico primário. A Ieucopenia também 

já foi relatada. 
DERMATOLÓGlCO: 
O contato direto pode causar irritação na pele. 
MUSCULOESQUELÉTICO: 
Podem ocorrer espasmos musculares, rigidez muscular, elevação da 

creatina quinase e rabdomiólise. 
ENDÓCRINO: 
Foi relatada hipoglicemia em casos de intoxicação aguda por 2,4-D. 
Estudos com animais mostraram decréscimo nos niveis de T3 e T4, mas 

esse efeito não foi relatado em humanos. 
Diagnóstico Anamnese detalhada, com noção de exposição ao produto e sintomologia 

clinica compatível. 
Tratamento Descontaminação a ser realizada por profissional protegido por avental 

impermeável, botas de borracha e luvas de nitrila. Se o produto foi 
ingerido até 1h antes da chegada ao hospital, proceder a uma lavagem 
gástrica. Tratamento sintomático e de manutenção das funções vitais. 
Controlar a função hepática e renal, o estado neurológico do paciente, 
eletrólitos e hemo rama. 

Contra-indicações O vômito é contra indicado em razão do risco potencial de aspiração. 
Efeitos sinérgicos Não se conhecem informações a respeito de efeitos aditivos, sinérgicos 

elou potencializadores relacionados ao produto. 
ATENÇÃO Ligue para o Disque- Intoxicação: 0800-722-6001 para notificar o caso e 

obter informações especializadas sobre o diagnostico e tratamento. 
Rede Nacional de Centros de Informações e Assistência Toxicológica 
RENAClT- ANVISA/MS 
Notifique ao sistema de informação de agravos de notificação 

(SINAN/MS) 
Telefone de Emergência da Empresa: 
(43) 3274-8585 

MECANISMOS DE AÇÃO, ABSORÇÃO E EXCREÇÃO PARA ANIMAIS DE 

LABORATÓRIO: Estudos realizados em animais de laboratório mostraram que o 2,4-D é excretado 
principalmente através da urina (84 a 94% do 2,4-D administrado, a excreção é facilitada 
e acelerada quando a urina esta alcalina) e a eliminação fecal como via secundária de 
excreção (2 a 11%). Apenas uma pequena fração de 2,4-D foi encontrado nos tecidos e 

carcaça (0,4 a 3,0%) após 48 horas. 

EFEITOS AGUDOS E CRÕNICOS PARA ANIMAIS DE LABORATÓRlO: 

Efeitos agudos: 
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DL50 oral: a toxicidade oral aguda do 2,4-D NORTOX foi avaliada em ratos W¡ à; 
Hannover, o qual foi administrado puro pela via oral a 3 ratas fêmeas por etapa, em do &M; 
únicas de 2000 mglkg peso corporal e 300 mg/kg peso corporal. Os anim 
sobreviventes foram observados durante 14 dias para avaliar a ocorrência de mortes 
alterações clinicas oucomportamentais. Ao final do período de observação, todos os 
animais sobreviventes foram eutanasiados e avaliados quanto a observações 
macroscópicas. Na close de 2000 mglkg peso corporal causou mortes em todos os 
animais tratados e sinais clínicos como cromodacriorreia, piloereção e prostração. A 
administração do produto não resultou em mortes, alterações clinicas ou comportamentais 
na dose de 300 mgfkg peso corporal (etapas 2 e 3). Todos os animais sobreviventes 
ganharam o peso corporal esperado durante o período de observação. Na necropsia, não 
foram observadas alterações macroscópicas relacionadas ao tratamento com a 
substancia-teste. Sob as condições deste estudo, 2,4-D NORTOX foi classificado como 

categoria 4 (>300-2000). DL50 dérmica: a toxicidade cutânea aguda do 2,4-D NORTOX foi avaliada em ratos 
- Wistar Hannover. O produto (não diluído) foi aplicado na pele depilada de 5 machos e 5 

fêmeas na dose de 4000 mg/kg peso corporal por aproximadamente 24 horas. Os animais 
foram observados durante 14 dias para avaliar a ocorrência de mortes e alterações 
clinicas ou comportamentais. Ao final do periodo de observação todos os animais foram 
eutanasiados e avaliados quanto a observações macroscópicas. O produto aplicado na 
pele de ratos não resultou em mortes, alterações clinicas ou comportamentais. Todos os 
animais ganharam o peso corporal esperado, exceto duas fêmeas na primeira ou na 
segunda semana do período de observação. Não foram observadas alterações 
macroscópicas na necropsia. Sob as condições deste estudo, o valor da DL50 cutânea do 
2,4-D NORTOX para ratos machos e fêmeas foi estimado como sendo maior que 4000 

mgfkg peso corporal. CL50 inalatória: o teste de toxicidade inalatória aguda em ratos (Ratfus norvegicus) foi 
conduzido para avaliar os possiveis efeitos adversos observados após inalaçao ao 2,4D 
Nortox. Um grupo de ratos (cinco/sexo) foi exposto por 4 horas, em tubos nose-only, ao 
produto aerossolizado não diluído, usando um fluxo total de ar 8Llmin. a concentração 
efetiva média testada foi 9,015 mg/L. nem óbito nem alteração macroscópica na necropsia 
foram observados nesse estudo. Os sinais clínicos relacionados à substancia - teste, 
registrado durante os 14 dias de observação foram: apatia, secreção nasal, serosa 
bilateral e dispinéia. Essas foram alterações neurológicas e respiratórias agudas. A 
alteração neurológica começou e se reverteu dentro do primeiro dia do período de 
observação de 14 dias. O peso corporal médio aumentou para ambos os sexos, exceto no 
primeiro dia pós-exposição. todos os animais ultrapassaram seu peso inicial à conclusão 
da fase experimental (dia 14). portanto, a concentração letal mediana combinada (machos 
e fêmeas) em um periodo de exposição nose-only de 4 horas (4-h CL 50) ao 2,4D NTX 
1400 inalados por ratos Wistar-Hannover foi maior do que 9,015 mg/L, a máxima 
concentração atingível na atmosfera da câmara. 
irritação dérmica: o potencial de irritaçãofcorrosão cutânea aguda do 2,4 D Nortox foi 
avaliado em três coelhos albinos Nova Zelândia. O teste foi inicialmente conduzido com 
um único coelho. Como nenhuma reação cutânea severa foi observada no teste inicial, 
dois animais adicinais foram testados para confirmar a resposta. Uma gaze contendo 0,5 
mL da substância-teste não diluída foi aplicada sobre a pele de cada animal. Após o 
periodo de exposição de 4 horas, as gazes foram removidas e os animais foram 
examinados em aproximadamente 1, 24, 48 e 72 horas para verificar a formação de 
eritema, escaras e derma, e alterações comportamentais e clinicas. as áreas depiladas e 
não tratadas adjacentes foram utilizadas como um controle negativo. O produto aplicado 
na pele dos coelhos produziu eritema em 3/3 dos animais, e edema em 113 dos animais. 
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  Todos os sinais de irritação retornaram ao normal na leitura em 48 horas após o 

tratamento para 1/3 dos animais, e na leitura em 72 horas após o tratamento para 2/3 dos 
animais. Nenhuma alteração comportamental ou clinica relacionada ao tratamento foi 

observada durante o período de observação. 
irritação ocular: o potencial de irritação/corrosão ocular aguda do 2,4 D Nortox foi 
avaliado em dois coelhos albinos Nova Zelândia. O teste foi inicialmente conduzido com 
um único coelho. Como algumas reações oculares severas foram observadas no teste 
inicial, somente um animal adicional foi testado para confirmar a resposta. Cada animal 
recebeu uma dose de 0,1mL da substância -teste não diluída no saco conjuntival do olho 
esquerdo. Após a aplicação, % dos animais foi examinado em aproximadamente 1, 24, 
48, 72 horas, e 7 dias para verificar a presença de lesões na córnea, íris e conjuntivas 
palpebrais e bulbares, e alterações comportamentais e clínicas. O olho direito não tratado 
foi utilizado como um controle negativo. A substância- teste aplicada nos olhos dos 
coelhos produziu as seguintes alterações: opacidade corneana, irite (hiperemia 
pericorneana e congestão da íris), hiperemia, edema e secreção conjuntivais em 2/2 dos 
plhos testados. O periodo de observações foi ñnalizado após a leitura de 7 dias para 1/2 

dos animais, devido a severidade das alterações oculares. Opacidade da córnea, irite e 
alterações conjuntivais ainda foram observadas no final do período de observações em 
2/2 dos olhos testados. O corante de fluoresceína sódica detectou alterações na 
superfície da córnea relacionadas ao tratamento em 2/2 dos olhos testados. V: dos 
animais apresentou vocalização durante a aplicação da substância - teste. Achados 
oculares adicionais observados incluíram: blefarite, entrópio na pálpebra inferior e 
secreção amarela entre a córnea e a íris. Avaliações macro e microscópicas foram 

realizadas em 2/2 dos olhos testados. Sensibilização cutânea: o teste de sensibilização dérmica com 2,4-D Nortox foi 
conduzido em cobaias (Cavia porce/lus) para avaliar seu potencial de sensibilização 
dérmica. As doses de indução e desafio escolhidas foram 0,5 ml de substância-teste 
(equivalente a 1 mL solução-teste a 50% v/v). Urna solução para cada aplicação foi feita 
usando água deionizada como veículo a fim de aumentar a superfície de contato e 
permitir a absorção trans-dérmica. Após cada aplicação as gazes de algodão foram 
mantidas em contato com a pele por um período aproximado de 6 horas. Animais foram 
tratados e expostos ao produto nas aplicações de indução e desafio. Animais controle 
foram expostos ao veículo nas induções e a substância-teste no desafio. As reações 
dérmicas foram avaliadas aproximadamente 30 e 54 horas após cada aplicação por 
exame clínico (induções) e de acordo com a escala de graduação de Magnusson 8¡ 

Kligman (estudo piloto e desafio). Os sinais clínicos relacionados à substância -teste 
observados nas induções foram relacionadas à irritação dérmica mais do que a 
sensibilização dérmica tardia. Portanto, a aplicação epidermica de 2,4-D Nortox usando 
água deionizada como veículo não causou sensibilização dérmica em cobaias, conforme 

o Método de Buehler. 
Efeitos crônicos: 
Os órgãos-alvo em ratos após exposição crônica a 2,4-D nos niveis de dose de saturação 
ou acima do limiar de saturação da eliminação renal foram os rins (aumento de peso, 
degeneração dos túbulos proximais), tireóide (aumento de peso, decréscimo de T4, 
hiperplasia, hipertrofia), testículos (decréscimo de peso, atrofia), ovários (decréscimo de 
peso), e olhos (opacidade, catarata, degeneração da retina). em cães, foram observados 
decréscimo do peso de cérebro (fêmeas), incidência aumentada de lesões nos rins, e 

aspermatogenesis e., degeneração nos testículos. 
Evidência de neurotoxicidade foi observada após exposição aguda e repetida a 2,4-D em 
níveis de dose acima do limiar de saturação da eliminação renal. Após exposição aguda, 
houve incidência aumentada de descoordenação, anormalidades no andar e decréscimo 



na atividade motora. Houve evidência de neuropatologia (incidência aumentada de 
degeneração retinal bilateral) após dosagens repetidas e aumento na força de pegada 

dos membros anteriores e posteriores. 
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1. PRECAUÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS QUANTO AOS CUIDADOS DE PROTEÇÃO AO 

MEIO AMBIENTE: 

Este produto é: 

[ ]- Altamente Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE I) 
- Muito perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE II) 

[X] - PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE (CLASSE lll) 
[ ] - Pouco Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE lV) 

- Este produto é ALTAMENTE MÓVEL, apresentando alto potencial de deslocamento no solo, 

podendo atingir principalmente águas subterrâneas. 
- Evite a contaminação ambiental - Preserve a Natureza. 
- Não utilize equipamento com vazamento. 
- Não aplique o produto na presença de ventos fortes ou nas horas mais quentes. 
- Aplique somente as doses recomendadas. 
- Não lave as embalagens ou equipamento aplicador em lagos, fontes, rios e demais corpos 

d'água. Evite a contaminação da água. 
- A destinação inadequada de embalagens ou restos de produtos ocasiona contaminação do 

solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas. 

2. INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO, VISANDO SUA CONSERVAÇÃO E 

PREVENÇÃO CONTRA ACIDENTES: 
- Mantenha o produto em sua embalagem original sempre fechada. 
- O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, 

rações ou outros materiais. 
- A construção deve ser de alvenaria ou de material não combustivel. 
- O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável. 
- Coloque placa de advertência com os dizeres: CUIDADO VENENO. 
- Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças. 
- Deve haver sempre embalagens adequada disponiveis para envolver embalagens rompidas 

ou para o recolhimento de produtos vazados. 
- Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes na NBR 9843 da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 
- Observe as disposições constantes da legislação estadual e municipal. 

3. |NSTRUÇÕES EM CASO DE ACIDENTES: 
- Isole e sinalize a área contaminada. 
- Contate as autoridades locais competentes e a Empresa NORTOX SIA pelo telefone de 

emergência: (043) 3274-8585. 
- Utilize o equipamento de proteção individual- EPI (macacão impermeável, luvas e botas de 

borracha, óculos protetor e máscara com ñltros). 
- Em caso de derrame, estanque o escoamento, não permitindo que o produto entre em bueiros, 

drenos ou corpos d'água. Siga as instruções abaixo: 

 

Piso pavimentado: absorva o produto com serragem ou areia, recolha o material com auxílio de 
uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. Contate a empresa 
registrante através do telefone indicado no rótulo para a sua devolução e destinação final. 



Solo: retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado, recolha ess 
material e coloque em um recipiente lacrado e devidamente identiñcado. Contate a empresa 
registrante conforme indicado acima. 

Corpos d'água: interrompa imediatamente a captação para o consumo humano ou animal, 
contate o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa, visto que as 
medidas a serem adotadas dependem das proporções do acidente, das caracteristicas do corpo 
hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido. 

- Em caso de incêndio. use extintores de água em forma de neblina, CO2 ou pó químico, ficando 

a favor do vento para evitar intoxicações. 

4. PROCEOIMENTO DE LAVAGEM, ARMAZENAMENTO, DEVOLUÇÃO, TRANSPORTE E 
DESTINAÇEAO DE EMBALAGENS VAZIAS E RESTOS DE PRODUTOS IMPROPRIOS PARA 

UTlLlZAÇAO OU EM DESUSO: 

EMBALAGEM RÍGIDA LAVÁVEL 
LAVAGEM DA EMBALAGEM: 
Durante o procedimento de lavagem o operador deverá estar utilizando os mesmos EPl's - 
Equipamentos de Proteção Individual - recomendados para o preparo da calda do produto. 

o Tríplice lavagem (Lavagem Manual): 
Esta embalagem deverá ser submetida ao processo de Tríplice lavagem, imediatamente após o 

seu esvaziamento, adotando-se os seguintes procedimentos: 

- Esvazie completamente o conteúdo da embalagem no tanque do pulverizador, mantendo- a na 

posição vertical durante 30 segundos; 
- Adicione água limpa à embalagem até 'A do seu volume; 
- Tampe bem a embalagem e agite-a. por 30 segundos; 
- Despeje a água de lavagem no tanque pulverizador; 
- Faça esta operação três vezes; 
- Inutilize a embalagem plástica ou metálica perfurando o fundo. 

o Lavagem sob pressão: 

Ao utilizar pulverizadores dotados de equipamento de lavagem sob pressão seguir os 

seguintes procedimentos: 

- Encaixe a embalagem vazia no local apropriado do funil instalado no pulverizador; 
- Acione o mecanismo para liberar o jato de água; 
- Direcione o jato de água para todas as paredes internas da embalagem, por 30 segundos; 
- A água da lavagem deve ser transferida para o tanque do pulverizador; 
- Inutilize a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo. 

Ao utilizar equipamento independente para lavagem sob pressão adotar os seguintes_ 

procedimentos: 
- imediatamente após o esvaziamento do conteúdo original da embalagem, mantê-la invertida 
sobre a boca do tanque de pulverização, em posição vertical, durante 30 segundos; 
- Manter a embalagem nessa posição, introduzir a ponta do equipamento de lavagem sob 
pressão, direcionando o jato de água para todas as paredes internas da embalagem, por 30 

segundos. - Toda a água da lavagem é dirigida diretamente para o tanque do pulverizador; 
- Inutilize a embalagem plástica ou metálica. perfurando o fundo. 

ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA: 
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Após a realização da Tríplice Lavagem ou Lavagem Sob Pressão, esta embalagem deve s 
armazenada com tampa, em caixa coletiva, quando existente, separadamente das embalagens 

não lavadas. 

O armazenamento das embalagens vazias, até sua devolução pelo usuário, deve ser efetuado ern 
local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável, ou no próprio local onde são 

guardadas as embalagens cheias. 

DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA: 
No prazo de até um ano da data da compra, é obrigatória a devolução da embalagem vazia, com 
tampa, pelo usuário, ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota 

fiscal, emitida no ato da compra. 

Caso o produto não tenha sido totalmente utilizado nesse prazo, e ainda esteja dentro de seu 
prazo de validade, será facultada a devolução da embalagem em até 6 meses após o termino do 

prazo de validade. 

O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização, pelo prazo 
minimo de um ano após a devolução da embalagem vazia. 

TRANSPORTE: 
As embalagens vazias não podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas, 

medicamentos, rações, animais e pessoas. 

EMBALAGEM RiGioA NÃO LAVÁVEL  
ESTA EMBALAGEM NÃO PODE SER LAVADA 

ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA: 
O armazenamento da embalagem vazia, até sua devolução pelo usuãrio, deve ser efetuado em 
local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável, no próprio local onde são 

guardadas as embalagens cheias. 

Use luvas no manuseio dessa embalagem. 

Essa embalagem deve ser armazenada corn sua tampa, em caixa coletiva, quando existente, 

separadamente das embalagens lavadas. 

DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZlA: 
No prazo de até um ano da data da compra, é obrigatória a devolução da embalagem vazia, corn 
tampa, pelo usuário, ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota 

fiscal, emitida no ato da compra. 

Caso o produto não tenha sido totalmente utilizado nesse prazo, e ainda esteja dentro de seu 
prazo de validade, será facultada a devolução da embalagem em até 6 meses após o término do 

prazo de validade. 

O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização, pelo prazo 
mínimo de um ano após a devolução da embalagem vazia. 

TRANSPORTE: 
As embalagens vazias não podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas, 

medicamentos, rações, animais e pessoas. 

EMBALAGEM SECUNDÁRIA [NÃO CONTAMINADA¡ 
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ESTA EMBALAGEM NÃO PODE SER LAVADA 

ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZ|A: 
O armazenamento da embalagem vazia, até sua devolução pelo usuário, deve ser efetuado em 
local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável, no próprio local onde são 

guardadas as embalagens cheias. 

DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZ|A: 
É obrigatória a devolução da embalagem vazia, pelo usuário, onde foi adquirido o produto ou no 
local indicado na nota fiscal, emitida pelo estabelecimento comercial. 

TRANSPORTE: 
As embalagens vazias não podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas, 

medicamentos, rações, animais e pessoas. 

DESTINAÇÃO FINAL DAS EMBALAGENS VAZIAS: 
A destinação final das embalagens vazias, após a devolução pelos usuários, somente poderá ser 
realizada pela Empresa Registrante ou por empresas legalmente autorizadas pelos órgãos 

competentes. 

E PROIB|DO AO USUÁRIO A REUTILIZAÇÃO E A RECICLAGEM DESTA EMBALAGEM 
VAZlA ou FRACIONAMENTO E REEMBALAGEM DESTE PRODUTO. 

EFEITOS SOBRE 0 MEIO AMBIENTE DECORRENTES DA DESTINAÇÃO INADEQUADA DA 
EMBALAGEM VAZIA E RESTOS DE PRODUTO: 
A destinação inadequada das embalagens vazias, sacarias e restos de produtos no meio 
ambiente causa contaminação do solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde 

das pessoas. 

PRODUTOS lMPRÓPRlOS PARA UTILlZAÇÃO OU EM DESUSO: 
Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte o 
registrante através do telefone indicado no rótulo para sua devolução e destinação final. 

A desativação do produto é feita através de incineração em fornos destinados para este tipo de 
operação, equipados com câmaras de lavagem de gases efluentes e aprovados por órgãos 

ambientais competentes. 

TRANSPORTE DE AGROTÓXICOS, COMPONENTES E AFINS: 
O transporte está sujeito às regras e aos procedimentos estabelecidos na legislação especifica, 
que inclui o acompanhamento da ficha de emergência do produto, bem como determina que os 
agrotóxicos não podem ser transportados junto de pessoas, animais, rações, medicamentos ou 

outros materiais. 
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VERIFICAR RESTRIÇÕES DE USO CONSTANTES NA LISTA DE AGROTÓXiCO DO - 

ESTADO D0 PARANA. :Efe/M JL¡ 

CIGARAL® 
Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA sob n° 2710 

e 

COMPOSIÇÃO: 
1-(6-ch|OrO-S-pyridylmethyD-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine (IMIDACLOPRIDO) .................. ..700 glkg (70% mim) 
Outros Ingredientes ................................................................................................................... ..300 glkg (30% mim) 

PESO LIOUIDO: VIDE RÓTULO 

CLASSE: inseticida sistêmico do grupo químico neonicotinoides. 

TIPO DE FORMULAÇÃO: Pó Molhável - WP 

TITULAR DO REGISTRO: 
ANASAC Brasil Comércio e Locação de Máquinas Ltda. 

Avenida Ipiranga, 318, Conj. 1001, Sala 2, Bloco A - Condominio Edificio Normandia - República 
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ANTES DE USAR O PRODUTO LEIA O RÓTULO, A BULA E A RECEITA E CONSERVE-OS EM sEu PODER. 

E OBRIGATÓRIO O Uso DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. PROTEJA-SE. 

E OBRIGATÓRIA A DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM vAzIA. 

Corrosivo a metais 

CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA I - EXTREMAMENTE TÓXICO 

CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE PERICULOSIDADE AMBIENTAL |I| - PRODUTO PERIGOSO A0 MEIO 
AMBIENTE 



MINISTÉRIO DA AGRICULTIJRA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA 

INSTRUÇÕES DE uso: Cigaral é um inseticida sistêmico de ação de contato e ingestão, recomendado para o controle de pragas 
nas culturas de algodão, cana-de-açúcar, citros, feijão, fumo e tomate. 

CULTURAS, MODALIDADE DE APLICAÇÃO, PRAGAS CONTROLADAS E DOSES'. 

CULTURAS MODALlDAD_E DE PRAGAS CONTROLADAS DOSES 

APLICAÇAO Nome Comum _ _ (Nome Cwnünco) Ingrediente Ativo Produto Comercial 

Algodão Pulverização PuIgão-das-inflorescéncias 49 a T0 glha 70 a 100 giha 

(Aphis gossypii) 
Cana-de-açúcar Pulverização Cigarrinha-das-raizes . 49o giha 70o g/ha 

(Mahanarva fimbriolata) 
Cupins 476 glha 680 glha 

(Heterofermes renais) 
Feijão Pulverização Mosca-branca 175 g/ha 250 glha 

(Bemisía tabacr' raça B) 

Cigarrinha-verde 105 - 175 glha 150 - 250 glha 

(Empoasca kraemerr) 

Citros Pulverização Minadora-das-folhas 3,5 gl100 L de 5,0 gl100 L de agua 

- (Phyllocnistis citrella) água 

Fumo Lavoura: "drench" Pulgão-verde 210 a 252 glha 300 a 360 glha 

(esguicho) (Myzus persicae) 
Broca-do-fumo 252 glha 360 glha 

(Faustinus cubae) 
Tomate . Mosca-branca 100 g/ha 143 glha 

Pulvenzação (Bemisia tabaci raça B) 

NÚMERO, ÉPOCA E INTERVALO DE APLICAÇÃO: 
Algodão: Realize no máximo 4 aplicações durante o ciclo da cultura, obedecendo a intervalos minimos 
de 10 dias entre aplicações. Em cultivares suscetíveis a virose, inicie as aplicações quando 5 a 10% das 
plantas apresentarem pulgões, mantendo o controle até 60 dias após a germinação, principalmente. Use 

outros inseticidas se necessario. 
Cana-de-açúcar: Realize uma única aplicação durante a safra. Cigarrinha-das-raizes (soqueiras de cana- 
de-açúcar após a colheita da cana crua): aplique no inicio da infestação, quando forem encontradas as 

primeiras ninfas da cigarrinha-das-raizes nas bases das soqueiras da cana-de-açúcar. Cupins (plantios 
novos): aplique preventivamente sobre os toletes, nos sulcos de plantio, antes da operação de cobertura. 
Citros: Realize no maximo 4 aplicações durante a safra da cultura, obedecendo a intervalos de 14 dias. 
Aplique no inicio da infestação, quando 10°/o dos ramos (ponteiros de brotações novas das plantas) estive- 

rem infestados (presença de larvas do 1° e 2° estágios). 
Feijão: Realize no máximo 3 aplicações durante o ciclo da cultura, obedecendo a intervalos minimos de 

14 dias entre cada aplicação. - Mosca-branca: Inicie as aplicações quando for observada a presença da mosca-branca na lavoura. O' 
periodo critico vai desde a emergência até a fase de florescimento (periodo em que a cultura é mais sus- 
cetível ao virus-do-mosaico-dourado, transmitido pela mosca-branca). Faça alternância com outros produ- 

tos recomendados para a praga e cultura. 
- Cigarrinha-verde: Aplique logo após o aparecimento das pragas. 

Fumo: Realize uma única aplicação, na bandeja do float, ou na lavoura. 
- No canteiro (Elgg) (rega): Aplique Cigaral preventivamente, na forma de rega ou pulverização sobre as 
mudas na bandeja do “float”, antes do transplante para a lavoura. 
- Na lavoura (drench): Aplique Cigaral preventivamente, em jato dirigido a cada planta, na forma de 

drench (esguicho), logo após o transplante na lavoura. 
Tomate: Realize no máximo 5 aplicações durante o ciclo da cultura. Inicie as aplicações logo após o apa- 
recimento da mosca-branca na lavoura. Aplique a intervalos de 4 a 5 dias entre cada aplicação. Faça 
alternância com outros produtos recomendados para a praga e cultura. 



MODO DE APLICAÇÃO: 
CIGARAL deve ser aplicado diluído em água. Adicione a dose recomendada diretamente no tanque 
pulverizador contendo cerca de % do volume total de água. Mantenha a calda sob agitação. Complete o 
volume do tanque com água, e mantenha a calda em agitação até o final da aplicação. Utilize um espa- 
Ihante adesivo não iônico, para as aplicações em algodão e cana-de-açúcar. 

Algodão: Aplique em pulverização foliar, via terrestre, utilizando-se pulverizador de barra, tratorlzado, 
equipado com bicos cônicos série D ou similares, gastando-se volume de calda de 200 Llha. 

Cana-de-açúcar: Utilize pulverizador costal manual ou motorizado, pulverizador tratorlzado_ equipados 
com bicos de jato plano (leque). Aplique via pulverização em jato dirigido à base das touceiras das soquei- 
ras da cana-de-açúcar, de maneira a atingir as ninfas da cigarrinha-das-raizes protegidas pela espuma. 
Aplique em ambos os lados da linha de plantio. Utilize volume de calda de 100 a 180 Llha. 

Citros: Aplique em pulverização foliar, via terrestre, utilizando-se pulverizador costal manual ou motoriza- 
do, pulverizador tratorlzado, equipados com bicos cônicos, dando boa cobertura de toda a copa da planta. 
Utilize até 2.000 L de calda/ha. 
Feijão: Aplique em pulverização foliar, via terrestre, utilizando-se pulverizador costal manual ou motoriza- 
do, pulverizador tratorlzado de barras. equipados com bicos cônicos série D ou similares, utilizando-se 
volume de calda de 300 Lfha. Garantir boa cobertura, atingindo as ninfas e adultos que se localizam na 

parte inferior das folhas. 
Fumo - _m canteiro (Float) (rega): Para o controle de puIgão-verde (Myzus persicae) e broca-do-fumo 
(Faustinus cubas) aplicar 360 g de CIGARALI14,7 m2 de bandeja. Retire a água do float pelo menos 1 dia 
antes do transplante, para drenar a água das bandejas e permitir melhor absorção da calda inseticida. 
Prepare a calda diIuindo-se a dose recomendada em 15 litros de água (suficiente para tratar 60 bandejas 
de 0,245 m2, totalizando 14,7 m2 ou 1 módulo padrão de mudas para o plantio de 1 ha). Aplique 250 ml de 
calda/bandeja, na forma de rega ou pulverização, utilizando-se um pulverizador costal manual com bico 
de jato plano (leque). Faça o transplante após a completa absorção da calda pelo substrato. 

Fumo - na lavoura (drench): Utilize pulverizador costal manual e aplique em jato dirigido à cada planta, na 
forma de drench (esguicho), utilizando-se 15 ml de calda/planta, de maneira que atinja o caule e escorra 
até o solo. A dose recomendada deve ser diluida em água, visando-se um gasto de 240 L de caldalha. 

Faça uma única aplicação logo apos o transplante. 

 

Tomate: Aplique em pulverização foliar, via terrestre, utilizando-se pulverizador costal manual ou motori- 
zado, pulverizador tratorlzado, equipados com bicos cônicos série D ou de jato plano 11002 ou similares, 
garantindo uma boa cobertura, visando principalmente a parte inferior das folhas. Utilize 500 L de cal- 

cia/ha. 

INTERVALO DE SEGURANÇA: 

Cultura Intervalo de Segurança (dias) 

Algodão 30 

Cana-de-açúcar (1 ) 

citros 21 

Feijão 21 

Fumo U.N.A.* 

Tom ate 7 

(1) Intervalo de segurança não determinado devido à modalidade de emprego. 
(*) U.N.A. = Uso Não Alimentar. 

INTERVALO DE REENTRADA DE PESSOAS NAS CULTURAS E ÁREAS TRATADAS: 
Não entre na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda (no minimo 24 
horas após a aplicação). Caso necessite de entrar antes desse periodo, utilize os equipamentos de prote- 
ção individual (EPls) recomendados para o uso durante a aplicação. 

LIMITAÇÕES DE uso: 
Não aplique Cigaral com ventos superiores a 6 kmlhora e no horario mais quente do dia. Não aplique o 

produto quando houver possibilidade de ocorrer chuvas no periodo de 1 a 2 horas após a aplicação. 



INFORMAÇÕES SOBRE OS EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO: 
Vide item MODO DE APLICAÇÃO. 

INFORMAÇOES SOBRE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SEREM UTILIZADOS: 
- Vide DADOS RELATIVOS A PROTEÇAO DA SAUDE HUMANA. 

DESCRIÇÃO nos PROCESSOS DE TRÍPLICE LAVAGEM DA EMBALAGEM ou T-ECNOLOGIA 

EouIvALENTE: _ _ 

- Vide DADOS RELATIVOS A PROTEÇAO oo MEIO AMBIENTE. 

INFORMAÇÕES SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA_ A DEVOLUÇÃO, DESTINAÇAO, 
TRANSPORTE, RECICLAGEM, REUTILIZAÇAO E INUTILIZAÇAO DAS EMBALAGENS VAZIAS: 
- Vide DADOS RELATIVOS A PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE. 

INFORMAÇÕES SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA A DEVOLUÇÃO E DESTINAÇÃO DE 

PRODUTOS IMPROPRIOS PARA UTILIZAÇAO, OU EM DESUSO: 
- Vide DADOS RELATIVOS A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. 

INFORMAÇÕES SOBRE MANEJO DE RESISTÊNCIA: 
Qualquer agente de controle de inseto pode ficar menos efetivo ao longo do tempo se o inseto-alvo de- 
senvolver algum mecanismo de resistência. O Comitê Brasileiro de Ação a Resistência a Inseticidas - 
IRAC-BR - recomenda as Seguintes estratégias de manejo de resistência a inseticidas (MRI), visando pro- 

longar a vida útil dos mesmos: 
o Qualquer produto para controle de inseto da mesma classe ou modo de ação não deve ser utilizado em 

gerações consecutivas da mesma praga. 
o Utilizar somente as dosagens recomendadas no rótulolbula. 
o Sempre consultar um Engenheiro Agrônomo para direcionamento sobre as recomendações locais para 

o MRI. 
o lnciuir outros métodos de controle de insetos (ex.: Controle Cultural, Biológico, etc...) dentro do progra- 
ma de Manejo Integrado de Pragas (MIP), quando disponivel e apropriado. 

INFORMAÇÕES SOBRE MANEJO INTEGRADO: Sempre que houver disponibilidade de informações sobre MlP, provenientes da pesquisa pública ou pri- 
vada, recomenda-se que estes programas sejam implementados. 

DADOS RELATIVOS A PROTEÇÃO DA SAUDE HUMANA: 

ANTES DE USAR, LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES. 

PRODUTO PERIGOSO 
USE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COMO INDICADO. 

PRECAUÇÕES GERAIS: 
- Produto para uso exclusivamente agrícola. 
- Não coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto. 
- Não manuseie ou aplique o produto sem os equipamentos de proteção individual (EPI) recomendados. 
- Os equipamentos de proteção individual (EPI) recomendados devem ser vestidos na seguinte ordem: 
macacão, botas, avental, máscara, óculos, touca árabe e luvas. 
- Não utilize equipamentos de proteção individual (EPI) danificados. 
- Não utilize equipamento com vazamentos ou defeitos. 
- Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. 
- Não transporte o produto juntamente com alimentos. medicamentos, rações, animais e pessoas. 

PRECAUÇÕES NA PREPARAÇÃO DA CALDA: 
- Produto extremamente irritante para os olhos. 
- Caso ocorra contato acidental da pessoa com o produto, siga as orientações descritas em primeiros So- 

corros e procure rapidamente um serviço médico de emergência. 
- Ao abrir a embalagem, faça-o de modo a evitar dispersão de poeira. 
- Utilize equipamento de proteção individual - EPI: macacão com tratamento hidrorrepelente com mangas 
compridas passando por cima do punho das luvas e as pernas das calças por cima das botas; botas de 
borracha; avental impermeável; máscara com filtro mecânico classe P2, oculos de segurança com prote- 

ção lateral e luvas de nitrila. 



- Manuseie o produto em local aberto e ventilado. 

PRECAUÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO: 
- Evite o máximo possivel o contato com a área tratada. 
- Não aplique o produto na presença de ventos fortes e nas horas mais quentes do dia. 
- Verifique a direção do vento e aplique de modo a não entrar na névoa do produto. 
- Aplique o produto somente nas doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de 

tempo entre a última aplicação e a colheita). 
» Utilize equipamentos de proteção individual - EPI: macacão com tratamento hidrorrepelente com man- 
gas compridas passando por cima do punho das luvas e as pernas das calças por cima das botas; botas 
de borracha; máscara com filtro mecânico classe P2, óculos de segurança com proteção lateral; touca 
árabe e luvas de nltrila. 

PRECAUÇÕES APÓS A APLICAÇÃO: 
- Sinalizar a área tratada com os dizeres: “PROIBIDA A ENTRADA. ÁREA TRATADA" e manter os avisos 

até o final do período de reentrada. 
- Caso necessite entrar na área tratada com o produto antes do término do intervalo de reentrada, utilize 
os equipamentos de proteção individual (EPIs) recomendados para o uso durante a aplicação. 
- Mantenha o restante do produto adequadamente fechado em sua embalagem original em local trancado, 

longe do alcance de crianças e animais. 
- Antes de retirar os equipamentos de proteção individual (EPIs), lave as luvas ainda vestidas para evitar 

contaminação. 
- Os equipamentos de proteção individual (EPIs) recomendados devem ser retirados na seguinte ordem: 
touca árabe, óculos, avental, botas, macacão, luvas e máscara. 
- Tome banho imediatamente após a aplicação do produto. 
-Troque e lave as suas roupas de proteção separado das demais roupas da familia. Ao lavar as roupas 
utilizar luvas e avental impermeável. 
- Faça a manutenção e lavagem dos equipamentos de proteção após cada aplicação do produto. 
- Fique atento ao tempo de uso dos filtros, seguindo corretamente as especificações do fabricante. 
- Não reutilizar a embalagem vazia. 
- No descarte de embalagens utilize equipamento de proteção individual - EPI: macacão com tratamento 
hidrorrepelente com mangas compridas, luvas de nitrila e botas de borracha. 

PRIMEIROS SOCORROS: procure logo um serviço médico de emergência levando a embalagem, 
rótulo, bula elou receituário agronômico do produto. 
Ingestão: Se engolir o produto, não provoque vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, deite a pes- 

soa de lado. Não dê nada para beber ou comer. 
Olhos: Em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a 

água de lavagem entre no outro olho. 
Pele: Em caso de contato, tire a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão 

neutro_ 
Inalação: Se o produto for inalado ("respirado”), leve a pessoa para um local aberto e ventilado. 

A pessoa que ajudar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeãveis. 

INTOXiCAÇÕES POR |M|DACLOPR|D0 

INFORMAÇÕES MÉDICAS 

Grupo químico Neonicotinóide. 
Classe I - EXTREMAMENTE TÓXICO 

Toxicológica 
Vias de Oral, inalatória e dérmica. 

Exposição 
Toxicocinética Estudos de biocinética em ratos mostraram que o imidacloprido é rapidamente e 

quase completamente absorvido pelo lúmem intestinal. Da mesma forma, a 

eliminação é rapida e completa. Não há indícios de potencial de bioacumulação 
do composto parental bem como de seus metabólitos. Os processos de absor- 
ção e excreção são independentes da via de exposição. Observa-se como mé- 
dia 75% da excreção via urina e o restante via fezes, pela bile excretada. O pico 
de concentração plasmática é ati_ngdo entre 1 e 2 horas após a administração e 



o produto se distribui rapidamente do espaço intravascular para os órgãos e 
tecidos periféricos do corpo. Após 48 horas da aplicação, a presença do imi- 
dacloprido nos tecidos é bastante pequena. A transposição da barreira hemato- 
enoefálica é bastante limitada. A taxa de metabolização do imidacloprido em 

ratos e alta e mais pronunciada em machos do que em fêmeas. Somente entre 
10 a 16% do composto parental é encontrado na excreta. O principal metabólito 
renal excretado é o ácido ô-cloronicotinico e seu produto glicina conjugado, bem 
como os dois correspondentes de biotransformação com anel imidazolidina. 
As duas maiores rotas de metabolismo responsáveis pela degradação do imi- 
dacloprido são: 1 - Clivagem oxidativa gerando nitroiminoimidazolina e ácido 
cloronicotinico, que sofre conjugação com glicina. Estes metabõlitos são encon- 
trados somente na urina e excretados rapidamente. Eles constituem a maior 
parte dos metabólitos identificados e representam cerca de 30% destes. 2 - Hi- 
droxilação do anel imidazolina entre as posições 4-5. Cerca de 16% dos meta- 
bólitos recuperados identificados foram a soma de 4- e S-hidroxi-irnidacloprido. 

Mecanismos de 
toxicidade 

Inseticidas neonicotinóides interagem menos com os subtipos de receptores 
nicotinicos humanos quando comparado aos de insetos. Devido a pouca pene- 
tração através da barreira hemato-encefálica, os efeitos mediados pelo sistema 
nervoso central não são esperados em níveis baixos de exposição. 

Sintomas e sinais 
clínicos 

A ingestão de imidacloprido pode causar tontura, sonolência, tremores e movi- 
mentos incoordenados. Sintomas após exposição aguda ao produto formulado 
(imidacloprido e outros ingredientes) incluíram falta de coordenação, tremores, 
diarréia e perda de peso. Estudos crônicos com ratos mostraram que a tireóide é 
especialmente sensível ao imidacloprido. Existe a possibilidade de efeitos anti- 
colinérgicos em humanos. Em experimentos animais de dose alta observaram- 
se distúrbios na respiração e na movimentação, tremores, hipotermia e reflexos 
pupilares impareados. Os sintomas são similares à intoxicação por nicotina. 
Esses inseticidas parecem ser menos tóxicos quando absorvidos por via dermi- 
ca ou inalatória do que quando absorvidos por via oral. 
A ingestão de formulações de inseticidas neonicotirióides também pode resultar 
em sintomas clínicos relacionados aos surfactantes, solventes ou outros ingredi- 
entes, sendo que alguns podem ser corrosivos. Devem-se tratar os sintomas. 

Diagnóstico O diagnóstico é estabelecido pela confirmação da exposição e pela ocorrência 

de quadro clinico compatível. 
Tratamento Não há antídoto especifico, o tratamento deve ser sintomático e de suporte. 

Remova o paciente da fonte de exposição. Lave a área do corpo atingida pelo 
produto com grandes quantidades de água e sabão. 
Lave os olhos com grande quantidade de água durante 15 minutos e, se neces- 
sãrio, utilize colirio anestésico após a lavagem. 
Pacientes com intoxicação via oral devem ser observados cuidadosamente para 
o possível desenvolvimento de irritação ou queimaduras no esôfago ou trato 
gastringestinal. Se estiverem presentes sinais ou sintomas de irritação ou quei- 
maduras no esôfago, considere a endoscopia para determinar a extensão do 

dano. 
Lavagem gástrica deve ser considerada em ingestões significativas (grandes 
volumes) e no periodo máximo de 2 horas. 
Administre carvão ativado (240 ml de água I 30 g de can/ão ativado). Dose usu- 
al: 25 a 100 g em adultos l adolescentes, 25 a 50 g em crianças (1 a 12 anos), e 

1 g !kg em crianças com menos de 1 ano de idade. 
Reidrate o paciente que estiver perdendo fluidos através do vômito e diarréia. 

Contra-indicações A indução do vômito é contra-indicada em razão do risco de aspiração e de 

pneumonite quimica. 

Efeitos sinérgicos Não se conhecem efeitos sinergicos para este produto 

ATENÇÃO Ligue para o Disque-intoxicação: 0800-722-6001 para notificar o caso e obter 
informações especializadas sobre o diagnóstico e tratamento. 
Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicologica 
RENAClAT - ANVISAIMS 
Notifique ao sistema de informação de agravos de notificação (SINAN J MS) 

Telefones de Emergência da empresa: 



T ANASAC Brasil Comercio e Locação de Máquinas Ltda. - (0xx11) 3253-8813 

EFEITOS AGUDOS E CRÕNICOS PARA ANIMAIS DE LABORATÓRIO: 

Efeitos Agudos: 
DL5o via oral: 500 mglkg 
DLgg via dérmicaz >2000 mglkg 
CL5o inalatória: >5,839 mgll 
irritação Dérmica: Nos estudos realizados em coelhos, o produto mostrou-se não irritante à pele. 
irritação Ocular: Nos estudos realizados em coelhos, o produto mostrou-se irritante aos olhos, com lesões 

na superficie da córnea, reversiveis em até 48 horas. 
Sensibilização cutânea: o produto mostrou-se não sensibilizante à pele de cobaias. 

Efeitos crônicos: 
Nos estudos realizados com ratos de laboratório durante dois anos. observou-se um retardamento no ga- 
nho de peso dos animais que receberam a dose máxima testada na dieta (900 ppm). Os ratos machos 
foram mais sensíveis que as fêmeas em relação à observação de partículas mineralizadas no colóide de 
folículos da tireóide. Quanto aos demais parâmetros requeridos neste tipo de estudo não foram observa- 
dos nenhuma anormalidade ou efeitos significativos. As doses sem efeito, foram 300 ppm para ratos fé- 
meas e 100 ppm para ratos machos. 

DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE: 
PRECAUÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS QUANTO AOS CUIDADOS DE PROTEÇÃO AO MEIO 

AMBIENTE: 

- Este produto é: 
[ ]- Altamente Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE I). 
[ ]- Muito Perigoso ao lVleio Ambiente (CLASSE ll). 
[X] - PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE (CLASSE Ill). 
[ ] - Pouco Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE IV). 

- Este produto é ALTAMENTE Tóxico para minhocas. 
- Este produto e ALTAMENTE TÓXICO para abelhas, podendo atingir outros insetos benéficos. Não apli- 

que o produto no período de maior visitação das abelhas. 
- Evite a contaminação ambiental - Preserve a Natureza. 
- Não utilize equipamento com vazamentos. 
- Não aplique o produto na presença de ventos fortes ou nas horas mais quentes. 
- Aplique somente as doses recomendadas. 
- Não lave as embalagens ou equipamento aplicador em lagos, fontes, rios e demais corpos d'água. Evite 

a contaminação da água. - A destinação inadequada de embalagens ou restos de produtos ocasiona contaminação do solo, da água 

e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas. 

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO, VISANDO SUA CONSERVAÇÃO E 

PREVENÇÃO CONTRA ACIDENTES: 
- Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada. 
- O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou 

outros materiais. 
- A construção deve ser de alvenaria ou de material não comburente. 
- O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável. 
- Coloque placa de advertência com os dizeres: CUIDADO VENENO. 
- Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças. 
- Deve haver sempre embalagens adequadas disponiveis, para envolver embalagens rompidas ou para 

recolhimento de produtos vazados. 
- Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções da NBR 9843 da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT. 
- Observe as disposições constantes da legislação estadual e municipal. 

INSTRUÇÕES EM CASO DE ACIDENTES: 

- lsole e sinalize a área contaminada. .E, 



- Contate as autoridades locais competentes e a Empresa Anasac Brasil Comércio e Locação de Má- 

quinas Ltda., Telefone de Emergência: (0xx11) 3253-8813. 
- Utilize equipamento de proteção individual - EPI (macacão impermeável, luvas e botas de PVC, óculos 

protetores e máscara com filtros). 
- Em caso de derrame, siga as instruções abaixo: 
Piso pavimentado: absorva o produto com serragem ou areia, recolha o material com auxilio de uma pá 
e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. 0 produto derramado não deverá mais ser 
utilizado. Neste caso, consulte o registrante, através do telefone indicado no rótulo, para sua devolução e 

destinação final. Solo: retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado, recolha esse material e 
coloque em um recipiente lacrado e devidamente identificado. Contate a empresa registrante conforme 

indicado acima. Corpos d'água: interrompa imediatamente a captação para consumo humano ou animal, contate o órgão 
ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas 
dependem das proporções do acidente, das caracteristicas do corpo hídrico em questão e da quantidade 

do produto envolvido. 
- Em caso de incêndio, use extintores DE ÁGUA EM FORMA DE NEBLINA, DE CO2, PÓ QUÍMICO, fi- 

cando a favor do vento para evitar intoxicação. 

PROCEDIMENTOS DE LAVAGEM, ARMAZENAMENTO, DEVOLUÇÃO, TRANSPORTE E 
DESTINAQAO DE EMBALAGENS VAZIAS E RESTOS DE PRODUTOS IMPROPRIOS PARA 

UTILIZAÇAO OU EM DESUSO: 

- EMBALAGEM RÍGIDA NÃO LAVÁVEL  
ESTA EMBALAGEM NÃO PODE SER LAVADA 

- ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA: 
O armazenamento das embalagens vazias, até sua devolução pelo usuãrio, deve ser efetuado em local 
coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável, no próprio local onde são guardadas as 

embalagens cheias. 
Use luvas no manuseio dessa embalagem. 
Esta embalagem vazia deve ser armazenada com sua tampa, em caixa coletiva, quando existente, sepa- 

radamente das embalagens lavadas. 

- DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA 
No prazo de até um ano da data da compra, é obrigatória a devolução da embalagem vazia, com tampa, 
pelo usuário, ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida 

no ato da compra. Caso o produto não tenha sido totalmente utilizado nesse prazo, e ainda esteja dentro de seu prazo de 
validade, será facultada a devolução da embalagem em até 6 meses após o término do prazo de valida- 

de. O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização, pelo prazo mínimo de 

um ano após a devolução da embalagem vazia. 

- TRANSPORTE 
As embalagens vazias não podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas, medicamentos, ra- 

ções, animais e pessoas. 

- EMBALAGEM FLEXÍVEL 
ESTA EMBALAGEM NÃO PODE SER LAVADA 

- ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA: 
O armazenamento da embalagem vazia, até sua devolução pelo usuário deve ser efetuado em local co- 
berto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável, no próprio local onde são guardadas as 

embalagens cheias. 
Use luvas no manuseio dessa embalagem. 
Essa embalagem vazia deve ser armazenada separadamente das lavadas, em saco plástico transparente 
(Embalagens padronizadas - modelo ABNT), devidamente identificado e com lacre, o qual deverá ser 

adquirido nos Canais de Distribuição. 

- DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM vAzIA 
No prazo de até um ano da data da compra, é obrigatória a devolução da embalagem vazia, com tampa, 
pelo usuário, ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida 

no ato da compra. 

 



 Caso o produto não tenha sido totalmente utilizado nesse prazo, e ainda esteja dentro de seu prazo 
validade, será facultada a devolução da embalagem em até B meses após o término do prazo de valid 

de. 
O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização, pelo prazo minimo de 

um ano após a devolução da embalagem vazia. 

- TRANSPORTE As embalagens vazias não podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas, medicamentos, ra- 
ções, animais e pessoas. Devem ser transportadas em saco plástico transparente (Embalagens padroni- 
zadas - modelo ABNT), devidamente identificado e com lacre, o qual deverá ser adquirido nos Canais de 

Distribuição. 

EMBALAGEM SECUNDÁRIA [CAIXA DE TRANSPORTE - NÃO CONTAMINADA) 
ESTA EMBALAGEM NÃO PODE SER LAVADA 

- ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA 
O armazenamento da embalagem vazia, até sua devolução pelo usu'ário, deve ser efetuado em local co- 
berto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável, no próprio local onde são guardadas as 

embalagens cheias. 

¡DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA E obrigatória a devolução da embalagem vazia, pelo usuário, onde foi adquirido o produto ou no local 
indicado na nota fiscal, emitida pelo estabelecimento comercial. 

- TRANSPORTE 
As embalagens vazias não podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas, medicamentos, ra- 

ções, animais e pessoas. 

DESTINAÇÃO FINAL DAS EMBALAGENS VAZIAS 
A destinação final das embalagens vazias, após a devolução pelos usuários, somente poderá ser realiza- 
da pela Empresa Registrante ou por empresas legalmente autorizadas pelos órgãos competentes. 

É PROIBIDO AO USUÁRIO A REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM DESTA EMBALAGEM VAZIA OU O 

FRACIONAMENTO E REEMBALAGEM DESTE PRODUTO. 

EFEITOS SOBRE O MEIO AMBIENTE DECORRENTES DA DESTINAÇÃO INADEQUADA DA 
EMBALAGEM VAZIA E RESTOS DE PRODUTOS 
A destinação inadequada das embalagens vazias, sacarias e restos de produtos no meio ambiente causa 
contaminação do solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas. 

PRODUTO IMPRÓPRIO PARA UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO 
Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte o registrante atra- 
vés do telefone indicado no rótuio para sua devolução e destinação final. 
A desativação do produto é feita através de incineração em fornos destinados para este tipo de operação, 
equipados com cámaras de lavagem de gases efluentes e aprovados por órgão ambiental competente. 

TRANSPORTE DE AGROTÓXICOS, COMPONENTES E AFINS: 
O transporte está sujeito às regras e aos procedimentos estabelecidos na legislação especifica, que inclui 
o acompanhamento da ficha de emergência do produto, bem como determina que os agrotóxicos não 
podem ser transportadosjunto de pessoas, animais, rações, medicamentos ou outros materiais. 

RESTRIÇÕES ESTABELECIDAS POR ORGÃO COMPETENTE DO ESTADO, DISTRITO FEDERAL 

OU MUNICIPAL: 
De acordo com as recomendações aprovadas pelos órgãos responsáveis. 



O 

FOLHETO COMPLEMENTAR: 

Comunicado do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, pu- 

biicado no Diário Oficial da União (D.O.U.), Seção 3, pg. 112, em 19/07/2012. 

"Este produto é toxico para abelhas. A aplicação aérea NÃO É PERMIT|DA. Não aplique este pro- 
duto em época de floração, nem imediatamente antes do florescimento ou quando for observada 
visitação de abelhas na cultura. O descumprimento dessas determinações constitui crime ambien- 

tal, sujeito a penaiidades." 



 
The Chemical (Sampa/my 

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA sob n" 01938789 

COMPOSIÇÃO: 
Mistura de hidrocarbonetos parafínicos, ciclo parafínicos e aromáticos saturados e insaturados 
provenientes da destilação do petróleo 
(ÓLEO MINERAL) ...................................................................................... ..755 g/L (755% m/v) 
Outros ingredientes ........................................................................................ ..97 g/L (9,7% m/v) 

CONTEÚDO: VIDE RÓTULO 

CLASSE: inseticida e acaricida de contato. adjuvante, do grupo quimico hidrocarbonetos alifáticos 
TIPO DE FORII/IULAÇAO: Concentrado Emulsionávei 

TITULAR DO REGISTRO: 
BASF S.A. 
Av. das Nações Unidas, 14.171 - 10° ao 12° andar e do 14° ao 17° andar 
Cond. Rochaverá Corporate Towers - Torre C - Crystal Tower - Vila Gertrudes - São Paulo - SP 
CEP 04794-000 - CNPJ 48.539.407/0001-18 - Tel: (11) 2039-2273 - Fax: (11) 2039-2285 
Registro do estabelecimento na CDA/SAA-SP sob n° 044 

FABRICANTE DO ÓLEO MINERAL: 
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REDUC 
Rod. W. Luis, km 113,7 - Duque de Caxias - RJ 
CEP 25000-000 - CNPJ 33.000.167/0088-62 

FORMULADORES: 
BASF S.A. 
Avenida Brasil, 791 - Guaratinguetá - SP - Brasil- CEP 12521-900 
CNPJ 48.539.407/0002-07 - Registro da Empresa na CDA/SAA-SP sob n” 487 
Servatis S.A. 
Rod. Presidente Dutra, km 300.5 - CEP 27537-000 
Resende - RJ - CNPJ 06.697.008/0001-35 
Número do registro do estabeiecimento na SEAPPA-RJ sob o n° 0015/07 

TELEFONES DE EMERGÊNCIA: 
oaooo 11-2273 ou (0xx12) 3123-1357 

N” do Lote ou Partida: 

Data de Fabricação: VIDE EMBALAGEM 

Data de Vencimento: 



ANTES DE USAR O PRODUTO LEIA O RÓTULO, A BULA E A RECEITA E 

CONSERVE-ÓS EM SEU PODER. 
E OBRIGATÓRIO O uso DE' EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. PROTEJA-SE. 

E OBRIGATORIA A DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM vAzIA. 
_ Indústria Brasileira ' 

cLAsslFlcAçAo TOXICOLOGICA Iv - Pouco Toxlco 
CLASSIFICAÇÃO oo POTENCIAL DE PERICULOSIDADE AMBIENTAL Iv 

POUCO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE 

INSTRUÇÕES DE uso: 
Assist® possui duas modalidades de emprego distintas: 
1- lnseticidamcaricida: 

CULTURASIPRAGAS: 
Assist® impede a respiração normal das pragas quando recobre seus corpos. 
As pragas e culturas recomendadas estão a seguir indicadas: 

PRAGAS 
CULTURAS Nome cientifico Nome vulgar 

Lepidosaphis beckii CochoniIha-escama-vírgula 
Chrysomphalus ficus Cochoniiha-cabeça-de-prego 

emos Pfanococcus_ citri Cochonilha-branca 
Coccus virIdIs CochoniIha-verde 
Saissetia coffeae Cochoniiha-parda 
Aieurothríxus floccosus Mosca-branca-dos-citros 

Abacate Saissetia hemisphaerica Cochonilha-parda 

café Coccusvirfdis _ _ COchoniIha-verde 
Sarssetia hemisphaenca CochonIIha-parda 

Maçã Pseudaufacaspis pentagona ÇochoniIha-branca 
Pêra . Acaro-vermeIho-europeu ou 
Pêssego Panonychus "mr" Ácaro-da-macieira 

DOSE: 
- Café: 
- 20 Lfha em temperatura baixa (inverno), menor que 25°C. 
- 10 Llha em temperatura aita (verão), maior que 25°C. 
- Para as frutíferas que permanecem enfolhadas durante todo o ano. como citrOs e abacate: 
- Temperatura baixa (inverno), menor que 25°C: 2,0 litros de Ass¡st® em 100 L de agua. 
- Temperatura alta (verão), maior que 25°C: 1,0 litro de Assist® em 100 L de água. 
Em temperaturas baixas. a atividade fisiológica das pragas diminui, havendo, portanto, necessidade de uma 

dose maior de Oleo. 
- Para as culturas que perdem as folhas, num período de descanso anual, como as frutíferas de 
clima temperado, recomenda-se apenas o tratamento durante esse periodo: 
- 2,0 litros de Assist® em 100 litros d'água. 
O volume de calda por pianta ou por hectare varia conforme o porte e número de plantas por área. Voiume 
de calda recomendado para tratamento com alto-volume, para dar boa cobertura às plantas: 

- Café, Maçã, Pêra e Pêssego: 
- 1.000 - 1.500 litros/ha. 
- Citros e Abacate: 
- 2.000 Iitroslha. 

NÚMERO, ÉPOCA E INTERVALO DE APLICAÇÃO: 
Efetuar o tratamento quando, peia intensidade dO ataque das pragas, possa haver dano econômico. Repetir 
o tratamento quando houver reinfestação da praga, em nívei de dano econômico. 

Si 



MODO DE APLICAÇÃO: 
Misturar o produto nos volumes adequados de água e aplicar de forma a dar plena cobertura, até o nivel de 

escorrimento sobre todas as partes das plantas onde se localizam as infestações. 

INTERVALO DE SEGURANÇA: 
Sem restrições. 

INTERVALO DE REENTRADA DE PESSOAS NAS CULTURAS E ÁREAS 
TRATADAS: 
Considerando-se baixa toxicidade do produto, pode-se entrar novamente na lavoura 24 horas após a 

aplicação. 

LIMITAÇÕES DE uso: 
Estando as plantas enfolhadas ou brotadas, não efetuar o tratamento nas horas de temperatura elevada. 
Não tratar as plantas quando as folhas estiverem desidratadas (murchas). 
Fitotoxicidade para as culturas recomendadas: 
Fitotoxidade ausente para as culturas indicadas, nas doses e condições especificadas. 

INFORMAÇÕES SOBRE OS EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO A SEREM USADOS: 
- Pulverizador costal manual equipado com bico cone tipo "D", ou similar. 
- Atomizador costal motorizado. 
- Atomizador tratorizado com cortina de ar, equipado com bico cone tipo ou similar. 
- Pulverizador tratorizado equipado com pistola. 

INFORMAÇÕES SOBRE O MANEJO DE RESISTÊNCIA A INSETICIDAS: 
Qualquer agente de controle de pragas pode ficar menos efetivo ao longo do tempo devido ao 
desenvolvimento de resistência. O Comitê Brasileiro de Ação a Resistência a Inseticidas (IRAC-BR) 
recomenda as seguintes estratégias de manejo de resistência visando prolongar a vida útil dos inseticidas e 

acaricidas: 
- Qualquer produto para controle de pragas da mesma classe ou de mesmo modo de ação não deve 

ser utilizado em gerações consecutivas da mesma praga; 
- Utilizar somente as doses recomendadas no rótulo/bula; 
- Sempre consultar um Engenheiro Agrônomo para orientação sobre as recomendações locais para o 

manejo de resistência; 
- Incluir outros métodos de controle de pragas (ex. controle cultural, biológico, etc.) dentro do 

programa de Manejo Integrado de Pragas (MlP), quando disponiveis e apropriados. 

INFORMAÇÕES SOBRE O MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS: 
Incluir outros metodos de controle de pragas (ex. controle cultural, biológico, etc.) dentro do programa do 

Manejo Integrado de Pragas (MIP) quando disponiveis e apropriados. 

2- AdjuvantelEspalhante: 
INSTRUÇÕES DE USO: 
A adição de Assist® à calda de aplicação de herbicidas. inseticidas e fungicidas que necessitam de óleo 
mineral para boa performance, diminui os efeitos das condições adversas, como lavagem pela chuva, 
evaporação e deriva. 
Assist® promove melhor distribuição da calda sobre as superfícies tratadas, diminui a tensão superficial e 

facilita a penetração do agrotóxico. 

CULTURAS: 
Devem ser obedecidas as indicações do agrotóxico em uso. 
DOSE: 
- Aplicações terrestres: 1 a 1,5 Llha, com gasto aproximado de 200 a 300 L de calda/ha. 
- Aplicações aéreas: 0,2 a 0,5 Llha. com gasto aproximado de 20 a 40 L de calda/ha. 
Nota: 
Observar na bula do agrotóxico se existe recomendação de adição de um adjuvante na calda, pois nem 
sempre essa adição é conveniente. A dose do adjuvante também deve ser ajustada as recomendações 
dos agrotóxicos que podem chegar até 1,5% vlv. 

NÚMERO, ÉPOCA E INTERVALO DE APLICAÇÃO: 
Devem ser obedecidas as indicações do agrotóxico em uso. 



   MODO DE APLICAÇÃO: 7_ 
Misturar o produto nos volumes adequados de água e aplicar de forma uniforme para urna boa cobertu . 

INTERVALO DE SEOURANÇAIINTERVALO DE REENTRADA DE PESSOAS 
NAS CULTURAS E AREAS TRATADAS: 
Devem ser obedecidas as indicações do agrotóxico em uso. 

LIMITAçÕEs DE uso: 
Fitotoxicidade: 
Assist® não é fitotóxico nas dosagens recomendadas. Alguns agrotóxicos. entretanto, passam a ser 
fitotóxicos quando aplicados com adjuvantes. Por isso. observar as recomendações de uso dos agrotóxicos. 

INFORMAÇÕES SOBRE MANEJO DE RESISTÊNCIA: 
Devem ser obedecidas as indicações do agrotóxico em uso. 

INFORMAÇOES SOBRE MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS: 
Devem ser obedecidas as indicações do agrotóxico em uso. 

DADOS RELATIvos A PROTEÇÃO DA SAÚDE HUMANA: 

ITNTES DE usAR, LEIA com ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES _l 
PRECAUÇÕES GERAIS: 

- Não coma. não beba e não fume durante o manuseio do produto. 
- Não distribua o produto com as mãos desprotegidas. 

PRECAUÇÕES No MANUSEIO: 
- Use Protetor Ocular: 

- se houver contato do produto com os olhos, lave-os imediatamente e VEJA 
PRIMEIROS SOCORROS. 

- Use Luvas de Borracha: 
- ao contato do produto com a pele, lave-a imediatamente e VEJA PRIMEIROS 
SOCORROS. 

- Ao abrir a embalagem_ faça de modo a evitar respingos: 
- use óculos ou viseira facial e luvas. 

PRECAUÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO: 
Evite o máximo possivel o contato com a área de aplicação. 
Não aplique o produto contra o vento. 
Quando Assist® for utilizado como adjuvante em caldas de agrotóxico, 
observar as recomendações de equipamentos de proteção individual relativos 

a este produto. 

u c o n o 

PRECAUÇÕES APÓS A APLICAÇÃO: 
- Não reutilize a embalagem vazia. 
- Mantenha o restante do produto adequadamente fechado em local trancado, 
- longe do alcance de crianças e animais. 
- Tome banho, troque e lave as suas roupas. 

PRIMEIROS SOCORROS: 
- Em caso de INGESTÃO. não provoque vômito. Procure o médico, levando a bula do produto. 
- Em caso de contato corn os OLHOS, lave-os imediatamente com agua limpa, por 15 minutos. Procure o 

médico, levando a bula do produto. 
- Em caso de contato com a PELE, lave-a imediatamente corn água e sabão em abundância. Se houver 
irritação, procure o médico, levando a bula do produto. 
- Em caso de INALAÇÃO da calda pulverizada, mantenha o paciente em local arejado. Procure o médico, 
levando a bula do produto. 
ANTiooTo: 
Não ha antídoto especifico. TRATAMENTO MÉDICO: Tratamento sintomático. Ut 



TELEFONES DE EMERGÊNCIA PARA INFORMAÇÕES MÉDICAS: 
Disque-Intoxicação: 0800-722-6001 
Rede Nacional de Centros de informação e Assistência Toxicológica 
RENACIAT - ANVISAIMS 
Telefones de Emergência da Empresa: BASF S.A. 

_ 0800011-2273 ou (0xx12) 3128-1357 

Não foram relatados casos de intoxicação associados ao uso de Assist®. 
Devido ao Assist® ser um adjuvante e classificado internacionalmente como “não perigoso", não foram 
conduzidos estudos agudos, crônicos e de mecanismos de ação, absorção e excreção em animais de 

laboratório. 

DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE: 

PRECAUÇÕES DE uso E ADVERTÊNCIAS QUANTO AOS CUIDADOS DE PROTEÇÃO AO MEIO 

AMBIENTE: 
- Este produto é: 

( ) Altamente Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE I). 
( ) Muito Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE ll). 
( ) Perigoso ao lVieio Ambiente (CLASSE Ill). 
(X) POUCO PERIGOSO A0 MEIO AMBIENTE (CLASSE IV). 

- Evite a contaminação ambiental - Preserve a Natureza. 
- Não utilize equipamento com vazamentos. 
- Não aplique O produto na presença de ventos fortes ou nas horas mais quentes. 
- Aplique somente as doses recomendadas. 
- Não lave as embalagens ou equipamento aplicador em lagos, fontes, rios e demais corpos d'água. 

Evite a contaminação da água. 
- A destinação inadequada de embalagens ou restos de produtos ocasiona contaminação do solo, da 

água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas. 

INsTRuÇõEs OE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO, VISANDO SUA CONSERVAÇÃO E PREVENÇÃO 

CONTRA ACIDENTES: 
- Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada. 
- O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, rações 

ou outros materiais. 
- A construção deve ser de alvenaria ou de material não combustivel. 
- O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável. 
- Coloque placa de advertência com os dizeres: CUIDADO VENENO. 
- Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças. 
- Deve haver sempre embalagens adequadas disponiveis para envolver embalagens rompidas ou 

para o recolhimento de produtos vazados. 
- Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes da NBR 9843 da Associação 

Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT. 
- Observe as disposições constantes da legislação estadual e municipal. 

INSTRUÇÕES EM CASO DE ACIDENTES: 
- Isole e sinalize a area contaminada. 
- Contate as autoridades locais competentes e a empresa BASF S.A. - Telefones 
- de emergência: 08000 11-2273 ou (0xx12) 3128-1357. 
- Utilize equipamento de proteção individual - EPI (macacão impermeável, luvas e botas de borracha, 

óculos protetores e máscara com ñltros). 
- Em caso de derrame, estanque o escoamento, não permitindo que o produto entre em bueiros, 

drenos ou corpos d'água. Siga as instruções abaixo: 
Piso pavimentado: absorva o produto corn serragem ou areia, recolha O material com auxílio de 
uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. O produto derramado não 
deverá mais ser utilizado. Neste caso, consulte a empresa registrante, atraves do telefone indicado 
no rótulo para sua devolução e destinação final. 



registrante conforme indicado acima. 
Corpos d'água: interrompa imediatamente a captação para o consumo humano ou animal, contate 
o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa, visto que as medidas a 
serem adotadas dependem das proporções do acidente, das caracteristicas do corpo hídrico em 

questão e da quantidade do produto envolvido. 
- -Em caso de incêndio, use extintores de água em forma de neblina, C02 ou pó químico, ficando a 

favor do vento para evitar intoxicação. 

PROCEDIMENTOS DE LAVAGEM, ARMAZENAMENTO, DEVOLU_ÇÃO, TRANSPORTE E DE_ST|NAÇÃO 
DE EMBALAGENS VAZIAS E RESTOS DE PRODUTOS !MPROPRIOS PARA UTILIZAÇAO OU EM 

DESUSO: 

LAVAGEM DA EMBALAGEM 
Durante o procedimento de lavagem o operador deverá estar utilizando os mesmos EPI's - Equipamentos 
de Proteção individual - recomendados para o preparo dacaida do produto. 

- Tríplice Lavagem (Lavagem Manual): 
Esta embalagem deverá ser submetida ao processo de Tríplice Lavagem, imediatamente após o seu 

esvaziamento, adotando-se os seguintes procedimentos: 
- Esvazie completamente o conteúdo da embalagem no tanque do pulverizador, mantendo-a na 

posição vertical durante 30 segundos; 
- Adicione água limpa à embalagem até 1/4 do seu volume; 
- Tampe bem a embalagem e agite-a por 30 segundos; 
- Despeje a água de lavagem no tanque do pulverizador; 
- Faça esta operação três vezes; 
- lnutilize a embalagem plástica ou metálica perfurando o fundo. 

- Lavagem sob Pressão: 
Ao utilizar pulverizadores dotados de equipamentos de lavagem sob pressão seguir os seguintes 

procedimentos: 
- Encaixe a embalagem vazia no local apropriado do funil instalado no pulverizador; 
- Acione o mecanismo para liberar o jato de água; 
- Direcione o jato de água para todas as paredes internas da embalagem, por 30 segundos; 
- A água de lavagem deve ser transferida para o tanque do pulverizador; 
- lnutilize a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo. 

Ao utilizar equipamento independente para lavagem sob pressão adotar os seguintes procedimentos: 
- Imediatamente após o esvaziamento do conteúdo original da embalagem, mantê-Ia invertida sobre a 

boca do tanque de pulverização, em posição vertical, durante 30 segundos; 
- Manter a embalagem nessa posição, introduzir a ponta do equipamento de lavagem sob pressão, 

direcionando o jato de água para todas as paredes internas da embalagem, por 30 segundos; 
- Toda a água de lavagem e dirigida diretamente para o tanque do pulverizador; 
- lnutilize a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo. 

ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA 
Após a realização da Tríplice Lavagem ou Lavagem Sob Pressão, esta embalagem deve ser armazenada 
com a tampa, em caixa coletiva, quando existente, separadamente das embalagens não lavadas. 
0 armazenamento das embalagens vazias, até sua devolução pelo usuário, deve ser efetuado em local 
coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável, ou no próprio local onde guardadas as 

embalagens cheias. 

DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA 
No prazo de até um ano da data da compra, é obrigatória a devolução da embalagem vazia, com tampa, 
pelo usuário, ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida no 

ato da compra. 
Caso o produto não tenha sido totalmente utilizado nesse prazo, e ainda esteja dentro do prazo de validade, 
será facultada a devolução da embalagem em até 6 meses após o término do prazo de validade. 
O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização pelo prazo mínimo de um 

ano após a devolução da embalagem vazia. 

EMBALAGEM SECUNDÁRlA (CAIXA EXTERNA). 



- ESTA EMBALAGEM NÂO PODE SER LAVADA 

- ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA - i - 

O annazenamento da embalagem vazia, até sua devolução pelo usuário, deve ser efetuado em local 
coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável, no próprio local onde guardadas as 

embalagens cheias. 

¡DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA E obrigatória a devolução da embalagem vazia, pelo usuário, onde foi adquirido o produto ou no local 

indicado na nota fiscal, emitida pelo estabelecimento comercial. 

TRANSPORTE 
As embalagens vazias não podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas, medicamentos, rações, 

animais e pessoas. 

DESTINAÇÃO FINAL DAS EMBALAGENS VAZlAS 
A destinação final das embalagens vazias, após a devolução pelos usuários, somente poderá ser realizada 
pela Empresa Registrante ou por empresas legalmente autorizadas pelos órgãos competentes. 

É PROIBIDO A0 USUÁRIO A REUTILIZAÇÃO E A RECICLAGEM DESTA EMBALAGEM VAZiA OU 0 
FRACIONAMENTO E REEMBALAGEM DESTE PRODUTO. 

EFEITOS SOBRE O MEIO AMBIENTE DECORRENTES DA DESTINAÇÃO INADEQUADA DA 
EMBALAGEM VAZlA E RESTOS DE PRODUTOS 
A destinação inadequada das embalagens vazias, sacarias e restos de produtos no meio ambiente causa 
contaminação do solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas. 

PRODUTO IMPRÓPRIO PARA UTILIZAÇÃO ou EM DESUSO 
Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte o registrante através 
do telefone indicado no rótulo para sua devolução e destinação final. 
A desativação do produto é feita através de incineração em fornos destinados para este tipo de operação, 
equipados com câmaras de lavagem de gases efluentes e aprovados por órgão ambiental competente. 

TRANSPORTE DE AGROTÓXICOS, COMPONENTES E AFINS 
O transporte está sujeito às regras e aos procedimentos estabelecidos na legislação especiñca, que inclui o 
acompanhamento da ficha de emergência do produto, bem como determina que os agrotóxicos não podem 
ser transportados junto de pessoas, animais, rações, medicamentos ou outros materiais. 

Restrições Estaduais, Municipais e do DF: 

Sem restrições. 

® Marca Registrada BASF 
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Nome:Adubos Amigão 

CNPJ: 14.654.961 /0001 -24 

|.E:0018.760800020 

ENDEREÇO: Rodovia 381, s/n km 410 - Distrito Roças Novas 

Município: Caeté - MG 

INDICADO: Jardinagem, Paisagismo e Hortas 

COMPOSIÇÃO: Terra Vegetal/Composto Orgânico/Esterco 
Descarbonizado/Substrato 

FONTE: Nitrogênio, Fósforo, Potássio, Carbono, Ferro, Cobre, Zinco, 

Manganês, Cálcio, Magnésio 

PESO: Saco de 25 KG 



PROPOSTA COMERCIAL 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PlUMHI-MG 

PREGÃO ELETRÕNIÇODE REG1STRO DE PREÇOS N** 0512017 
PROCESSO LICITATORIO N° 15212017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

Apresentamos a VSas. a nossa proposta comercial relativa ao Pregão em epígrafe, assumindo 
inteira responsahiiidade. Propomos os seguintes preços unitários para prestação de serviços ou 
Materiaiszobjeto: OBJETO: O PRESENTE CERTAME TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL 
FORNECIMENTO DE HERBICIDAS, FERTILIZANTES, ADUBOS E OUTROS MATERIAIS DE 
JARDINAGEM, CONFORME ESPECIFECAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 
ANEXO E DESTE EDlTAL. _ 

Razão SOCÍakAGROPECUÁREA BOA SAFRA LTDA 
CNPJ: 41.937.665.0001-03 
Banco: BRADESCO Agência: 0512-6 Conta Corrente: 70578-0 

Dados do preposto autorizado a firmar o contrato de fornecimento: 
Nome CompletoRONALDO ALVES COSTA 
CPF: 194.368.406-59 RG: M-784-193 Estado Civil: SOLTEIRO 
Nacionalidade: BRASILEIRO ProfissãoJ-\DMINiSTRADOR 
Instrumento que lhe outorga poderes: ( X) Contrato Social( ) Procuração 

Prazo de entrega: De acordo corn o edital. 
Prazo de validade da propostmPrazo de validade, que deverá ser de 60 (sessenta) 
dias a contar da data de sua apresentação; 
Prazo de Pagamento: De acordo corn o edital. 

Declaramos que o produto ofertado atende as normas da ABNT - Associação Brasileira de 
Normas Técnicas; (quando requisitado) 
Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os 
preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e 

especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e 

integralmente. 
Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a 

participação desta empresa ao presente certame Iicitatórimciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores. 
Nos preços propostos estão incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, 
taxas e contribuições sociais, obrigações previdenciárias, fiscais, comerciais, 
trabalhistas, tarifas, seguros, frete, responsabiiidade civil e demais despesas 
incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto desta iicitação. 
Declaramos de que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, 
encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o 

fornecimento do objeto da presente licitação. 

Endereço: RUA PROFESSOR ABEYLARD, 2106 - SETE LAGOAS - MG - CEP: 35.700- 
481 O 

Telefone: (31) 3771-4008Fax: (31) 371-4008 



Lote Quant. Unid. Descrição 

10 

12 

13 

12,00 

15,00 

12,00 

12,00 

10,00 

12,00 

12,00 

100,00 

20,00 

SBCO 

saco 

SBCO 

SBCO 

SBCO 

SaCO 

pacote 

litro 

galão 
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SERVlÇD AUTÔNOMO na ÁGUA ;Escorra o¡ PlUMHI-MG 

PREGÃO ELETnOr-uco NI 05/2017 
Vencedorks) dem Lotels) 

Marca 

Adubo 20.05.20 NPK. Adubo 

qulmico, aspecto fisico granulado, 
cor branca, composição: Nitrogênio, VANGUARD 

Fósforo e Potásio (NPK) 20-05-20, 
em baiado em saco 50 kg. 

Adubo Fosfatado formulação 
03.17.00. Saco de 50 kg. 

Adubo Granulado Cloreto de 
Potássio KCL 00.00.60. Sacos de 50 VANGUARD 

Kg. 

Adubo Granulado Nitrogênio e 

Potássio NK 30.00.10. Saco de 50 

Kg. 

Adubo Nitrogenado 46.00.00 
(Ureia). Saco de 50 kg 

Fertilizante 100% orgânico 
composto 100% naturaLSaco de 

50k 

Isca para matar formigas 
granulado/formifire. Pacote de 500 FORMIGRAN 

gr. 
Herbicida Glifosato para pragas. Sal 

¡sopropilamina de N- 

(phosphonomethvnglicine 
(GLIFOSATO). 48,0% rn/v) 
Equivalente ácido de GLIFOSATO 

g/L(36,0% m/v) Ingredientes inertes 
. 592 g/L(69,2% m/v). Embalagem 
20 litros. 
Herbicida para jardim - 2,4- 
dichlorophenoxyacetic acid 2,4-D, 
Sa de Trietanolamina 402,0g/L 
(40,20%m/v); -Equivalente ácido de 
2,4-D .240,0g/L (24,00%m/v; -4- 
amino-3,5,6-trichioropyridine-2- 
carboxylic acid, Picloram; -Sal de 
Trietanolamina 103,6g/L 
(10,36%m/v); - Equivalente ácido de 
Picloram .64,0g/L (6,40%m/v); - 
Ingredientes lnertes 664,3g/L 

(66,43%m/v); indicado para o 
controle de dicotiledôneas 
indesejáveis de porte arbóreo, 
arbustivo e subarbustivo em 

VANGUARD ' 

VANGUARD 

VANGUARD 

AMIGÃO 

ROUNDUP TRANSORB 

NORTOX 

Fornecedor: AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA - 41.937.665/0001-03 
V. Unit. 

Lance 

RS 94,93 

RS 89.00 

RS 103,42 

RS 99,00 

RS 99,90 

RS 50,00 

RS 5,50 

RS 70,00 

R5 458,00 

 
Licitaivet* 

tlcnnçcu u¡ m: 

V. Total 
Lance 

RS 1.139,16 

RS 1.335,00 

RS 1.241,04 
W 

RS 1.188,00 

RS 999,00 

R5 600,00 

RS 66,00 

RS 7.000,90 0 

R$ 9.160,00 



,x ' pastagens e Jardins. Embalagem 5 

litros. 

!mídaclopid inseticida à base de 
nicotina, sistêmico (Cigarrinha). -1- 

(6-chIoro-â-pyridylmethyn-N- 
nitroimidazolídin-Z-ylEdeneamine 
(IMlDACLOPRlDO 175g/L (1150 % 

m/v); - IRS, 2RS; IRS, 2SR)-1-(4- 

chiorophenoxy)3,3-dimethyi-l-l1H- 
l,Zxi-triazol-l-yllbutan- = 2-ol 
(TRlADIMENOL) 250 g/L (25 % m/v); 
- Outros ingredientes 735 g/L (73,5 
% m/v). Pct de 30 grs. 

Óleo Mineral. Para o controle de 

Pragas, insetos e parasitas. Principio 
Ativo: Óleo de Neem. Embalagem 
de 1 Litro 

Pó Calcário - para jardinagem. 
Dolomítico B, composição química: 
CaO 35 a 38%, MgO 12 a 15%, PN 

98 a 102% e PRNT 85 a 90%. 

Sementes de pastagem brachíáría 
marandu concentrada 60%. 

Embalagem de 10 kg. 

Substrato orgânico composto classe 
B 25 Kg. 

14 12,00 pacote CIGARAL 

15 12,00 litro ASSIST 

16 12,00 tonelada AGRJMIG 

1 7 20,00 saco SEMENTES FARIA 

18 500,00 saco AMIGÃO 

Fornecedorles) participantets) 

Fornecedor CNPJ Lakers) Vencldolsl_ 

1-3-4-5-6-7-19-12-13-14-15-16 
AGROPECUÁRiA BOA SAFRA LTDA 41.937.665/0901-03 

-17-18 
Total Geral 

, »wesszooomí 
Fac. esr.: 6728088190046 
AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA 

Rua Professor Abeylard. 2106. 
Manoa - CEP 35.700 - 069 

SETE LAGOAS- MG 

.. ,-_......_..._._í_..r___..__.___....,__. , _ 

RS 400,00 RS 4.800,00 

R$ 22,40 RS 268,80 

RS 170,00 R$ 2.040,00 

RS 300,00 RS 6.000,00 

RS 23,50 RS 11.750,00 

Total R5 47.587,00 

Total Geral 

RS 47.587,00 

R5 47.587,00 



 
Sete Lagoas (MG), O6 de Junho de 2017. 

/ 'J  ja¡   Jeff-u ,firgvj-A 

AGROP CLJÁÉFAiB A SAFRA LTDA. 

' artos Magno Avelar 
Procurador 

M-27486TO CPF: 2914201105-043 

9326551000152?” 
wc. Esp.- 5723033199045 

AGROPECUARM BOA SAFRA LTDA 

R” Pmfüs” Abewara, 2106. 
Mama - CE 35.700 - 059 

SETE LAGOAS-Jd _ 

ix 
W 

Endereço: RUA PROFESSOR ABEYLARD, 2106 - SETE LAGOAS - MG - CEP: 35.700- 
481 
Teíefone: (31) 37?1~4008Fax: (31) 3771-4008 
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. Serviço Autônomo de Água e Esgoto a 

" Licitaicoes@sanepiu mh¡.com.br CNPJ: 233782814510001 l0~ 9 r.__ .- ..l 

Autarquia Municipai (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 2!] - 37925-000 PEUMHI/MG - Telefax 3 7-3371-1332 Í 

iJUNTADA í ¡ 

Nesta data faço a juntada aos autos da justificativa do atraso 
do envio correspondência, devido ao feriado, municipal na cidade 
de Sete Lagoas, referente ao Pregão Presencial de Registro ide 

Preços n°05/2017, Processo Licitatório n° 152/2017. i 

...i 

Iiiumhi, 13 de Junho de 2917. 
“a 

   
  

'11   
_ _ g 

;Jaqueline  ecida de Souza  *, 

1 regoeira ' E' -  



ENVIO DE DOCUMENTOS 

Assunto: ENVIO DE DOCUMENTOS 

De: Apoio Boa Safra <apoio@agroboasafra.com.br> 
Data: 13/06/2017 09:11 
Para: "|icítacoes3" <Iicitacoes3@saaepiumhi.com.br> 

BOM DIA, JAQUELINE 

OS DOCUMENTOS SOLICITADOS REFERENTE AO PREGÃO NÚMERO 05/2017, PROCESSO 

152/2017 
.IA FOI ENVIADO DENTRO DO PRAZO, PORÉM HOJE NA CIDADE DE SETE LAGOAS É FERIADO 
DO PADROEIRO 

DA CIDADE, E NA QUINTA FEIRA DIA 15 E FERIADO NACIONAL. 

POR ESSE MOTIVO, DEVE ATRASAR A CHEGADA DOS MESMOS. 
PEÇO DESCULPAS POR EVENTUAIS CONTRATEMPOS E AGRADEÇO SUA COMPREENSÃO. 

*j ATENCIOSAMENTE, 

1de 1 ' 13/06/2017 09:14 



19/06/2017 

"W. 

httpz//wwwàcorreioscom.br/sisternas/rastreamento/newprint.cfm 

wmvwzcorreios.com.br/sistemas/rastrearnento/newprintcfm 

JR494471404BR 
O horário apresemado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram 

recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário rea| da entrega. 

?uszaagem 

 
Entfeüeã 'g 

Em hánstíü 

A entrega não pode ser efetuada - Carteiro não atendido 
16/06/2017 17:26 PlUMH| /MG 

16/06/20” A entrega não pode ser efetuada - Carteiro não atendido 
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PROCURAÇÃO 

Pelo presente instrumento de procuração, eu RONALDO ALVES COSTA, 

Sócio Administrador, portador da Cédula de identidade n9 M-784.193, CPF: 

194.368.406-59, residente na rua Campo Florido n9 269, bairro Nossa Senhora 

das Graças, Sete Lagoas / MG, CEP: 35700-496, na qualidade de responsável 

legal pela Empresa Agropecuária Boa Safra Ltda., inscrita no CNPJ sob n? 

41.937.665/0001-03, nomeio e constituo meu procurador o Sr. Carlos Magno 

Avelar, brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade n? M-2.748.610, 

expedida pela SSP/MG e do CPF 291.420.406-04, residente e domiciliado à Rua 

Professor Abeylard n9 360 - Bairro: Centro em Sete Lagoas- MG, CEP.: 35.700- 
'ñ 069, a quem confio poderes para assinar pela empresa, representar em 

licitações ofertar lances, podendo manifestar, interpor, desistir de recursos em 

todas as fases Iicitatórias, assinar contratos, assinar atas, rubricar propostas, 

renunciar e praticar todos os demais atos para fim específico de licitação. 

A presente procuração possui validade até .o dia 30 de Dezembro de 

2017. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Ai SETE LAGOAS (MG), O6 de Junh 

  444.4 “ 

ROPÊCUÁRIA BOA SAFRA LTDA. 
Ronaldo Alves Costa 
Sócio Administrativo 

C.|: M-784.193 CPF: 194.368.406-59 

   SETE LAGOAS CARTÓRIO DO 3° OFÍCIO DE 
Rua Prof_ He( lino Franca, 107 - Lis. D2 e D4 - CEP 35700-023 - Sela 

Fama: 3771-4000 - E-mail: nartoricãoficiodenolas@hotmai.c 
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Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidencia da República 
Secretaria de Racionauzaçào a Simpilílcação 

' Deãànâmentõ de Registro Empresarial e Integração 

N' oo PROTOCOLO (Uso da i _ta Commercial) "T p   JUCEMG - UDM 
i UD50 - MF SETE LAGOAS  

uma (da sede ou lilial. quando a Codigo ca Natureza N' da Matricula do Agonia 'àir' l     
sede for om outra UF) Juridica Auxíriar do Comércio 1 3ÍQO°J1 "L2 

31203887765 2052 
.E1ÊTREUÚER¡M'E'NTO" 'vãí-"Jííífé" " '    b. - _ .    . e . -. -. =  r 

ILMO. SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA 

(da Empresa ou do Agente Auxiilar do Comercio) 
requer a V.S° o deterimanxo do seguinte ato: 

NOME: 

N° FCNIREMP 

n IuuuuygguiugngguLunum 
 

   

N" DE CÓDIGO CÓDIGO 

VIAS DO ATO DO EVENTO _ QTDE_ DESCRIQÃO DD ATO l EVENTO 
1 [002 '-..-Zr°*'T=-:- 1.'. : r   - ALTERACAO 

a( 2015 1 ALTERACAO DE OBJETO SOCÍAL 

;w 
1 

Representante Legal da Empre r j ente Aux 'ar do Comércio'. 

_ SETE LAGOAS Nome: / z 
à Local Assinatura:  ' Telefone - r ' - f 

7 Janeiro 2014 ® É# Dela 

iíññãoíijpüüiirxirpg'coméáõiíáil-T-n---ã e r ~   ~  -ur   - 

m DEC|SÁO SINGULAR E] DECISÃO COLEGIADA 
Noineus) Empresariauais) iguauals) ou semelhantqs): lj 3'” ü 5M Processo em Ordem 

A decisão 

______n'_____l 

Gala 

D NÃO ___¡___r D NÃO r j -Flesponsávei 

Data Responsável Data Responsável 

E ¡SÃO SINGULAR 2' Exigência 3' Exigência 4: Exqgénda 5° E¡ @ncia 

Processo em exigência. (Vide despacho em lolha anexa) 

:à E¡ Processo deferido. Publique-sa e arquivo-se. 

E] Processo indafando. Publique-sa. &rguivzi 
Data 

DECISÃO COLEGÍAÚA 

D Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ' 

Q _P JUNTA COMERCIALKDD ESTADO DE MINAS GERAIS 
,  - cennnco o Rsnnsrno aba o uno: 5212809 -  Em zuouzma 

n.:- - - n¡I-.J_O_.J. 4nn-..¡_n_-:-   33.'. a Processo deferido. Publique-se e arquiva-se. 

D Processo Indeferido. Publique-se. 'AERDÉECUARI' ao¡ “na qu”  
_ ,u ,a FmorocoLo: 13!80\0.11?-2  /  /  

De** VW" «correm ¡ *  Prasioente oa Iurma  
OBSERVWÕES 5100451194_ cá ãeç. ::vn-m CONFERIDA, CONFÊÊÊÍFAL asumer 

JUCEMG - MASP. 12554904 

M :a5 

Analista deGastãoe Registro Empresas¡ 

Masp: 12953154) 

SAAE Piumhi - MG _ _ 

Certifico que este documento da empresa AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA, Nire: 3120388776-5 , fo¡ defendo _ 

Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n” 5212809 em 21/01/2014. Para validar este documento, acesse wywqucemgmggovhr e 
informe: N° do protocolo 13/900.717-2 e o código de segurança YAõo. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2014 p 
Marineiy de Paula Bomfim ~ Secretária Geral. 

e arquivado na Jiu-rita 

pág. 1/12 

“f 
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pas; mas 
_ - ' J u  as, 

~ JOB¡ mwmctnkzf/szura  . Sete Lagoas., 09/01/&14 = ° 

ÓONFERIDA. CONFORME 
SITE DA JUNTA COMERCIAL       ucnaçoes  T' ' 

SAAE Piumhi- MG 

9( 
Certifico que este documento da empresa AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA, Nire: 3120388776-5 , foi deferido e arquivado ña Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n° 5212809 em 21/01/2014. Para validar este documento, acesse www.jucerng.mg.gov.br e 

informe: N” do protocolo 13/900317-2 e o código de segurança YAõo. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/20] por    Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. l l  " of_ 



Consultoria Contábil 
Advocacia Empresarial 

Tel. (31) 3773-7115 

ALTERA go CONTRA TUAL N" 12 
“A GR OPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA " 

Pelo presente instrumento particular, RONALDO ALVES 
COSTA, brasileiro, solteiro, engenheiro agrônomo, natural de 
Sete Lagoas (MG), nascido em 27/09/ 1953, ñlho de Tito Alves 
Costa e Lucrecía França Costa, residente e domiciliado em Sete /j Lagoas - MG, à Rua Campos Floridos, n° 269, bairro Nossa 
Senhora das Graças, CEP: 35.700-496 portador da carteira de 
Identidade n° M-784. 193, expedida pela SSP/MG e do CPF: 
194.368.406-59 e LUCIA APARECIDA LOPES DA SILVA, 
brasileira, solteira, Técnica em Contabilidade, nascida em 

10/02/1966, natural de Lagoa Bonita-MG, filha de Vicente Lopes 
da Silva e Cecília Lopes da Silva, residente e domiciliada na Rua 

Lagoas, MG, CEP: 35.700-069, portadora da carteira de 
Professor Abeylard n° 360, Apto. n° 303, Bairro Centro, em Sete 

identidade n° M-5.l59.139 expedida pela SSP/MG e do CPF n” 
679.110.216-00, únicos sócios componentes da sociedade 
empresária limitada “AGROPECUÁRIA BOA SAFRA 
LTDA", estabelecida à Rua Professor Abeylard, n° 2.106, Bairro 
Manoa, em Sete Lagoas (MG) CEP: 35.700-069, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n. 41.937.665/0001-03, resolvem livremente e 

de comum acordo alterar seu contrato primitivo arquivado na 
JUCEMG sob o n° 31203887766 em 23/05/1992, e última 

#3 Alteração Contratual n° 5046541, de 07/05/2013,. e o fazem 

mediante as cláusulas e condições seguintes: 

I DO OBJETIVO SOCIAL 
O objetivo social que era o comércio atacadista e varejista de 
artigos para animais, ração, milho, animais vivos para criação 
doméstica, ferramentas, ferragens, utensílios, produtos e insumos  agropecuários; Comércio varejista de madeira e artefatos e 

* móveis em geral; Comércio Varejista de produtos Saneantes 
DATA:--I_:'-L"*' domissanitários; Comércio varejista de materiais de construção 

' v em geral; Comércio Varejista de Mudas de Árvores, Plantas,   Rua Felipe dos Santos, 380 - Bairro N.5r*' das Graças - Sete Lagoas - MG - CEP: 35700-482 

9( 
Certifico que este documento da empresa AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA, Nire: 3120388776-5 , foi deferido e arquivado na Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n” 5212809 em 21/01/2014. Para validar este documento, acesse wyvwgucemgmggovbr e 
informe: N° do protocolo 13/900.? 17-2 e o código de segurança YAõo. Esta cópia fo¡ autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2014 
Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. _a_ .-4 

   



Consultoria Contábil 
Advocacia Enlpresaariai 

Tel. (31)3703-7116 

sementes naturais; comércio atacadista de tratores, máquinas, 
acessórios, instrumentos e implementos agrícolas; e _ 

representação de produtos agropecuários em geral; serviços de 
corte, plantio, capina manual, capina química e limpeza em vias 
urbanas; serviços de dedetização; desenvolvimento de projetos e 

serviços de paisagismo, limpeza, manutenção e plantio de jardins; 
serviços de pintura para sinalização em pistas rodoviárias e 

aeroportos; obras de urbanização em ruas, praças e calçadas, 

*X _passa a ser o comércio atacadista e varejista de artigos para ..-1 
animais, ração, milho, animais vivos para criação doméstica, 
ferramentas, ferragens, utensílios, produtos e insumos 
agropecuários; comércio varejista de madeira e artefatos e 

móveis; comércio varejista de produtos saneantes 
domissanitàrios; comércio varejista de materiais de construção; 
comércio varejista de mudas de árvores, plantas, flores, sementes 
naturais; comércio atacadista de tratores, máquinas, acessórios, 

instrumentos e implementos agrícolas; comércio atacadista de 
equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico; comércio 
atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de 
segurança do trabalho; comércio atacadista de materiais de 

construção; comércio varejista de materiais hidráulicos; comercio 
varejista de tintas e materiais para pintura; comércio atacadista de 
produtos de higiene pessoal; comercio atacadista de material 
elétrico; comércio atacadista de tecidos; comércio atacadista de 

calçados; comércio atacadista e varejista de equipamentos de 
rw proteção individual, equipamentos e acessórios de segurança do 

trabalho; prestação de serviços de corte, plantio, capina manuai, 
capina quimica e limpeza em vias urbanas; prestação de serviços 

CQNFERÍDÀ, CONFORME de dedetização; prestação de serviços de pintura para sinalização 
SITE DA JUNTA COMERCIÁL em pistas rodoviárias e aeroportos; prestação de serviços de obras 

DATA: f [ de urbanização em ruas, praças e calçadas; prestação de serviços 
' a de representação de produtos agropecuários e químicos. 

 mu” G Em consequência das alterações acima e do que dispõe a 
sAAEPlumhl-MG legislação vigente, a sociedade empresária limitada 

Rua Felipe dos Santos, 380 - Bairro N.Sr' das Graças - Sete Lagoas - MG - CEP: 35700-482 

9K 
Certifico que este documento da empresa AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA, Nire: 3120388776-5 , foi deferido e arquivado na Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n° 5212809 em 21/01/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e 
informe: N° do protocolo 13/900717-2 e o código de segurança YA6o. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2014 por 

Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.   . 2 



  Consurroría Contábil 
Advocacia Enrpresarial  Tel. (a1) 3773-7116 

“Agropecuária Boa Safra Ltda", terá seu contrato social 
consolidado da seguinte forma: 

CONSOLIDAQÃO DO CONTRATO SOCIAL 

I DO NOME ENIPRESARIAL E SEDE: 

_rj A Sociedade continua girando sob a denominação social de 
“AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA”, tendo sua sede a 

Professor Abeylard, n° 2.106, Bairro Manoa, em Sete Lagoas 
(MG) CEP: 35.700-069. 
§ único: Ê facultado a sociedade a qualquer tempo, ao arbítrio 
exclusivo de sua administração, abrir, manter ou encerrar filiais e 

escritórios em qualquer parte do território nacional. 

II DO OBJETIVO SOCIAL: 
A Sociedade passa a ter por objetivo social o Comércio 
Atacadista e Varejista de artigos para animais, ração, milho, 
animais vivos para criação doméstica, ferramentas, ferragens, 
utensílios, produtos e insumos agropecuários; Comércio varejista 
de madeira e artefatos e móveis em geral; Comércio Varejista de 
produtos Saneantes domissanitários; Comércio varejista de 
materiais de construção em geral; Comércio Varejista de Mudas 
de Árvores, Plantas, Flores, Sementes Naturais; Comércio ñ Atacadista de Tratores, Máquinas, Acessórios, Instrumentos e 

Implementos Agrícolas; e Representação de Produtos 
Agropecuários em geral; Serviços de Corte, Plantio, Capina 

CÔNFERÍDAI CONFORME Manual, Capina Química e Limpeza em Vias Urbanas; Serviços 
SHE DA JUNTA COMERCJAL de Dedetização; Desenvolvimento de Projetos e Serviços de 

Paisagismo, Limpeza, Manutenção e Plantio de Jardins; Serviços 
de Pintura para Sinalização em Pistas Rodoviárias e Aeroportos; 
Obras de Urbanização em Ruas, Praças e Calçadas; Comércio 

'x 

     
PR =   RA 

Lmmçõasecommm atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e 
SAAE Piumhi-MG doméstico não especificados anteriormente; Comercio atacadista 

de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do 

Rua Felipe dos Santos. 380 - Bairro N.Sr“ das Graças - Sete Lagoas - MG - CEP: 35700-482 

Si 
Certifico que este documento da empresa AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA, _N1re: 3120388776-5 , fo¡ defendo e arquivado naiqunta 
Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n° 5212809 em 21/01/2014. Para validar este documento, acesse wyvw.jucemg.mg.gov:br e 
informe: N” do protocolo 13/900317-2 e o código de segurança YAóo. Esta cópia fo¡ autenticada digitalmente e assinada em 24/0l/20]4 r 
Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. 
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Advocacia Empresarial .Tí.   Íel. (31) 3773-7118 

trabalho; Comércio atacadista de materiais de construção em 
geral; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio 
varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio atacadista 
de produtos de higiene pessoal; Comércio atacadista de material 
elétrico', Comércio atacadista de tecidos; Comércio atacadista de 
calçados; Comércio atacadista e varejista de equipamentos de 
proteção individual, equipamentos e acessórios de segurança do 

 

 

trabalho. 

"W - III DO PRAZO DE DURAÇAO E INÍCIO DE ATIVIDADES: 
O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e as 

atividades tiveram início em 01/06/ 1992. 

IV DO CAPITAL SOCIAL: 
O Capital Social é de R$ 100.000,00 (Cem miI reais), dividido 
em 100.000 (Cem mil) quotas, no valor nominal de R$1,00 (hum 
real) cada uma, totalmente integralizado, nesta data, em moeda 
corrente do país, ficando distribuido entre os sócios conforme 
abaixo: 

SOCIOS COTAS VALOR PART.% 
Ronaldo Alves Costa 50.000 R$ 50.000,00 50% 

Lucia Aparecida Lopes da Silva 50.000 R$ 50.000,00 50% 
TOTAL 100.000 RS 100.000,00 100% í v DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: 

coupgpgpA_ coNFoRME A responsabilidade dos sócios e restrita ao valor de suas quotas, 
SITE DA JUNTA COMERCIAL mas todos respondem solidariamente pela integralização do 

capital social, conforme preceitua o artigo 1.052 do Código 
Civil, Lei n° 10.406/2002. 
1° - Os sócios não responderão subsidiariamente pelas 
obrigações sociais, conforme estabelece o artigo 1.054 e/c o 

artigo 997, VIII, do Código Civil, Lei 10.406/2002. 

v1 DA ADMINISTRAÇÃO: 

Rua Felipe dos Santos. 380 - Bairro N56' das Graças - Sete Lagoas - MG - CEP: 35700-482 

Si 
Certifico que este documento da empresa AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA, Nite: 3120388776-5 , foi deferido e arquivado na Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n° 5212809 em 21/01/2014. Para validar este documento, acesse www.jucerng.mg.govbr a 

informe: N” do protocolo 13/900717-2 e o código de segurança YAõo. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/20 i¡ ' 

Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. «'31 -'__   
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A sociedade é administrada por RONALDO ALVES COSTA 
e/ou LUCIA APARECIDA LOPES DA SILVA, qualificados 
no preâmbulo deste instrumento, que assinarão todos os 
documentos sociais, em conjunto ou isoladamente, na gestão 

comercial, financeira e patrimonial, respondendo perante 
terceiros por todos os atos legais atinentes ao exercício das 
atividades da empresa. 
§ ÚNICO - Fica proibido o uso da denominação social em 
operações estranhas aos interesses da sociedade tais como: avais. 
Endossos, ñanças, e ou quaisquer outros ÍÍDS gratuitos, em favor 
de qualquer dos quotistas ou de terceiros. 

DAS RETIRADAS PRÓ-LABORE: 
Pelo exercício da administração, os sócios administradores terão 
direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, observadas 

as disposições regulamentares pertinentes. 

DOS RESULTADOS ANUAIS: 
Ao término de. cada exercicio social. 31 de dezembro, os 

administradores prestarão contas justiñcadas de sua 
administração, procedendo à elaboração do inventário, do 

balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. 
§ l° - A sociedade poderá deliberar em reunião dos sócios, 

devidamente convocada, a respeito da distribuição dos 
resultados, desproporcional aos percentuais de participação do 
quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei 
10.406/2002. 
§ 2° - Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente 
lucros do exercicio, com base em levantamento de balanço 
intermediário, observada a reposição de lucros quando a 

distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 
1.059 da Lei 10.406/2002. 
§ 3° Os prejuízos serão amortizados nos exercícios 
subseqüentes ate' o limite fixado por lei, quando então serão 
ressarcidos proporcionalmente pelos sócios. 
DAS REUNIÕES nos SÓCIOS: 
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As deliberações sociais serão tomadas em reuniões de sócios, 
presididas e secretariadas pelos socios presentes, que lavrarão 
uma Ata de reunião levada posteriormente a registro em órgão 
competente, ficando a sociedade dispensada da manutenção e 

lavratura de Livro de Ata. 
§ 1° - A convocação para a reunião de sócios se dará por escrito, 
com obtenção individual de ciência, dispensando-se as 

formalidades da publicação do anúncio, conforme § 6°, do artigo 
x¡ 1.072, da Lei 10.406/02. 

§ 2° - Fica dispensada a reunião dos sócios, quando estes 
decidirem por escrito sobre as matérias objeto de deliberação, 
nos termos do § 3°, do artigo 1.072, da Lei 10.406/2002. 
§ 3° - A reunião dos sócios, ocorrerá nos termos previstos em lei, 
ordinariamente, nos quatro primeiros meses depois de findo o 
exercicio social, de acordo com o artigo 1.078 da Lei 10.406/02 e 

extraordinariamente sempre que os interesses sociais exigirem o 
pronunciamento dos sócios, salvo se todos os sócios estiverem 
presentes e decidirem por escrito acerca da matéria em pauta. 

X DO CONSELHO FISCAL: 
A sociedade poderá ter um Conselho Fiscal, composto de 3 (três) 
membros efetivos e de igual número de suplentes, sócios ou não, 
residentes no pais, eleitos na reunião dos sócios, em 

CÓNFERIDA' CONFORME conformidade com a legislação vigente. v Rc¡ L § 1 - O Conselho Fiscal terá as atribuições e os poderes que a le: 
,iílTE DA JUNTA COME A lhe confere' 

§ 2° - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será 
fixada em reunião dos sócios que os eleger. 

“Êtiieis Plum - MG x1 DA DELIBERAÇÃO DE SÓCIOS: 
Os sócios deliberarão em reunião sobre as seguintes matérias, 
ressalvado o disposto no § 2° da cláusula IX, deste instrumento: 
c a aprovação das contas da administração; 
o a designação dos administradores, quando feita em ato 

separado; 
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o a destituição dos administradores; 
o a modificação do contrato social; 
o a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a 

cessação do estado de liquidação; 
o a nomeação e destituição dos liquídantes e o julgamento de 

suas contas; 

o o pedido de concordata; 
- a exclusão de sócio por justa causa; 

"W 0 deliberações outras não constantes deste contrato, que 
constituam risco para a sociedade, ou que decorram de 

exigência legal; 
o a eleição de árbitros, nas matérias em que optar peia decisão 

porjuízo arbitral. 
§ l° - As deliberações dos sócios serão tomadas, observado os 

quoruns minimos a seguir: 
A - pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do 
capital social, nos casos previstos nos incisos V e VI do artigo 
1.071, da Lei 10.406/02; 
B - pelos votos correspondentes a mais da metade do capital 
social, nos casos previstos nos incisos II, III, IV e Vlll do artigo 
1.071, da Lei 10.406/02; 
C ~ pelos votos correspondentes, no mínimo, a um quarto do 
capital social, nos demais casos previstos neste contrato ou na Lei 
10.406/02. 

x11 DA EXCLUSÃO DE SÓCIO: 
Apenas será admitida a exclusão do sócio por justa causa, na 
hipótese prevista. no artigo 1.085 da Lei 1040002, quando ficar 

_ coNFERlDA' CONFORME demonstrado, por prova inequívoca, que o sócio acusado, sujeito 
. Sn-E DA JUNTA coMERclAL à exclusão, tenha praticado com dolo e má-fé, os atos capazes de 

A por em risco a continuidade da empresa. 

§ 1° - Constatada a prática, dessa forma, será garantida, ao 
acusado, ampla defesa, inclusive representação por advogado ou 
protissionai técnico capacitado a matérias de alta complexidade, 

LIÉÍKIAE l perante reunião que deverá decidir sobre a exclusão. 
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XIII DO FALECIMENTO¡ INTERDIQÃO, IMPEDIMENTO: 
No caso de falecimento, interdição ou impedimento de qualquer 
um dos sócios, caberá ao sócio remanescente deliberar sobre sua 

continuidade ou dissolução. 
§ 1° - Optando o sócio pela continuidade da sociedade deverá ser 
levantado, no prazo de 90 dias a partir da comunicação do 
evento, pelo inventariante do sócio falecido, ou do representante 
legal do sócio interdita, ou pela ciência inequívoca do 

1x1 impedimento do sócio pela sociedade, o balanço geral da 
empresa, apurando-se os haveres e as cotas considerando os 
valores de mercado (reais), dos bens, direitos e obrigações 
constantes do patrimônio da sociedade, à data do evento. 
§ 2° - O sócio falecido ou interdito será representado na 
sociedade pelo inventariante designado pelo juizo do inventário, 
ou representante, designado pelo termo de Curatela, que deverá 
comprovar o fato perante a sociedade por meio de oficio ou 
alvará expedido pelo respectivo juízo. 
§ 3° - Em caso de falecimento do sócio, uma vez recebidas as 

quotas pelos herdeiros, ficam estes facultados a optar pela cessão 
de suas cotas, ou a permanecer na sociedade, sujeitando-se, 
entretanto, para admissão de qualquer destes na administração, a 

deliberação do sócio remanescente. 
§ 4° - Para o caso de interdição de sócio, caberá ao sócio 
remanescente deliberar sobre a admissão ou não do representante 

A; legal na administração da sociedade. 

JONFERwA' CONFORME* § 5° - Nos casos de impedimento do 80010, será facultado ao 
sn-E DA JUNTA COMERCML sócio impedido, apresentar sua justificativa mediante o sócio 

remanescente sobre os motivos do impedimento, que decidirá 
pela exclusão e o destino das cotas do sócio impedido, bem 
como, em caso de exclusão do sócio, por justo motivo, a 

sociedade poderá exercer o direito de retenção dos haveres do 
sócio impedido, até a apuração dos prejuízos provocados pelo 
impedimento, compensando-se no pagamento das quotas o 
prejuízo devidamente comprovado, havido pelo motivo do 

impedimento. 

Rua Felipe dos Santos. 380 - Bairro N.Sl" das Graças - Sete Lagoas - MG - CEP: 35700-482 

Certifico que este documento da empresa AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA, Nire: 3120388776-5 , foi deferido e arquivado na Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n” 5212809 em 21/01/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br 
informe: N° do protocolo 13/900.? l 7-2 e o código de segurança YAõo. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/0 2014 po 
Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.  



Consulrcxia Contábil' 

AÚFOCOCIÕ Empresanal 

Tei.(31|3773-?11 

XIV 

XV 

XVI 

CONFERIDA. CONFORME 
SITE DA JUNTA COMERCIAL 

DATA:___I__I 
SAAE - 

Jaquell 
PR 

Licltaçõa 0mm* 
SAAE Piumhi - MG 

G 
a de Souza 

G 

DA CESSÃO DE gUoTAs: 
A cessão de qualquer das quotas, dependerá do consentimento do 
sócio remanescente, ao quai é reservado o direito de preferência. 
§ 1° - O sócio que não desejar por qualquer motivo, continuar na 
sociedade, poderá a qualquer tempo se retirar, exigindo-se, 
entretanto, que sua resolução seja manifestada por escrito, e em 
prazo não inferior a 90 (noventa) dias de antecedência. 
§ 2° - Ocorrendo à hipótese do caput ou do parágrafo 1°, o sócio 
remanescente deverá decidir sobre a continuidade da sociedade 

ou pela sua extinção. 
§ 3° - O valor das quotas, para efeito da cessão pelo sócio 
retirante, ou para efeito de extinção da sociedade e apuração dos 
haveres, será sempre pago de acordo com o valor patrimonial da 
sociedade, apurado em balanço para este ñm levantado. 
§ 4° - O sócio cedente responde solidariamente com o 
cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que 
tinha como sócio durante os 02(dois) anos posteriores à cessão 
das cotas. 

nas PROIBIÇÕES FEDERAIS: 
Os sócios e administradores declaram sob as penas da lei que não 

estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por 
lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 

encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, coneussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, 
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

DOS CASOS OMISSOS: 
De conformidade com o que dispõe o artigo 1.053, § único, do 
código Civil (Lei 10.406/2002), observar-se-ão na omissão do 
diploma legal nominado e deste contrato, as disposições contidas 
na Lei das Sociedades Anônimas, aplicável supletivamente à 
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Sociedade por quotas de responsabilidade limitada, bem como 
pela legislação advinda posteriormente e aplicável à matéria. 

XVII DO FORO: 
Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento 
entre os sócios ou deles contra a sociedade, fundada em sua 
existência, administração ou neste instrumento, tica eleito o foro 
da Cidade de Sete Lagoas - MG, com renúncia expressa de 

ñ qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja, 
ainda que venha ocorrer mudança de domicílio de qualquer dos 
sócios. 

E. por estarem assim justos e contratados, firmam a presente alteração em três 
vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas que também 
assinam, destinando-se a primeira via à Junta Comercial do Estado de Minas 
Gerais. 
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ANEXO IV 
PREGÃO ELETRÔNICO N” 05/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO 152/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA EMPRESA 
EMPREGADORA 

Ao 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

A empresa AGROPECECUÁRIA BOA SAFRA LTDA, inscrita no CNPJ n° 
41.937.665/0001-03, DECLARA 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. 

Atenciosamente, 

Sete Lagoas, 06 de Junho, 2017. 

4¡¡¡ N AG O CU A O SAFRA LTDA. 

Carlos Magno Avelar 
Procurador 

M-2.748.610 CPF: 291.420.406-04 

..o 593743551000132? 
_luso Ear.: 6728088190046 ' 

'AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA 
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ANEXO v 
PREGÃO ELETRÔNICO N” 05/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO 152/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO 
EDITAL 

Ao 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

A empresa AGROPECECUÁRIA BOA SAFRA LTDA, inscrita no CNPJ n° 
41.937.665/0001-03, 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 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. 

Atenciosamente, 

Sete Lagoas, 06 de Junho, 2017. 

  42m» 
AGR PE ÁRI 

Carlos Magno Avelar 
Procurador 

CPF: 291.420.406-04 

,Ãízíázrm 
M-2.748.61O 
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NOME EMPRESARIAL 

AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) i *nana-u 

Cooreo E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

47.44-0-01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas 
47289-0-99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
4759-0414 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 
46.114-011 - Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animals vivos 
46.12-5-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e 

quImIcos 
4623-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais 
46772-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 
4623-1-01 - Comércio atacadista de animais vivos 
4144-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 
4754-7-01 - Comércio varejista de móveis 
47.259-005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 
8130-13-00 - Atividades paisagisticas 
4144-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 
4213-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
4189-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 
01 .61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 
8122-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 
46151-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparethos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 
4649-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados 

anteriormente 

CÓDIGO E DESCFHÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 
LOGHAOOUHO NÚMERO COMPLEMENTO 

R PROFESSOR ABEYLARD 2106 

CEP BAIHFIOJDISTRITO MUNICIPIO LJF 

35.700-069 MANOA SETE LAGOAS MG 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

(31) 3771-4008 

ENTE FEDEFIATIVO RESPONSÁVEL (EFR) J 
SlTUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTFIAL 
ATIVA 0311112005 

MOTlVO DE SITUAÇÃO CAOASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL J N DATA DA SlTUAÇÃO ESPECIAL | 

iiititkà iiitlrrt 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n” 1.634, de 06 de maio de 2016. 
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NOME EMPRESARIAL 

AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupase acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
4639-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 
47314-0-03 - Comércio Vareiista de materiais hidráulicos 
47.41-5-00 - Comércio Vareiista de tintas e materiais para pintura 
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.73-7-D0 - Comércio atacadista de material elétrico 
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 
46.413-501 - Comércio atacadista de Calçados 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 

R PROFESSOR ABEYLARD 2106 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF 
35.700-069 MANOA SETE LAGOAS MG 

ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE 

(31 ) 3771 -40 08 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) | 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTFIAL 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL I 

túittái! 
í SITUAÇÃO ESPECIAL 

àiiikkkú 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB ng 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 17/04/2017 às 15:57:48 (data e hora de Brasília). Páoina: 2/2 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 17/04/2017 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional  

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉB|TOS RELATIVOS A_Os TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA OA UNIAO 

Nome: AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA 
CNPJ: 413375651000103 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federai do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e_ no caso de ente federativo. para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refereee à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 

nas aiíneas 'a' a 'd' do paiagrafo único do an. 11 da Lei n51 8.212, de 24 de ¡ulho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 

endereços <http:l.fwww.receita.fazenda.gov.br> ou <http:h'www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n9 1.751_ de 02/10/2014. 
Emitida às 15:01:36 do dia 2202/2017 <hora e data de Brasília: 
Váiida até 2110812017. 

Código de controle da certidão: FCAtJ.06C7.1380.BEF2 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS t' GERAIS 

_ _ _ CERTIDÃO EMITIDA EM: 
CERTIDAO DE DEBITOS TRIBUTARIOS 17/04/2017 

"egaüVa CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
16/07/2017 

NOME/NOME EMPRESARIAL: AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA 

?ÉSCRIÇÃO ESTADUAL¡ 572303319-09' CNPJ/CPF: 41.937.665/0001-03 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: RUA PROFESSOR ABEYLARD NÚMERO: 2106 

COMPLEMENTO: BAIRRO: MANOA CEP: 35700069 

DISTRlTO/POVOADO: MUNICÍPIO: SETE LAGOAS UF: MG 

Ressalvado_o direito d_e_a Fazenda Pi_'iblic_a Estadual cobrar e inscrever quaisquer; dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado 
que: 

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

2. No caso de utiligação para lavratura de escritura pública ou re istro de formal de partilha, ge 
carta de adjudicaçao expedida em autos de iriventario ou de_arro amento, de sentença _em açao 
de separaçao judicial, divorcio, ou departilha de bens na uniao estavel e de escritura publica de 
doaçao de bens imoveis¡ esta certidao somente tera validade se acompanhada da certidao de 
Pagamento l Desoneraçao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos o_s estabelecimentos da empresa alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO Do PTA ' DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sitio ga Secretaria de_ Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em www.faze_ri_cla.m .gov.br => certidao de debitos tributarios => certificar ocumentos 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2017000203992331 



_ v_ :Lg:   DE 'SETE    de Administração 

CERTIDÃO 

A Secretaria Municipal de Administração certifica em 
cumprimento a despacho exarado no requerimento n? 703 de 

11 de janeiro de 2017, de interesse de AGROPECUÁRIA BOA 
SAFRA "LTDA, que ouvidos os departamentos competentes, 
ficou constatado que a Àgropecuária Boa 'Safra Ltda, CNPJ: 
41.937.665/ 0001-03 é inscrita_ nas Superintendências de Rendas 
Imobiliárias e Mobiliárias desta Prefeitura; sendo esta última 
sob o ng 03.2841531-6, com 'atividade de 46.923-130 ~ Comércio 
Atacadista de Mercadorias em Geral, com Predomixiücia de 

Insumos Agropecuários; 46.42~7-02 - Comércio Atacadista de 
Roupas e Acessórios para Uso Profissional e de Segurança do 
Trabalho, a partir de 01/07/ 1993, estabelecida à Rua Professor 

Abeylard, ni' 2.106, 'Bairro Manoa, estando quite com os 
tributos municipais, ressalvado qualquer débito que venha 
posteriormente' a ser apurado, que a presente certidão foi 
requerida para fins de LICITAÇÃO e expedida em 02 vias, 
com prazo de validade de 180 dias a partir desta d-ata.x.x.x.x.x 

xxx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

Sete Lagoas, 16 de janeiro de 2017. 
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 aii; CA ÉRAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 41937665/0001-03 
Razão Social: AGROP BOA SAFRA LTDA 

Endereço: R PROFESSOR ABEYLARD 2106 / CENTRO / SETE LAGOAS/ MG / 
35700-069 

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: 2017060303143368354800 

Informação obtida em 09/06/2017, às 15:25:45. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

É 
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IÉUSTIÇÉ; DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 41.937.665/0001-03 
Certidão 11°: 123092256/2017 
Expedição: 12/01/2017, às 10:28:09 
Validade: 10/07/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 41.937.665/0001-03, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores ã data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se ã verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários ã identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto ãs 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. 

 



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

SETE LAGOAS 

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA 

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a 

presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva l Suspensiva, Falência de Empresários, 
Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, 
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra: 

Nome: AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 
CNPJ: 41 .937565/0001-03 

Observações: 
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 121/2010 
do Conselho Nacional de Justiça; 

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados 
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados; 

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo 
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(httpzllwwwtjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição; 

d) esta Certidão tem a mesma validade da emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça 
Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, incluindo os processos 
fisicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe e o Sistema CNJ (Ex- 

Projudi); 

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas 

aqui mencionadas. 

Certidão solicitada em 07 de Junho de 2017 às 14:33 

.Mais 
UWgq/Oq/J? 

SETE LAGOAS, 07 de Junho de 2017 às 14:33 

Código de Autenticação: 1706-0714-3333-0363-5941 

Para validar esta certidão, acesse o sitio do TJMG (wwvir.tjmg.jus.br) em Processos r' Certidão Judicial l AUTENTICAÇÃO 2 informando o 

código. ?Í 
ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer 
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possivel adulteração ou tentativa 
de fraude. 

1de1 



ANEXO IV 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO 152/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 

DECLARAÇÃO DE [DONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 

Ao 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

A empresa AGROPECECUÁRIA BOA SAFRA LTDA, inscrita no CNPJ n° 
41.937.665/0001-03, DECLARA, que até a presente data encontra-se 
desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob 
as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, 
conforme art. 32, parágrafo 2° da Lei n° 8366193.. 

Atenciosamente, 

Sete Lagoas, O6 de Junho, 2017. 

Apm¡ Ã H' AG P CUA AB AFRA LTDA. 
Carlos Magno Avelar 

Procurador 
M-2.748.610 CPF: 291.420.406-04 

. 0310050001502? V¡  JC. EST.: 6728088190046 
55000500000 BOA SAFRA LTDA 

Rua Professor Abeylard 2103 

Manoa - CEP 35.700 ..n59 ' 

SETE LAGOAS- me ® v¡ 



REGISTRO: 0907505/201 5 

a AUTORIZAÇÃO AM BXIEêNTAL osàmmcrafmâàeMEnwo 
a» *amo 0044421120150 

O Conselho Estaàual de Poilítica-uêcmíbierítal' - COPA-FM?, no uso de Suas 
atribuições, com -ase no A115”, incisoklàcjídà# Lei -n° 7.772. dfàr- ::a 

;setemlar0 die.1='980-, art. 4°, iricisa VIÍI 01a *Lei ::Dielêgada n° 1375585:¡  29 
de _fápeiro 239137, ,e Ge *acaardíox com”    0  inciso V111; :o .çâãíêto  

0 40206?, de  -0já§;§0§2emibu0~“e*  @Bia çíâb “GBOPAW” 0° 00412090, de 
03 de agosto  W ° 0   4084014001319 2500.9 junhasjãfe 
2008 e ataca. 2° da. W 0  00000 yn° 74x, *de ;a :de 

f¡ setembrü-ãe imáije .de .suíj _fêêretariàá Êxacqtivaç  
_ G) FUNGIGNÂMENQZQx-Íôaz..;emprçéñíáiifn-ento AGRQPÉGEQARIA B#  Ag' 

Fig 0 »sAgaA _LTDA,  â? 93'?..665/ÕQ0?Ia-5@3, para a: atividae 'V _0 à* = 

COMERÇICO E700 3'  °'  FEFIDUTÚS . :-:-:=='-'.:É_f: 

AGHóTÓxIGos, VET-Eñlàtiíiíí-¡ÉOS _ E   865,530 m2) -f“'*í  e.n*u='àdr”a”õã0§n'a DN74/2004 sob, o efédígó G-06-'@*1-'8'; localizado RUA . 

I PROFESSOR ABEYLARD', N** 21106, MANQA, no Município de SETE ¡- 

_ 0 LAGOAS, no Estado de Minas .Gefajs, conforme processo 
› ; ,Naçíministr-at-¡vo n° 0'94,7'=OI~2@08/0;G2l201;§*, effriâà*fàíàrmida'de com normas 

L ?ambientaissvigentesÍ  

'í 
:mà 

*y  
. . v- _g 

l 

      
   j,    

\ 1 

“Mx w  
Váíiêãíadía -4 a(jc¡u'atíí0)ÍÉñ-0s.;ãe0m venàimento” m- 1:7'/0'9]§Éd'1'í9.  
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  0 '  

supeçintenaéntaaaàeagj 

R..     CONFERE croomsjmàx_  

ITABELIÃO: caso MILTON 005   -   
Rua Prof. Herculinú França. 1D  . ' _›. . 

L Cerrito-CEP 35.100-023 - Seta Lage' ' v; " ”' 

Êàtxa .autorizgçâb não dispensa nem substitui g gbtençãó, .pefló requerén'jié,--Wí§§= \ 

certidães, .alüàfág \liizãêiçígçfas-aoviraptbrizagêõeà. de 'qqalqüarzriafuréza, .exigfdqà_ _ela . 0g'   
¡egtàiàfão Féderar,eéâ*êfaã* uàrdujnizâgjtíêiiaar; , " -- -     

'   "    ,  0. - V; _| Fama: (31) 32a: « ._f7831a'Fai:'(-:§1Í322  $_¡Ía':wu'v:w._s'a11ia'd;rn_g;'gàv.bt   _;_ n  0  
~. ç ;ga 

...._.~is na. 
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fã1.115.22s¡ooo1.9ã 
Ínsc. Est'. 411.964._?5§f_.0ü20 
MACRO & MICRO CIÚHERCIO 

DE ÁÚUBOS ímã». 
Rua ârgemiro Cardose. 355 

Qíslrito Indnstríai - CEP SSYZG-Oüü 

@Amarrar-aos - mg 

 :Fran -J  
Ad À' lb s 

vanãtfard 

!Pi-cha 'fsíctaíul 

Matozinhos. @ñ :fe Junno- 201 7. 

a Rtendenrío a sotêcitação. passamos abaixó especiñmções do produto 
20..G5.20+3%Ca~+2°›$S Granuiado: 

' PEDEDO N” 
* Material : 20.05.20 
' Produtora : Macro 8; Micro Com. de Adubos Ltda. 
“ Natureza Fisica ; !mistura de Grãnulos 
* -GaranliasJC9mposição. t %N TOTAL «- 20 

253133205 SOL.CNA+ÁGUA «- os 
:%K20 SOL. EM ÁGUA - 20 

relatada¡ embatado: Ensacado - 50 kg 
Registro no Mínêstàxêo da Agricuilura: n? MGGSHMHJOZQ-«i 

. ?md um não lnfiasnávei 
Lote: 
Data de faàrícaçào; 
Validade 1 anos - Desde que seja mantida a:: condições correâas de 

armazenagem ç I erto. saca _e arejado ). 

Marzo ?t-Mlcmüamétdn afcádcalm: ud: 1¡ .. 

K !crg2mrnt.w¡!m1..33$ !Jíiftm lnsítmñar 
Nualusvswsztt » MIL' ~ CW 33330-330 
ki: E313 33131576 - bh Hi1 .KHZHSQ 

wwwaduàonvanntttumln   



 
5131522319001-93 

Inst. En, 41x.9s4.?57.-°°3° 
mácno à Mick!) CQHERCEO 

n¡ :massa ?mà-ass  
Rua Arsem” Cgâosp' 34100 " 

üêsíñie knduatsiai . cap m2 M % . i M  ;fm a 3 “ ' ÍNHÕÊ "Ma.   , aqui É; *fm* ,  \gganguarci 

'W 
Hdv¡ 'Rãwaicu 

Matozinhos 08 de Junho 2017 

Atendendo a soticitaçâo. passamos abaixo especificações do produto J '0351-7190 Granuâacíe: â 

PEDIDO , 
*“ .Malariat 2 93.1 ?.90 

_* Produtora : Macro a Micro Cem. de àdühos Ltda. 
- * Namreza Física: : Míslum de Grânuios 

° Garantiasfcomposíçãtz. : %N TOTM. ~ G3 
&13205 SOLE-NAMÊkGUA .. 17 
:mao SOL. EM ÁGUA - 9G 

“W ' * 

* Materia# embaiado: Ensacado - 50 kg 
' Registro no báinístério da Agricuiiura: n_° maes-grana 19-3 
* Produto não lnffamável 
°- . Lote; 
' (Data de fabricação: 

Validade 1 anos - Desde que seja maplida as condições correias de 

armazenagem erto, seco e arejado). 

   
Fauno &- Mkm Cemércío «fe Adu-bw Lida - " 
R. Alxcmàw 122mm. 5.4:: - Hewitt¡ industria» 

PAQLQJZUÍWL; ~ M31 - CIP 153 ?D-OÉÚ 

ici_ uu 5312.1533 I'M 53H 11115150 

wwnnaduãoyvar- ¡gaarçl e, ma¡ . b:   



F61 . 

!n 
MÃC 

1 

Rua àrãemif** 
Distrito industaal - 

11522810001 
no a MICRO comêacxo 
Est. 411.964.757.002!) 

95 ABUBOS- LTDà. 
cardoso. 3 

CÊP ÊÊHÊÚÚÊ , _ ITM-Í( 
WATOZINHGS “ “à ,àgszbes 

Vártgàuard 

?M13 'fúcnica -  
Matozinhos. 06 de Junho 201 t?, 

Atendendo à soêiciiação. passamos abaixo espaciücações do produto KCL 
ücLottnâôíür-anutada: 
PEDIDO N° 
* Material : KCL 00.90.53 a» 0000-60 
' Produtora : Manto & Micro 'Cam de Adubos Ltda, 
* Natureza Física : kâístura de Grànuios 
* Garantiasfcomposiçâo. : %N TOTAL - O0 

939205 SOLCNA-FÁGUA .. oa 
g ;%K2O SGL. EM AGUÀ - 58 

* Material embalada: Ênsasado - 50 kg 
* Registro no Ministério da Agfícuitura-r n? Mew 741 ODM-õ 
* Produto não tnílamável ' 

° Lote: 
* Data de Eabricaçãa: 
S: 

aranazenagem ( Beüe, amo e arejado 3. 

 

Vafídade 1 anos -~ ::mm que seja manticâa as condiçôes corretas de 

_S2 

sumos. 313110 Cnméreío de Ambas mia 
S!, âqgerrirzyfauúxr.: JJ: 431mm mami 
Munxir hm .ur. « CEF' xana-crua 
3:4 131¡ .me &m; 5m; m» :#111154: 

nun; aciiuÍ›llsv›nrIj¡un'sl qgm b¡  



  zamezn-áé¡   âx.9c~4.7s7.au_2o » 

Macae à Mreao coMÉRCm 

DÊ ÀDUBOS :mam  Rim Argemiro Gardosa. - ' - __.W_,»'- " g- 
Bisírilo lndustsiaí :CEP 357254308¡ _ - jbmd 
mmozmhos - Mg, Adubgs 

% Vanguard 

Õ RESULTADOS na Ammse msonnroaso PROPRIO 
NITROGENJÇMN) 19,3 v, 30 
FOSFGROÍP2OS) 4.98 @à O0 

POTÁS8iOÇKZO) 19,9% JO 

cALciogca) ” .aa/o TERCEIRBZAÚÔ 
mxQF-Rms; 2% TERCEIRfZAÚO 

1DENTÉFICAÇÂO DE PERSGOS 
Perigos físicos e químícosí' Sólidos não ínñarnávei. 
Perigas especíñcos: Sólidos não mflarrtàvel e massive. 
ãPlszReeomendaéte ÍiI-Vaã. mascara para FVFF1 ,botina de segurança. 
PPR-Arcanstante como totalmente salubre. 

Produto não oferece risco quim¡  
Tecgseg. trabalho:  Maria Aparecida de Oiiveira ° ' 

Atenciosamente.     Marília cida de Nascimento 
Técn c em- Quimica 
-ÔÊClí 2410930 
2° REQIÀÔ « MG 

wma &tím- rwéiçh :le Adubos uma 

n; mgaznavaferclw. na ~ :uma llãllmãà? 
vqzmmhos Má) CU* JSJNFMD 
Tel-ij!) fúiêzlyâ - Fm' 13|¡ 377121159 

. V*W-*É“°*'V“°"'G'“'P _. ..   .. _  



 

 

Adubos 
Vanguard 

RESULTADOS 9B -ANÁLISE LABORATÓRIO PROPRH) 
NIIROGENlO= (N) 45.9 9a qu, v. 
FOSFORO (P205) oo vz.; 

POTÁSSJO (x20) ao % 

IÚENFSFiCRÇÃO DE PERIGOS 
Paxigos físicos e químicos: Sólidos nao infêamàvei. 
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Nome:Adubos Amigão 

CNPJ: 14.654.961/0001-24 

I.E:0018.760800020 

ENDEREÇO: Rodovia 381, sln km 410 - Distrito Roças Novas 

Município: Caeté - MG 

INDICADO: Jardinagem, Paisagismo e Hortas 

COMPOSIÇÃO: Terra Vegetal/Composto Orgânico/Esterco 
Descarbonizado/Substrato 

FONTE: Nitrogênio, Fósforo, Potássio, Carbono, Ferro, Cobre, Zinco, 
Manganês, Cálcio, Magnésio 

PESO: Saco de 25 KG 
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indústria Química 

FICHA TÉCNICA oo PRODUTO 

1 - Produto: FoRMiàíâAEiíqiscA GRÀEIU LAoÁÍ A' 

2 - Forma Fisica: Sólido_ .    ' 

3 - Categoria: Jardinagem( Amadiora 

4 - 'Formulaçãfoz' Ífsca gran uílada 

 
Componentes Concentração (% p/p) 

Sulfluramida  _ _ 0.01 

lnertes l      , 99,99 
TOTAL  '  - -- 100,00 

4.1 - Principio Ativo: à í _V À 

Nome Químico: N-ethyIperfluoro-octane-'l:sulfonamide 
Nome Comum: SULFLURAMIDA 

Registro CAS: 4151-50-2 

Fórmula Bruta: C1OH6F17NO2S 

Atuação: Ingestão 

5 - Modo de usar: 

Aplicar FORMIGRAN ISCA GÊANULADA, diretamente da embalagem, 

sem contato manuaLttauq-mlongo:dotcarreiro "de formigas, usando 10g por metro 
quadrado. Não aplicar chuva ou muito úmidos. Aplicar em locais ' 

secos. As iscas serão carregadas pelas formigas para seu habitatgonde o 

produto exercerá o seu extermínio. Não aplique sobre as trilhas de 

carregamento nem dentro dos olheiros. 

5.1. Indicação de uso: Isca formicida granulada para controle de 

formigas cortadeiras (Atta sexdens rubropilosa). Possui ação letal retardada e 

efeito de transferência ("efeito dominó")_, proporcionando a contaminação dos 

indivíduos que não tiveram acesso a isca, causando a eliminação de toda 

colônia. Çf' 

Rua Jose Jesuíno Correia, 1300 - Massaranduba/SC - CEP 89.108-000 
Fone/Fax: (47) 3379-1342 l 0800-7025152 
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Indústria Quimica 
 

6 - Embalagemrõog 

  7 - Precauções: . M , n, ~ - › _ 

-cuiozãibo PERreToso. .se. §I3NGÉRÍDO, INALADO ou ABSORVIDO 

PELA PELE; n 

- Não aplisarr sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários; 

- Não fumariíu 'comer durante a aplicação; 

- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de intoxicações ou Serviço 

de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto; 

-CONSERVAR 0 PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E 

ANIMAIS; ' ' ' - 

- Não reutilizar as embalagens vajz-Ãia n '  
- Manter o produto na e-mbalagerrrdnfgfrfnal; 

- Em caso de*contato' direto corñ-ÍQ lavar »agparte atingida com 

água em aburtdânciaesabão;   " '_ f  n ' _ 

- Em caso  cont-ato com os .olhos, :lavar imediatamente com água 

corrente emabundância; ' 1 

- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado; 

- Existem locais próprios indicados pelas Pref, Municipais, Sec. do Meio 

Ambiente, onde são recolhidas as embalagens vazias para a 

desativação e o descarte; 

- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas elou 
animais; “ V  instruções do rótulo. Evite Acidentes;  - Siga corretamerí A 

- Usar roupa protetóra adequada, luvas, protetor ocular e respiratório; 

- Em caso de acidente, recolha o produto derramado. Limpar a área 

afetada e os objetos contaminados com grandes quantidades de água e 

sabão. Transferir o produto recolhido para recipientes plásticos 
resistentes, Iacrar e identificá-los devidamente. Consulte a empresa 

registrante através do telefone indicado no rótulo para a destinação final; 

- Armazene este produto em local seco, ventilado e em temperatura 

ambiente. 

Rua José Jesuíno Correia, 1300 - MassarandubalSC - CEP 89.108-000 
Fone/Fax: (47) 3379-1342 l 0800-7025152 
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8 - EP|'s: 

- Usar roup-a protetora adequada, tais como: luvas, óculos de proteção, 

máscara, macacão .impermeável e botas. 1 

9 - irifoigrnfaçgges Toxicológicas: 

0 Químico: Sulfonamida fluoroalifática 

àsílãiomçêáÕomumz Sulfluramida 

í afrntídoto e Tratamento: Não existe antídoto especifico. Tratamento 

sintomático e terapêutica de suportfeÍÇnmzw Í 
Telefone de emergência: (47) 337942342- 

Telefone do Centro de Informações Txicológicas de Santa Catarina 
CIT/SC: 0800 643 5252 

SAC DIPIL: 0800 702 5152. 

10 - Prazo de validade -do produto: 02 anos açpartir da data defàbricação 

Registro no-M-.S. (NNVISA);'n93320'5?tI0Íi_2_ Í   É 

 
Rua José Jesuino Correia. 1300 - Massaranduba/SC - CEP 89.108-000 

Fone/Fax: (47) 3379-1342 l 0800-7025152 



ROUNDUP ORIGINAL 

VERIFICAR RESTRIÇÕES DE USO CONSTANTES NA LISTA DE AGROTÓXICOS DO 
PARANA 

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA sob n° 00898793 

COMPOSIÇÃO: 
Sal de Isopropilamina de N - (fosfonometil) giicina ................................. .. 480 g/L (48,0 % m/v) 
Equivalente ácido de N - (fosfonometil) glicina (GLIFOSATO) ............... .. 360 g/L (36,0 % m/v) 
Ingredientes Inertes .................................... .. ........................................... ..684 g/L (68,4 % m/v) 

CONTEÚDO: VIDE RÓTULO. 

CLASSE: Herbicida não seletivo, de ação sistêmica do grupo quimico glicina substituída. 
TIPO DE FORMULAÇAO: Concentrado soIúveI. 

TITULAR DO REGISTRO: 
MONSANTO DO BRASIL LTDA. (*) 
Av. Nações Unidas, 12.901 - 7° andar - Torre Norte - Brooklin 
São Paulo/SP - CEP 04578-910 
Tel./Fax: 0800-940-6000 
CNPJ: 64.858.525/0001-45 
Registro Estadual ng 426 - CDA/SP 
(*) IMPORTADOR (PRODUTO FORMULADO) 

FABRICANTE DO PRODUTO TÉCNICO: 
MONSANTO DO BRASIL LTDA. (*) 
Av. Carlos Marcondes, 1.200, km 159,5 - Limoeiro 
São José dos Campos/SP - CEP 12241-421 
Tel/Fax: 0800-940-6000 
CNPJ: 64.858.525/0002-26 
Registro Estadual ng 525 CDA/SP 

MONSANTO ARGENTINA S.A.I.C. - Ruta 12 - km 83,1 - Zarate 2800 - Argentina 
MONSANTO COMPANY - 2.500 Wiggins Road - Muscatine - Iowa - 52.761 - EUA/ 

12.501 River Road PO Box 174 - Luling - Louisiana - 70.070 - EUA 
MONSANTO EUROPE S.A. - Haven 627, Schetdelaan 460 - Antuérpia (LiIIo) 2040 - Bélgica 

FORMULADOR: 
MONSANTO DO BRASIL LTDA. (*) 
Av. Carlos Marcondes, 1.200, km 159,5 - Limoeiro 
São .José dos Campos/SP - CEP 12241-421 
Tel/Fax: 0800-940-6000 
CNPJ: 64.858.525/0002-26 
Registro Estadual :'19 525 CDA/SP 

MONSANTO ARGENTINA S.A.I.C. - Ruta 12 - km 83,1 - Zarate 2800 - Argentina 
MONSANTO COMPANY - 2.500 Wiggins Road - Muscatine - Iowa - 52.761 - EUA/ 

12.501 River Road PO Box 174 - Luling - Louisiana - 70.070 - EUA çi 



NQ do lote ou partida: 
Data de fabricação: VIDE EMBALAGEM 
Data de vencimento: 

ANTES DE USAR O PRODUTO LEIA O RÓTULO. A BULA E A RECEITA E CONSERVE-OS 
_ ' EM seu PODER. _ 

E OBRIGATORIO O USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDVIDUAL. 
PROTEJA-SE. 

E OBRIGATÓRIA A DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA. 

Corrosivo ao ferro comum e galvanizado. 

Indústria Brasileira 

CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA - CLASSE III ~ IIIIEDIANAIIIIENTE TÓXICO 

CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE PERICULOSIDADE AMBIENTAL - PRODUTO 
PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE - CLASSE III 

 Q 
CUIDADO 
\IENENO 

 
Faixa Azul Intenso 

&Eâã @J É* 



2.4- O NORTOx ITM 43 

VERIFICAR RESTRIÇÕES CONSTANTES NA LI_STA DE AGROTÓXICOS DO ESTADO 
DO PARANA 

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA sob n° 03009 

COMPOSIÇÃO: 
Sal de dirnetilamina de (2,4-dicholorophenoxy) 
acetic acid (2,4-D) ............................................................................. .,806 g/litro (80,6% m/v) 
o equivalente acid de 2,4-D ............................................................... ..670 g/litro (67,0% m/v) 
o ingredientes inertes ........................................................................ ..424 g/litro (42,4% m/v) 

CONTEÚDO: Vide rótulo. 
CLASSE: l-lerbicida seletivo, sistêmico de pós-emergência 
GRUPO QUIMICO: Áci_do ariloxialcanóico 
TIPO DE FORMULAÇAO: Concentrado solúvel - SL 

TITULAR DO REGISTRO 
NORTOX SIA - Rodovia Br 369, km 197; CEP: 86700-970 - Arapongas - PR; Fone.: (43) 
3274-8585 - Fax.: (043) 3274-8500; CNPJ: 75.263.400/0001-99; Registro Secretaria da 
Agricultura e do Abastecimento do Paraná - SEAB/PR n” 466 

FABRICANTE DO PRODUTO TÉCNICO: 
Jiamusi Heilong Agricultural and Industrial Chemical Ltd 
N° 114 Changan Road, Jiamusi City; Heilongjiang Province - China 

FORMULADORES: 
NORTOX S/A 
-Rodovia BR 369. km 197; CEP: 86700-970 - Arapongas - PR; Fone: (43) 3274-8585 - 
Fax: (43) 3274-8500; CNPJ: 75.263.400/0001-99; Registro Secretaria da Agricultura e do 
Abastecimento do Paraná - SEAB/PR n° 466 
-Rodovia BR 163, km 116; CEP: 78740-275 Rondonópolis/MT; Fone: (66) 3439-3700 - 
Fax: (66) 3439-3715; CNPJ: 75.263.400/0001-99 - Reg. Instituto de Defesa Agropecuária 
do Estado do Mato Grosso - INDEA/MT n° 183/2006 

N° do lote ou partida: 
Data de fabricação: 
Data de vencimento: 

VIDE EMBALAGEM 

ANTES DE USAR O PRODUTO LElA O RÓTULO, A BULA E A RECEITA E 
cONSERvE-OS EM SEU PODER. 

E OBRIGATÓRIO O USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDlVlDUAL. 
_ _ PROTEJ_A-SE. 
E OBRIGATÓRIA A DEVOLUÇAO DA EMBALAGEM VAZIA. 

Indústria Brasileira , 
CLASSIFICAÇÃO TOXICOLOGICA - l- EXTREMAMENTE TOxIcO 

CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE PERICULOSIDADE AMBIENTAL - Ill - 
PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE. 

-âã 



1. INSTRUÇÕES DE USO: 
1.1. Culturas indicadas: 
Herbicida seletivo para aplicação no controle de plantas infestantes nas culturas de trigo, 
milho, soja, arroz (irrigado e de sequeiro), aveia, sorgo, cana-de-açúcar, cafe e pastagens 
de Braquiária. 

1.2. Plantas daninhas controladas e doses recomendadas para seguintes culturas: 
1.2.1 - Milho, arroz de sequeiro e cana-de-açúcar: 

Nome comum Nome cientifico Doses Doses 
L p.c.lha g i.aJha 

Amendoim-bravo, Leiteiro Euphorbía heterophyfla 1,0-1,5 806-1209 

Apaga-fogo Alternanthera tenella 1,0-1,5 806-1209 

Angiquinho, Pinheirinho Aeschinomene rudís 1,5 1209 

Beldroega Portulaca oferacea 0,8-1,5 6448-1209 

Carrapicho de carneiro Acanthospermum hispidum 0,8-1,5 644,8-1209 

Caruru-de-mancha Amaranthus virfdis 0,84 ,5 644,8-1209 

Corda-de-viola, Corriola Ipomoea grandifolia 0,6-1,5 483,64 209 

Corda-de-viola, Corriola Ipomoea purpurea 0,8-1,5 644,8-1209 

Falsa serraiha Emilia sonchifoiia 08,-1,5 6448-1209 

Guanxuma Sida rhombifolía 1,0-1,5 806-1209 

Nabo-bravo Raphanus raphanístrum 0,8-1,5 644,8-1209 

Picão-branco, Fazendeiro Gaiinsoga parvifiora 1,0-1,5 806-1209 

Picão-preto Bidens pilosa 1,0-1,5 806-1209 

Poaia-branca Richardia DFBSÍÍÍGHSÍS 0,8-1,5 6448-1209 

Trapoeraba Commefina benghalensís 1,0-1,5 806-1209 

1.2.2 - Soja: 

Nome comum Nome cientifico l Doses Doses 

L p.cJha g LaJha 

Amendoim-bravo, Leiteiro Euphorbia heterophylia 1,5 1209 

Corda-de-viola Ipomoea grandifofia 1,25-1,5 1007,5-1209 

Erva-quente Spermacoce Iatifoiia 1 ,5 1209 

Guanxuma Sida rhombifoiia 1,5 1209 

Nabo-bravo Raphanus raphanistrum 1 ,0-1,5 806-1209 

Picão-branco, Fazendeiro Gaiinsoga parvifiora 1,0-1,5 806-1209 

Picão-preto Bidens pilosa 1,0-1,5 806-1209 

Poaia-branca Richardia brasíiensis 1 ,25-1,5 10015-1 209 

Trapoeraba Commeiina benghalensís 1,25-1,5 100751209 
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Indústrias Químicas Lorena Ltda. 

Rua 01 esquina com a Rua 06. s/n - Loteamento Industrial 
Nova Roseira - 12580-000 - Roseira. SF' 

CNPJ 48.234.749/0001-34 Reg. CDA/SP n° 266 

Gleba S.A. 

Calle 520 y Ruta Provincial n” 36 

Melchor Romero, La Piata - Argentina 

VERIFICAR RESTRIÇÕES DE USO CONSTANTES NA LISTA DE AGROTÓXIC O' 'V' 

ESTADO DO PARANA. 

CIGARAL® 
Registrado no Ministerio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA sob n° 2710 

COMPOSIÇÃO: 
1-(6-chiOro-3-pyridylmethylt-N-nitroimidazOIidin-2-ylideneamine (IMIDACLOPRIDO) .................. ..700 g/kg (70% m/m) 
Outros Ingredientes ................................................................................................................... ..300 g/kg (30% m/m) 

PESO LÍQUIDO: VIDE RÓTULO 

CLASSE: inseticida sistêmico do grupo químico neonicotinóides. 

TIPO DE FORMULAÇÃO: Pó Moihável - WP 

TITULAR DO REGISTRO: 
ANASAC Brasil Comércio e Locação de Máquinas Ltda. 

Avenida Ipiranga, 318, Conj. 1001, Sala 2, BIOOO A - Condominio Edificio Normandia - República 
01046-010 - São Paulo, SP Tel.: (11) 3253-8813 

CNPJ: 12.886.775/0001-95 Registro CDA/ SP n” 1095 

FABRICANTE D0 PRODUTO TÉCNICO: 

Hisun Chemical Company 
46 Waysha Road, Jiaojiang District, Taizhou, 318000 Zhejiang - P.R. China 

FORM ULADOR: 

Fersol Indústria e Comércio S/A 

Rod. Pres. Castello Branco, km 63,5 s/n 

18120-970- Mairinque, SP 

CNPJ 47.226.493/0001-46 Reg. CDA/SP n” 031 

Zhejiang Longyou East Anasac Crop Science Co., Ltd. 

Longyou County, Donghua District Town South, 

Quzhou City - China 

IMPORTADOR DO PRODUTO FORMULADO: 

FMC Quimica do Brasil Ltda. 

Via-Ac. Rod. Anhanguera, Esq. com a Avenida A, 999-A 

Dist. Industrial - 14540-000 - Igarapava, SP 

CNPJ: 04.136.367/0003-50 - Reg. CDA/SP n° 955 

Cross Link Consultoria e Comércio Ltda. 

Calçada das Calêndulas, 24, Saia 22, Centro Comercial - Atphaville 

05453-050 - Barueri, SP 

CNPJ: 67.148.692/0001-90 - Reg. CDA/ SP n” 234 

Anasac Chile SA. 
Noviciado Norte Lote 73-B 

Comuna Lampa, Santiago, Chile 

FMC Quimica do Brasil Ltda. 

Av. Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira, 150 - 1° andar - Jd. Madalena 

13091-611 - Campinas, SP 

CNPJ: 04.136.367/0001-98 - Reg. CDA/SP n” 423 

FMC Quimica do Brasil Ltda. 
Av. Antonio Carlos Guillaumon, 25 - Distrito Industrial III 

38001-970 - Uberaba, MG 

CNPJ: 04.136.367/0005-11 - Reg. IMA n° 701-2530/2006 

Cross Link Consultoria e Comercio Ltda. 

Rod. Pres. Castelo Branco. 11.100. Km 30,5 - Mod. 4, S-3 

Bairro dos Altos - 06421-400 - Barueri, SP 

CNPJ: 67.148.692/0002-71 - Reg. CDA/SP n” 935 

N'-° do Lote ou Partida: 
Data de Fabricação: 
Data de Vencimento: 

VIDE EMBALAGEM 

ANTES DE UsAR O PRODUTO LEIA O RÓTULO, A BULA E A RECEITA E CONSERVE-OS EM sEU PODER. 

E OBRIGATÓRIO O Uso DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. PROTEJA-SE. 

E OBRIGATÓRIA A DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA. 

Corrosivo a metais 

CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA l - EXTREMAMENTE TÓXICO 

CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE PERECULOSIDADE AMBIENTAL Ill - PRODUTO PERIGOSO AO MEIO 
AMBIENTE 



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA 

INSTRUÇÕES DE uso: 
Cigaral é um inseticida sistêmico de ação de contato e ingestão, recomendado para o controle de pragas 
nas culturas de algodão, cana-de-açúcar, cltros, feijão, fumo e tomate. 

CULTURAS. MODALIDADE DE APLICAÇÃO, PRAGAS CONTROLADAS E DOSES: 

CULTURAS MODALIDAQE DE PRAGAS CONTROLADAS DOSES 
APLICAÇÃO Nome Comum | _ t A _ _ 

(Nome Chntíñco) ngredien e tivo Produto Comercial 

Algodão Pulverizaçao PuIgâo-das-inflorescências 49 a 70 glha 70 a 100 gfha 
(Aphis gossypii) 

Cana-de-HGÚCHT Pulverização Cigarrinha-das-ralzes 490 glha 700 glha 
(Mahanarva nmbriolata) 

Cupins 476 glha 680 glha 
(Heterotermes lenuis) 

Feijão Pulverizaçâo Mosca-branca 175 glha 250 glha 
(Bemisia tabaci raça B) 

Cigarrinha-verde 105 - 175 glha 150 - 250 glha 
(Empoasca kraemeri) 

Citros Pulverizaçáo Minadora-das-folhas 3,5 9/100 L de 5,0 91100 L de água 
(Phyllocnistís citrella) água 

Fumo Lavoura: "drench" Pulgão-verde 210 a 252 glha 300 a 360 g/ha 
(esguicho) (Myzus persicae) 

Broca-do-fumo 252 glha 360 glha 
(Faustinus cubae) 

Tomate . Mosca-branca 100 glha 143 glha 
Pulvenzaçãm (Bemisia tabaci raça B) 

NÚMERO, ÉPOCA E INTERVALO DE APLICAÇÃO: 

Algodão: Realize no máximo 4 aplicações durante o ciclo da cultura. obedecendo a intervalos minimos 
de 10 dias entre aplicações. Em cultivares suscetíveis a virose, inicie as aplicações quando 5 a 10% das 
plantas apresentarem pulgões, mantendo o controle até 60 dias após a germinação. principalmente. Use 
outros inseticidas se necessario. 

Cana-de-açúcar: Realize uma única aplicação durante a safra. Cigarrinha-das-ralzes (soqueiras de cana- 
de-açúcar após a colheita da cana crua): aplique no início da infestação, quando forem encontradas as 
primeiras ninfas da cigarrinha-das-raizes nas bases das soqueiras da cana-de-açúcar. Cugins (plantios 
novos): aplique preventivamente sobre os toletes, nos sulcos de plantio. antes da operação de cobertura. 

Citros: Realize no máximo 4 aplicações durante a safra da cultura_ obedecendo a intervalos de 14 dias. 
Aplique no início da infestação, quando 10% dos ramos (ponteiros de brotações novas das plantas) estive- 
rem infestados (presença de larvas do 1° e 2° estágios). 

Feijão: Realize no máximo 3 aplicações durante o' ciclo da cultura, obedecendo a intervalos mínimos de 
14 dias entre cada aplicação. 
- Mosca-branca: Inicie as aplicações quando for observada a presença da mosca-branca na lavoura. O 
periodo crítico vai desde a emergência até a fase de florescimento (periodo em que a cultura e mais sus- 
cetível ao vírus-do-mosaico-dourado, transmitido pela mosca-branca). Faça alternância com outros produ- 
tos recomendados para a praga e cultura. 
- Cigarrinha-verde: Aplique logo após o aparecimento das pragas. 

Fumo: Realize uma única aplicação, na bandeja do float, ou na lavoura. 
- No canteiro (Float) (rega): Aplique Cigaral preventivamente. na forma de rega ou pulverização sobre as 

mudas na bandeja do "float", antes do transplante para a lavoura. 
- Na lavoura (drench): Aplique Cigaral preventivamente, em jato dirigido a cada planta, na forma de 
drench (esguicho), logo após o transplante na lavoura. 

Tomate: Realize no máximo 5 aplicações durante o ciclo da cultura. Inicie as aplicações logo após o apa- 
recimento da mosca-branca na lavoura. Aplique a intervalos de 4 a 5 dias entre cada aplicação. Faça 
alternância com outros produtos recomendados para a praga e cultura. 
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;ii-alô n-BASF 
The Chemical Company 

Assistt 
Àdiuvante 

~ ima-tô 

Registrado no Ministério da Agricultura. Pecuária e Abastecimento - MAPA sob n° 01938789 

COMPOSIÇÃO: 
Mistura de hidrocarbonetos parafinicos, ciclo parafínicos e aromáticos saturados e insaturados 
provenientes da destilação do petróleo 
(ÓLEO MINERAL) ...................................................................................... ..756 g/L (755% mrv) 
Outros ingredientes ........................................................................................ ..97 g/L (9,7% mfv) 

CONTEÚDO: VIDE RÓTULO 

CLASSE: inseticida e acaricida de contato, adjuvante, do grupo quimico hidrocarbonetos alifáticos 
TEPO DE FORMULAÇAO: Concentrado Emulsionável 

TITULAR DO REGISTRO: 
BASF S.A. 
Av. das Nações Unidas_ 14.171 - 10° ao 12° andar e do 14° ao 17° andar 
Cond. Rochaverà Corporate Towers - Torre C - Crystal Tower - Vila Gertrudes - São Paulo - SP 
CEP 04794-000 - CNPJ 48.539.407/0001-18 - Tel: (11) 2039-2273 - Fax: (11) 2039-2285 
Registro do estabelecimento na CDAfSAA-SP sob n° 044 

FABRICANTE DO ÓLEO MINERAL: 
PETROLEO BRASILEIRO SIA - REDUC 
Rod. W. Luis, km 113,7 - Duque de Caxias - RJ 
CEP 25000-000 - CNPJ 33.000.167/0088-62 

FORMULADORES: 
BASF S.A. 
Avenida Brasil, 791 - Guaratinguetá - SP - Brasil- CEP 12521-900 
CNPJ 48.539.407/0002-07 - Registro da Empresa na CDAlSAA-SP sob n° 487 
Servatis S.A. 
Rod. Presidente Dutra, km 300,5 - CEP 27537-000 
Resende - RJ - CNPJ 06.697.008/0001-35 
Número do registro do estabelecimento na SEAPPA-RJ sob o n° 0015/07 

TELEFONES DE EMERGÊNCIA: 
08000 11-2273 ou (0xx12) 3128-1357 

N° do Lote ou Partida: 

Data de Fabricação: VLDE EMBALAGEM 

Data de Vencimento: 



ANTES DE USAR O PRODUTO LEIA 0 RÓTULO, A BULA E A RECEITA 
CONSERVE-OS EM SEU PODER. 

É OBRIGATÓRIÇ O USO DE_ EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. PROTEJA- 
E OBRIGATÓRIA A DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA. 

_ Indústria Erasiieira _ 

CLASSIFICAÇAO TOXICOLOGICA IV - POUCO TOXICO 
CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE PERICULOSIDADE AMBIENTAL IV 

POUCO PERIGOSO A0 MEIO AMBIENTE 

 
INSTRUÇÕES DE uso: 
Assist® possui duas modalidades de emprego distintas: 
1- lnseticidaIAcaricida: 

CULTURASIPRAGAS: 
Assist® impede a respiração normal das pragas quando recobre seus corpos. 
As pragas e culturas recomendadas estão a seguir indicadas: 

PRAGAS 
CULTURAS Nome científico Nome vulgar 

Lepidosaphís beckii' Cochonilha-escama-vírgula 
Chrysomphalus ñcus Cochonilha-cabeça-de-prego 

emos Planococcus citri Cochonilha~branca 
Coccus viridis CochoniIha-verde 
Saissetia coffeae Cochonilha-parda 
Aleurothríxus floccosus Mosca-branca-dos-citros 

Abacate Saissetia hemisphaerfca Cochonilha-parda 

café Coçcusviridís _ _ CochoniIha-verde 
SHISSBÍIB hemisphaenca Cochonilha-parda 

Maçã Pseudaulacaspis pentagona Êochonilha-branca Pêra - caro-vermelho-europeu ou 
Pêsggo Panonychus um" Ácaro-da-macieira 

DOSE: 
- Café: 
- 20 Uha em temperatura baixa (inverno), menor que 25°C. 
- 10 Lfha em temperatura alta (verão), maior que 25°C. 
- Para as frutíferas que permanecem enfolhadas durante todo o ano, como citros e abacate: 
- Temperatura baixa (inverno), menor que 25°C: 2,0 iitros de Assist® em 100 L de agua. 
- Temperatura alta (verão), maior que 25°C: 1,0 litro de Assist® em 100 L de água. 
Em temperaturas baixas. a atividade fisiológica das pragas diminui, havendo, portanto, necessidade de uma 
dose maior de óleo. 
- Para as cutturas que perdem as folhas, num período de descanso anual, como as frutíferas de 
clima temperado, recomenda-se apenas o tratamento durante esse período: 
- 2,0 litros de Assist® ern 100 litros d'água. 
O volume de calda por planta ou por hectare varia conforme o porte e número de plantas por área. Volume 
de calda recomendado para tratamento com alto-volume, para dar boa cobertura às plantas: 
- Café, Maçã, Pêra e Pêssego: 
- 1.000 - 1.500 litros/ha. 
- Citros e Abacate: 
- 2.000 Iitrosfha. 

Efetuar o tratamento quando, pela intensidade do ataque das pragas, possa haver dano econômico. Repetir NÚMERO, ÉPOCA E INTERVALO DE APUCAÇÃO: S4? 

o tratamento quando _houver reinfestação da praga, em nível de dano econômico. 
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  serviço Autõnoo de - ; ua e Esgoto 
diretoriaexccutivat aepiumhixonxbr NEI: 21781816100 [10 

Alttarqaiia Municipal (Lei 1035/90) Pr Zeca Soares, 211 - 3 . -000 PIUINIHI/MG - Teiefax 37-3371-1332 

PROPOSTA AJUSTADA AO 
PREÇO FINAL 



PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA AO PREÇO FINAL 

AO 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO ELETRÕNIÇODE REGISTRO DE PREÇOS N° 0512017 
PROCESSO LICITATORIO N° 15212017 
MENOR PREÇO POR ITEM 

Apresentamos a V.Sas. a nossa proposta comercial relativa ao Pregão em epígrafe, assumindo 
inteira responsabilidade. Propomos os seguintes preços unitários para prestação de serviços ou 

Materiaiszobjeto: OBJETO: O PRESENTE CERTAME TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO 
DE EMPREsAr VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL 
FORNECIMENTO DE HERBICIDAS, FERTILIZANTES, ADUBOS E OUTROS MATERIAIS DE 
JARDINAGEM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, 
ANEXO I DESTE EDITAL. 

Razão SociakAGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 
CNPJ: 4133166513001 -03 
Banco: BRADESCO Agência: 0512-6 Conta Corrente: 711.578-0 

Dados do preposto autorizado a firmar o contrato de fornecimento: 
Nome CompIeto:RONALDO ALVES COSTA 

Estado Civil: SOLTEIRO CPF: 194.368.406-59 RG: M-784-193 
Nacionalidade: BRASILEIRO ProfissãozAüMlNlsTRADoR 
Instrumento que lhe outorga poderes: (X) Contrato Social( ) Procuração 

Prazo de entrega: De acordo com o edita-I. 
Prazo de validade da proposta:Prazo de validade, que deverá ser de 60 (sessenta) 
dias a contar da data de sua apresentação; 
Prazo de Pagamento: De acordo com o edital. 

Declaramos que o produto ofertado atende as normas da ABNT - Associação Brasileira de 
Normas Técnicas; (quando requisitado) 
Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os 
preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e 
especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e 
integralmente. 
Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a 

participação desta empresa ao presente certame Iicitatórimciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores. 
Nos preços propostos estão incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, 
taxas e contribuições sociais, obrigações previdenciárias, fiscais, comerciais, 
trabalhistas, tarifas, seguros, frete, responsabilidade civil e demais despesas 
incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto desta licitação. 
Declaramos de que nos preços propostos encontram-se incluidos todos os tributos, 
encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o 
fornecimento do objeto da presente iicitação. 

Endereço: RUA PROFESSOR ABEYLARD, 2106 - SETE LAGOAS - MG - CEP: 35.700- 
481 
Telefone: (31) 3771-4008Fax: (31) 3771-4008 



Fornecedor: AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA CNPJ: 41.937.665/0001-03 

Representante: RONALDO ALVES COSTA 

Telefone: (31)3774-3693 

E-mail: apoio@agroboasafra.eom.br 

Endereço: PROFESSOR ABEYLARD - 2106 - SETE LAGOAS (MG) 

[tem Quant. Unid. Descrição Marca V. Unit. V. Total 

1 um saco Adubo 20.05.20 NPK. Adubo quimico, aspecto fisico granulado, cor branca, composição: VANGUARD R$ R3 
Nitrogênio, Fósforo e Potásio (NPK) 20-05-20, em balado em saco 50 kg. 9493 1. |39JÕ 

3 15,00 saco Adubo Fosfatado formulação 03.17.00. Saco de 50 kg. VANGUARD Pêâou 1335]:: 

4 12,00 saco Acluho Granulado Cloreto de Potássio KCL 00.00.60. Sacos de 50 Kg. VANGUARD R5 M; 
103142 1.241,04 

5 12,00 saco Adubo Granulado Nitrogênio e Potássio NK 30.00.10. Saco de 50 Kg. VANGUARD m R3 
99-00 1.188 00 

. . RS 
6 10,00 saco Adubo Nitrogenado 46.00.00(Ure1a). Saco de 50 kg VANGUARD 99.90 R$ 99900 

7 12,00 saco Fertilizante 100% orgânico composto 100% naturaLSaco de 50k AMIGÃO êãoo m¡ 60090 

/Íj 12,00 pacote Isca para matar formigas granulado/fama¡ re. Pacote de 500 gr. FORMIGRAN É?” Rs 66,00 

Herbicida Glifosato para pragas. Sal isopropilamína de N-(phosphonomethyngiicine 
12 100,00 litro (GLIFOSATO). 48,0% m/v) Equivalente ácido de GLIFOSATO g/L(36,0% trt/v) ingredientes inertes. 

692 g/L(69,2% m/v). Embalagem 20 litros. 

ROUNDUP R$ 1115 

TRANSORB 70,00 7.000,00 

Herbioida parajardim - 2,4-dichlorophenoxyacetio acid 2,4-D, Sa de Trietanolamina 402,0g/L 
(40,20%m/v); -Equivalente ácido de 2,4-D .240,0g/L (24,00%m/v; -4-aInino-3,iG-trichloropyridine- 
2-carboxy1ic acid, Picloram; -Sal de Trietanolamina l03,6g/L (10,36%m/v); - Equivalente ácido de NORTOX RS R$ 

Picloram .64,0g/L (6,40%m/v); -Ingredientes [nertes 664,3g/L (66,43%mfv); Indicado para o 453.00 9,160.00 

controle de dicotiledõneas indesejáveis de porte arbóreo, arbustivo e subarbustivo em 

pastagens e Jardins. Embalagem 5 litros. 

I 3 20,00 galão 

lmidaclopid inseticida à base de nicotina, sistêmico (Cigarrinha). -1-(6~chloro-3-pyridylmethyD-N- 

M 12H00 pacote nitroimidazo1idin-2-ylideneamine (IMIDACLOPRIDO I75g/L (17250 %m/v); - IRS, ZRS; IRS, GGARAL :ão 00 RS 
2SR)-l-(4-chlorophenoxy)3,3-dimethyl-1-(1H-LZA-triazol-i-yhbutan- = 2-01 (TRIADIMENOL) 250 › 4.800.130 

g/L (25 %m/v); -Outros ingredientes 735 g/L (73,5 %m/v). Pct de 30 grs. 

. Óleo Mineral. Parao controle de Pragas, insetos e parasitas. Principio Ativo: Óleo de Neem. R$ 
15 [100 mm Embalagem de l Litro ASSIST 22,40 Ra; 26830 

Pó Calcário - parajardinagem. Dolomitico B, composição quimica: CaO 35 a 38%, MgO 12 a R3 RS 
5 o 1 d AGRIMIG 

1 'u' “me a a 15%, PN 98 a 102% e PRNT as a 90%. l70.00 204030 

R$ R$ 

,X17 20,00 saco Sementes de pastagem brachiária marandu concentrada 60%. Embalagem de 10 kg. :ÊÀÍÍÃNTES 300m) ÕDOQOO 

7- k 18 500,00 saco Substrato orgânico composto classe B 25 Kg. AMIGÃO RS J $ 

23,50 11.750,00 

Total: R$ 47.587,00 

TOTAL: QUARENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS. 

Validade da proposta: Conforme estipulado no Edital. 

Condições de entrega do produto ou execução dos serviços: Conforme estipulado no Edital. 



Sete Lagoas (MG), 06 de Junho de 2017. 

- Amo; w w; 
AGROP UARI AL' A. 

rlos Magno Avelar 
Procurador 

M-2.748.61O CPF: 291.420.406-04 

RT.937.5s5/ooo1-õ3' 
INSC. EST.: 6728088190046 

AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA 

R” pmf°ss°f Abeylard, 2106. 
Manoa - CEP 35.700 - 05g 

SETE LAGOAS- Mc_¡ 

481 

Telefone: (31) 3771-4008Fax: (31) 3771-4008 ® 



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 152 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 iicitaçâo 005/2017 na modalidade Pregão Eletrônico, 
decorrente do processo 15212017, obtendo os resultados discriminado abaixo. 

CUARIA BOA SAFRA LTDA 47.587,00 

Assim, adjudico a presente licitação para o(s) |icitante(s) supracitado(s), pelo valor total discriminado acima. 

Piumhi - MG, terça-feira, 27 de junho de 201? 

Sistema: MGFCompras - TermoDeAdjudicacaooi .rpt PIO? 8147 n' 2017 



27/06/2017 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

Licitanet - Termo de Ajudicação 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2017 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
LICMETÀSNET* 

LlCITAÇÕES atum¡ 

'- oe) pregoeirO(a) do(a) sERvIçp AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG comunica aos 

interessados e participantes do PREGAO ELETRONICO N° 05/ 2017 referente à 0 PRESENTE CERTAME TEM POR 

OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISA 
HERBICIDAS FERTILIZANTES ADUBOS E OUTROS MATERIAIS 

TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DESTE EDITAL., que ADJU DICA o Objeto do certame a(s) empresa(s): 

Fornecedor: AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA - 41.937.665/0001-03 

?Em Quant. Unid. Descrição 

1 12,00 saco 

3 15,00 saco 

4 12,00 saco 

5 12,00 saco 

6 10,00 saco 

7 12,00 saco 

 12,00 pacote 

12 100,00 litro 

13 20,00 galão 

14 12,00 pacote 

Ma TCE 

Adubo 20.05.20 NPK. Adubo 

químico, aspecto físico 
granulado, cor branca, 
composição: Nitrogênio, Fósforo 
e Potásio (NPK) 20-05-20, em 

balado em saco 50 kg. 

Adubo Fosfatado formulação 
03.17.00. Saco de 50 kg. 

Adubo Granulado Cloreto de 
Potássio KCL 00.00.60. Sacos de VANGUARD 

50 Kg. 

Adubo Granulado Nitrogênio e 

VANGUARD 

VANGUARD 

Potássio NK 30.00.10. Saco de VANGUARD 

50 Kg. 

Adubo Nitrogenado 46.00.00 VANGUARD 

(Ureia). Saco de 50 kg 

Fertilizante 10042. Orgânico _ 
composto 100% natural.Saco de AMIGAO 

50k 

Isca para matar formigas 
granulado/formiñre. Pacote de 
500 gr. 

Herbicida Glifosato para pragas. 
Sal isopropilamina de N- 

(phosphonomethyüglicine 
(GLIFOSATO). 48,0% m/v) ROUNDUP 

Equivalente ácido de GLIFOSATO TRANSORB 

g/L(3G,0°/e miv) Ingredientes 
inertes . 692 g/L(69,2°/a m/v). 
Embalagem 20 litros. 

Herbicida para jardim - 2,4- 
dichlorophenoxyacetic acid 2,4- 
D, Sa de Trietanolamina 
402,0g/L (40,20°/arn/v); - 

Equivalente ácido de 2,4-D 
.240,0gfL (24,00°/om/v; -4- 
amino-3,5,6-trichlOrOpyrid¡ne-2- 
carboxvlic acid, PiclOram; -Sal de 

Trietanolamina 103,6g/L 
(10,36°/om¡v); - Equivalente 
ácido de PiclOram .64,0g/L 
(6,40%m/v); -Ingredientes 
Inertes 664,3g/L (66,43“/ornfv),' 
Indicado para o controle de 
dicotíledôneas indesejáveis de 
porte arbóreo, arbustivo e 

subarbustivo em pastagens e 

Jardins. Embalagem 5 litros. 

Imidaclopid inseticida à base de CIGARAL 

nicotina, sistêmico (Cigarrinha). 
-l-(õ-chloro-Ii-pyridylmethyD-N- 

FORMIGRAN 

NORTOX 

htlps;fllicitanet.com.brlpeloregaolimpjdj .php?p=MTkwOQ== 

V. V. 
Unit. Total 

Adjdo Adjdo 

R$94,93 R$ 1.139,16 

R$ 89,00 R$ 1.335,00 

R$ 103,42 R$ 1.241,04 

R$ 99,00 R$ 1.188,00 

R$ 99,90 R$ 999,00 

R$ 50,00 R$ 600,00 

R$ 5,50 R$ 66,00 

R$ 70,00 R$ 7.000,00 

R$ 458,00 R$ 9.160,00 

R$ 400,00 R$ 4.800,00 

V. Total 
orçado 

V. Unit. 
orçado 

R$ 94,93 R$ 1.139,16 

R$ 92,31 R$ 1.384,65 

R$ 103,42 R$ 1.241,04 

R$ 99,00 R$ 1.188,00 

R$ 99,95 R$ 999,50 

R$ 53,50 R$ 642,00 

R$ 5,89 R$ 70,68 

R$ 118,79 R$ 11.879,00 

R$ 460,35 R$ 9.207,00 

R$ 425,00 R$ 5.100,00 

NDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL_ FORNECIMENTO DE 
DE JARDINAGEM', CONFORME ESPECIFICAÇOES CONSTANTES DO 

Economia ' 

0,00 

3,59°/e 

0,00 

0,00 

0,05%: 

5,541970 

6,6294: 

41,o7°/e 

0,51"/u 

5,88% 

1/2 
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12,00 Iitro 

12,00 tonelada 

20,00 saco 

500,00 saco 

Licitanet - Termo de Ajudicação 

nitroimidazolidin-Z-ylideneamine 
(IMIDACLOPRIDO 175g/L (17,5U 

% rnfv); - IRS, 2RS; IRS, 
2SR)-l-(4-chlorophenoxy)3,3- 
dimethyi-1-(1H-1,2,4-triazo|-1- 
yl)butan- = 2-oI (TRIADIMENOL) 
250 g/L (25 % m/v); - Outros 
ingredientes 735 g/L (73,5 "la 

m/v). Pct de 30 grs. 

Óleo Mineral. Para o controle de 

Pragas, insetos e parasitas. 
Principio Ativo: Oleo de Neem. 

Embalagem de 1 Litro 

Pó Caicárâo - para jardinagem. 
Doiomítico B, composição 
química: CaO 35 a 38%, MgO 12 AGRIMIG 
a 15°/o, PN 98 a 102% e PRNT 
85 a 90% 

Sementes de pastagem 
brachiária marandu concentrada SEMENTES FARIA 

60%. Embalagem de 10 kg. 

Substrato orgânico composto 
classe B 25 Kg. 

ASSIST R$ 22,40 R$ 268,80 

R$ 170,00 R$ 2.040,00 

R$ 300,00 R$ 5.000,00 

R$ 
11.750,00 

AMIGÃO R$ 23,50 

Subtotal R$ 47.587,00 

Total Geral R$ 47.587,00 

httoszi/Iícitanetoom.br/De/Dregaofimp_adj.php?p=MTkwOQ== 

R$ 22,40 R$ 268,80 

R$ 173,75 R$ 2.085,00 

R$ 303,43 R$ 6.068,50 

R$ 23,95 R$ 11.975,00 

Subtotal R$ 
53.248,43 

Total Geral R$ 
53.248,43 

0,00 

2,1 

1,1317.. 

1,8505 

10,53% 

10,5 “'35 

2/2 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

diretoria saae ¡umhi.com.br CNPJ:23.782.B16I000110 

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

PARECER JURÍDICO 

Trata-se o feito de procedimento licitatório autuado sob o n. 152/2017, na 
modalidade pregão eletrônico “menor preço por item” que recebeu o número 5/2017, tendo 
porobjeto a contratação de empresa para fornecimento de herbicidas, fertilizantes, adubos e 

outros materiais de jardinagem, para atender às necessidades do SAAE de Piumhi. 

O processo foi devidamente autuado e instruído com cotações de pesquisa de 
mercado, orçamento estimado para a contratação, autorização para abertura de processo de 
compra, classificação de modalidade de licitação, Portaria que designa Pregoeira no âmbito 
do SAAE e 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 no jornal Folha da Manhã, Imprensa 
Oficial do Estado de Minas Gerais, Jornal o Tempo e afixado na forma do art. 72 da LOM, 
posteriormente, o instrumento convocatório foi retificado, realizando nova publicação nos 
mesmos veículos. 

Foi respeitado o prazo estabelecido no inc. V do art. 4° da Lei n. 10.520/2012. 

Foi realizada a sessão na plataforma do Pregão Eletrônico com abertura da fase 

de lances, tendo manifestado interesse em participar as seguintes empresas: BENTEC 
COMERCIO DE SEMENTES LTDA - EPP e AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA. 

_Após a apresentação dos lances, logrou vencedora no certame a empresa, 
AGROPECUARIA BOA SAFRA - LTDA, presentando menor Valor final para cada um dos 
itens licitados. 

A empresa disponibilizou para conferência, a documentação de habilitação na 
forma virtual, enviando, posteriormente os originais pelos Correios, juntamente com a 

proposta final ajustada. 

Assim, foi-lhe adjudicado o objeto, tendo em vista a ausência de interposição 
de recurso. 

Portanto, concluí-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, 27 de junho de 2017. 
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Considerando os termos de adjudicação aprovados pela comissão de pregão, HOMOLOGO este processo licitatório, 
nos termos da Lei 8666193 de 21 de junho de 1993 com suas posteriores alterações, no valor total de R$ 47587.00 
(quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta e sete reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade. 

*W 

Piumhi- MG. terça-feira, 27 de junho de 2017 

Odécio dei Silva Melo 
Diretor 

'W 

Protocolo..... &14812017 27106/2017 00:00:00 

N° Processo... 5¡ 2.017 

TÍPO PFOOESSQ- Processo de compra 

Modalidade..... Pregão Eletrônico 

Responsável... 

Finalidade ...... .. Homologação 

p 
Sistema: MGFCompras - TermoDeHomoIogacaoDtrpt 



27/06/2017 n Licitanet - Termo de Homologação 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2017  E 

_, LICITANETE 
TERMO DE HOMOLOGAÇAO  

HOMOL9G0 o resultado do procedimento licitatório supracitado, cujo objeto é: O PRESENTE CERTAME TEM 
POR ÚRÍETÚ Á CONTRA TÁÇÃÚ DE EMPRESA VISA/VDC 0 REGISTRO DE PREÇOS PARÁ FUTURO E EVENTUÁÉ FORNECIMENTO DE 
HERBÍCÍDÁS; FERTÍLÍZÁNTES ÁDUBÓS E OUTROS MA TERÍÁÍS DE JÁRDÍNÁGEM CONFORME ESPECÍFÍCIÍÇÚES CÚNSTÁNTES DO 

TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO _f 055775 501m1., que foi ADJUDICADO à(s) empresa(s): 

Fornecedor: AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA - 41.937.665/0001-03 
V. . 

. . - . V. Total V. Unit. V. Total . It t. U d. D M U t. . E 

em Quan n¡ escriçao arca Adgnào Adldo orçado orçado conomia  Adubo 20.05.20 NPK. Adubo 
químico, aspecto fisico 
granulado, cor branca, 

1 12,00 saco composição: Nitrogênio, VANGUARD R$94,93 1 139 É: R$ 94,93 1 139 ?É 0,00 
Fósforo e Potásio (NPK) 20- ' ' ' ' 

05-20, em balado em saco 
50 kg. 

Adubo Fosfatado formulação R$ R$ 
3 15,00 saco 031100_ Saco de 50 kg_ VANGUARD R$ 89,00 133530 R$ 92,31 1384,65 3,59% 

Adubo Granulado Cloreto de 
, . . R$ R$ R$ 

4 12,00 saco Potassio KCL 00.00.60. VANGUARD R$ 103,42 0,00 
Sacos de 50 Kg_ 103,42 1.241,04 1.241,04 

Adubo Granulado Nitrogênio 

5 12,00 saco e Potássio NK 30.00.10. VANGUARD R$ 99,00 1 188 ::â R$99,00 1 188 Pág 0,00 
Saco de 50 Kg. ' ' ' ' 

Adubo Nitrogenado 
6 10,00 saco 46.00.00 (Ureia). Saco de VANGUARD R$99,90 R$999,00 R$ 99,95 R$999,50 0,05% 

50 kg 

Fertilizante 100% orgânico 
7 12,00 saco composto 100% AMIGÃO R$ 50,00 R$ 600,00 R$ 53,50 R$ 642,00 6,54% 
,ex naturaI.Saco de 50k 

Isca para matar formigas 
10 12,00 pacote granulado/formiñre. Pacote FORMIGRAN R$ 5,50 R$ 66,00 R$ 5,89 R$ 70,68 6,62% 

de 500 gr. 

Herbicida Glifosato para 

pragas. Sal isopropilamina 
de N- 

(phosphonomethyüglicine 
(GLIFOSATO). 48,0% m/v) ROUNDUP 
Equivalente ácido de TRANSORB 
GLIFOSATO g/L(36,0°/o 
m/v) Ingredientes inertes . 

692 gfL(69,2°/o m/v). 
Embalagem 20 litros. 

13 20,00 galão Herbicida para jardim- 2,4- NORTOX R$ R$ R$460,35 R$ 0,51% 
dichlorophenoxyacetic acid 458,00 9.160,00 9.207,00 
2,4-D, Sa de Trietanolamina 
402,09/ L (40,20°/om/v),' - 
Equivalente ácido de 2,4-D 
.240,0g/L (24,00°/om/v; -4- 
amin0-3,5,6- 
trichloropyridine-Z- 

carboxylic acid, Picloram; - M4 

R$ 70,00 R0; R$ 118,79 R$ 41,07°/0 
12 100400 000 7.000,00 11.879,00 

Sal de Trietanolamina 

103,6glL (10',36°/nm/v); - 
Equivalente acido de 
Picloram .64,0g/L 

httpszlflicitanet.oorn.brIpe/pregao/imp_homolog.php?p=MTkwOQ== 1/2 
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14 

15 

16 

17 

18 

12,00 pacote 

12,00 

12,00 tonelada 

20,00 

500,00 

Lícítanet - Termo-de Homologação 

(6,40°/om/v),' -Ingredientes 
Inertes 664,390 
(66,43°/om/v); Indicado 
para o controle de 

dicotiledôneas indesejáveis 
de porte arbóreo, arbustívo 
e subarbustivo em 

pastagens e Jardins. 
Embaiagem 5 litros. 

Imidaclopid inseticida à 

base de nicotina, sistêmico 
(Cigarrinha). -1-(6-chI0ro-3- 
pyridyImethyD-N- 
nitroimidazo|idin-2- 

ylideneamíne 
(IMIDACLOPRIDO 175g/L 
(17,50 % m/v); - 1RS,2RS,' CIGARAL R$ R$ R$ 425,00 R$ 

1RS, 2SR)-1-(4- 400,00 4.800,00 5.100,00 
chiorophenoxy)3,3- 
dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol- 
1-yI)butan- = 2-0I 
(TRIADIMENOL) 250 g/L 
(25 °/o m/v); - Outros 
ingredientes 735 g/L (73,5 
% m/v). Pct de 30 grs. 
Óleo Mineral. Para o 

controle de Pragas, insetos 
litro e parasitas. Principio Ativo: ASSIST R$ 22,40 R$ 268,80 R$ 22,40 R$ 268,80 

Oleo de Neem. Embalagem 
de 1 Litro 

Pó Calcário - para 

jardinagem. Dolomítíco B, 

composição química: CaO R$ R$ R$ 
35 a 33%, MgO 12 a 15%, AGRIMIG 170,00 2.040,00 R1* 17375 2.035,00 

PN 98 a 102% e PRNT 85 a 

9Ú°/o. 

Sementes de pastagem 
brachiária marandu SEMENTES R$ R$ R$ 5a°° concentrada 60%. FARIA 300,00 6.000,00 R$ 30333 6.068,60 

Embalagem de 10 kg. 

Substrato orgânico ~ R$ R$ 5a” composto classe B 25 Kg. AMIGAO R$ 2350 11.750,00 R$ 2395 11.975,00 

Subtotat as 47.587,00 Stggtãfà :Ê I I 

Total Geral as 47.537,00 'mtaâfãfê É: - r 

Para que produza seus jurídicos e fegais efeitos nos termos da Lei n° 10.520/02. 

PIUMHI-MG, 2 Junho de 2017. 

ooécxo SILVA MELO 

DIRET R EXECUTIVO 

httos:HIicitanetcombrIoe/oreqaoiimn hcimoIoq.php?p=MTkwOO== 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 42/2017 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 152/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

Assunto: Fornecimento de: HERBICIDAS, FERTILIZANTES, ADUBOS E 

OUTROS MATERIAIS DE JARDINAGEM, destinados ao Setor de Patrimônio 
Material e Transporte - SPMT do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Piumhi-MG , conforme especificações do Termo de Referência Anexo I deste 
edital. 

Ata de Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa, 
fornecimento de HERBICIDAS, FERTILIZANTES, ADUBOS E OUTROS 
MATERIAIS DE JARDINAGEM, destinados ao Setor de Patrimônio Material e 

Transporte-SPMT do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG , 
que entre si celebram o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

DE PIUHMI-MG, Órgão Gerenciador de Registro de Preços e de Outro 
lado, AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA, na forma abaixo: 

Pelo presente instrumento, o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

DE PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Lei n° 1.035/90, Pessoa 
Jurídica de Direito Publico, inscrito no CNPJ/MF 11° 23.782.816/0001-10 com 
sede nesta cidade de PIUMHI/MG, na Praça Zeca Soares, 211, Centro, neste 
ato representado pelo seu Diretor Executivo Odécio da Silva Melo, 
brasileiro, casado, Eng° Civil Pós Graduado em Saneamento Básico e Meio 
Ambiente, portador da Carteira de Identidade nO M. 645.658 SSP/MG E CPF 
n° 236.095.166-15, residente e domiciliado nesta cidade de Piumhi/MG, 
doravante denominado apenas por SAAE PIUMHI-MG nos termos do art. 
15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.520/02, de 17 de julho de 2002, 
Resolução SAAE n° 118/2013 (Regulamenta o Sistema de o Registro de 
Preços), Decreto Municipal n° 2.887/2010 (Institui o Pregão), Lei 

Complementar n. 25/2010 (que institui O Estatuto Municipal da ME, EPP e 

MEI), Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 com a 

redação dada pela Lei Complementar n° 147/2014, e demais normas legais 
aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no 
PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2017, por 
deliberação da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, e homologada pelo 
Diretor Executivo, Eng° Odécio da Silva Melo, e a empresa Agropecuária 
Boa Safra Ltda, inscrita .no CNPJ/MF n° 41.937.665/0001-03, estabelecida 

te 
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na Rua Professor Abeylard, n° 2106, Bairro Manoa, Sete Lagoas/MG 
representada neste ato pelo Sr. Ronaldo Alves Costa, Sócio Administrador, 
brasileiro, solteiro, engenheiro agrônomo, RG n° M~784.193, CPF 
n0194.368.406-59, doravante denominado apenas por FORNECEDOR, 
RESOLVE registrar os preços constantes nos anexos desta ata, a serem 
utilizados no SAAE PIUMHI-MG, tendo sido os referidos preços oferecidos 
pela(s) empresa(s) respectiva(s) constantes dos anexos desta ata, cujas 
propostas foram classificadas em primeiro lugar, observadas as condições 
anunciadas nas cláusulas que se seguem. 

 

Cláusula Prime¡ra:- DO OBJETO 

O Fornecedor se compromete ao SAAE PIUMHI-MG, para futura e 
eventual contratação de empresa, para fornecimento de 
HERBICIDAS, FERTILIZANTES, ADUBOS E OUTROS MATERIAIS DE 
JARDINAGEM, destinados ao Setor de Patrimônio Material e 
Transporte-SPMT do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi- 
MG, conforme especificações do Termo de Referencia Anexo I, e 

conforme Edital do Pregão Eletrônico de Registro de Preços n° 
05/2017, a proposta do Fornecedor e a Ata da Sessão Pública do Pregão, 
cujos termos são parte integrante do presente instrumento. 

Cláusula Segunda:- DO PREÇO 

I - Os preços ofertados pela(s) empresa(s) sígnatária(s) da presente Ata de 
Registro de Preços são os constantes da planilha de preços anexa deste 
instrumento, de acordo com a respectiva classificação, e neles já estão 
todas as despesas com transportes, descarga, imposto, taxas, seguros, bem 
como os ônus decorrentes de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da 
Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, e outras que direta ou 
indiretamente incidirem sobre a contratada. 
II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as 
cláusulas e condições constantes do Edital, que a precedeu, na íntegra e as 
disposições da Resolução n° 118/2013 que regulamenta o Registro de 
Preços no SAAE Piumhi-MG, assim como as cláusulas condições 
constantes do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 05/2017 que a precedeu e integra o presente instrumento de 
compromisso. 

Cláusula Terce¡ra:- DA ADEQUAÇÃO aos PREÇOS 

Durante a vigência da Ata, a qualquer tempo, o preço registrado poderá ser 
revisto, reduzindo-o de conformidade com pesquisa de mercado, para os 
fins previstos no inciso V do Art. 15 da Lei 8.666/93 com as alterações 
posteriores, ou quando alterações conjunturais provocaram a redução dos 
preços praticados no mercado atacadista. Cabe ao Orgão Gerenciador 
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convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor no caso de 
redução e ao fornecedor solicitar e comprovar o desequilíbrio econômico 
financeiro no preço registrado. 
I - Os preços registrados poderão ser majorados, em decorrência de fato 
superveniente e de natureza econômica, capaz de comprometer o equilíbrio 
econômico-financeiro do Fornecedor, por solicitação motivada do 
interessado ao Diretor Executivo do SAAE PIUMHI-MG. 
II - O pedido deverá ser devidamente justificado e instruído com 
documentos e planilhas analíticas, que comprovem a sua procedência, tais: 
como listas de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição, matérias 
primas ou de outros documentos julgados necessários que embasaram a 

oferta de preços por ocasião da classificação e as apuradas no momento do 
pedido. _ 

III - Se autorizado, pelo Orgão Gerenciador que realiza o processo 
licitatório de Registro de Preços, o reequilibrio econômico financeiro ou a 

redução nos preços registrados, os mesmos serão registrados em Ata de 
Registro de Preços, sendo a mesma publicada no mural público municipal. 
IV - Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão 
ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual 
apurada entre o valor originalmente constante da proposta cio fornecedor e 
aquele vigente no mercado à época do registro - equação econômico- 
financeira. 
V - Será considerado preço de mercado, os que forem iguais ou inferiores a 

média daqueles apurados pelo SAAE PIUMHI-MG para determinado item, 
ou, ainda, os constantes de tabela realizada por órgãos de pesquisa 
contratados pelo SAAE PIUMHI-MG. 
VI - As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de 
desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas em jornal 
de circulação local. 

Cláusula Quarta# DO PAGAMENTO 

O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será 
efetuado pela Tesouraria do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi- 
MG, por processo legal, após a comprovação da entrega do objeto Iicitado 
nas condições exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos, no 
prazo de O7 (sete) dias úteis; sob pena de multa de 0,5% ao mês, ou 
fração (pro rata die), sobre o valor da fatura. 

- Se o objeto não for entregue conforme condições deste Pregão, o 
pagamento ficará suspenso até seu recebimento definitivo. 

Sub-Cláusula Primeira: 

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

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

Sub-Cláusula Terceira: 

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

Sub-Cláusula Quarta: 

O pagamento só será efetuado se a documentação referente à regularidade 
para com o INSS(CND), FGTS (CRF) e Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas - CNDT estiverem devidamente válidos, ficando retido o 
pagamento se a documentação estiver vencida, até que se regularize a 

situação, sem que isso gere direito à alteração de preços, correção 
monetária, compensação financeira. 

Sub-Cláusula Quinta: 

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. 

Sub-Cláusula Sexta: 

Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a adjudícatária 
dará ao SAAE plena, geral e irretratável quitação da remuneração referente 
aos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a 

qualquer título, tempo ou forma. 

Sub-Cláusula Sétima: 

O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento, objeto da ata, nos 
seguintes casos: 
I - Se a qualidade dos produtos não corresponder às especificações exigidas 
no instrumento licitatório, o fornecedor será notificado para regularização 
no prazo máximo de 05 (cinco dias), independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis; 

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

II - Obrigação do Fornecedor corn terceiros que, eventualmente, possa 
prejudicar o SAAE PIUMHI-MG; 
III - Débito do Fornecedor para com o SAAE PIUMHI-MG quer provenha 
da execução do contrato, quer resulte de outras obrigações; 
IV - Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o 
pagamento ficará retido até que o Fornecedor atenda a cláusula infringida. 

Sub-Cláusula Oitava: 

Nenhum pagamento isentará o Fornecedor das responsabilidades e 
obrigações, nem implicará na aceitação definitiva dos produtos. 

Sub-Cláusula Nona: 

No preço ajustado na presente ata incluem-se todas as despesas verificadas 
tais como transporte/descarga do objeto do contrato e obrigações 
tributárias, trabalhistas, prêmio de seguro, para-fiscais, infortunísticas, 
previdenciárias, fiscais, e outras que direta ou indiretamente incidirem 
sobre a contratada. 

Cláusula Qu¡nta:- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

I - O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 12 
(doze) meses, nos termos da Lei. 
II - Nos termos do art. 15, parágrafo 4°, da Lei Federal 8.666/93, alterada 
pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de 
Registro de Preços, o SAAE PIUMHI-MG não será obrigado a adquirir os 
produtos referidos nesta ata. 
III - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 
8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 
8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, 
às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 

Cláusula Sexta:- DOS ACRÉSCIMOS E SU PRESSÕES DE 
QUANTITATIVOS 

I - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de 
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da 
Lei n° 8.666, de 1993. 
II - As cartas-contratos decorrentes do Sistema de Registro de 
Preços poderão ser alteradas, observado o disposto no art. 65 da Lei n° 
8.666, de 1993, bem como artigo 57 da referida lei. 
III- O Termo de Contrato poderá ser dispensável pela autarquia nos termos 
do § 4° do artigo 62 da Ie¡ 8666/93. 

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

i il 
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A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições 
do respectivo objeto, por todas as autarquias e entes federados. 

Cláusula 0itava:- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, 
RECEBIMENTO E DO PRAZO DE ENTREGA 

I - O(s) Fornecedor(es) detentor(es) da presente Ata de Registro de Preços 
serão obrigados a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência 
desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data 
posterior a do seu vencimento. 
a) Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às 
especificações exigidas, no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, 
o fornecedor será notificado para regularização no prazo máximo de 05 
(cinco dias), independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
II- A entrega dos produtos objetos desta licitação será futura e parcelada, 
de acordo com as necessidades do SAAE, CIF almoxarifado do SAAE á Praça 
Zeca Soares n° 211- Centro - Piumhi-MG. 

III- O(s) fornecedor e (5) detentor (es) da presente Ata de Registro 
de Preços assumem integralmente a responsabilidade por prejuizos 
decorrentes de acidentes de trabalho eventualmente ocorridos com seu 
pessoal durante a realização da prestação dos serviços/entrega do produto. 
IV - As condições de recebimento do objeto da ata são as seguintes: 

a) Na entrega será emitida Nota Fiscal correspondente, sendo que o 
objeto da licitação deverá ser recebido definitivamente mediante recibo, nos 
termos da alínea "b", do inciso II, do art. 73 da Lei 8.666/93. 

b) O recebimento dos produtos será feito inicialmente em caráter 
provisório. O aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para 
pagamento está condicionada ao atendimento das exigências contidas neste 
edital. 

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

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

e) 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 Chefe do Setor de 
Patrimônio Material e Transportes do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 
de Piumhi-MG, observados os artigos 67 a 76, da Lei Federal ng &666/93. 
II-. O licitante vencedor assume integralmente a responsabilidade por 
prejuízos decorrentes de acidentes de trabalho eventualmente ocorridos 
com seu pessoal durante o transporte e ou descarga do produto Iicitado. 

Sub-Cláusula Primeira: 

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

Sub-Cláusula Segunda: 

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

Cláusula Nona:- DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 

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

Cláusula Décima :- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIO 

As despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, correrão à 

conta das possíveis dotação orçamentária consignada nos programa: 
Programas: 17.122.0021.2165, 17.511.0447.2167, 
17.511.0449.2168, 17.512.0449.2170, 17.512.0447.2169 e 
Elemento: 3.3.9030, do Orçamento do SAAE PIUMHI-MG, em vigor 
em vigor, ou da que vier a substitui-Ia nos próximos exercícios, segundo o 
novo Plano de Classificação Funcional Programática, e demais disposições 
contidas na Lei n° 4.320/64, em combinação com inciso V, do art. 55, da 
Lei n° 8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei 
Complementar n° 101/2000. 

Cláusula Décima Primeira:- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO 
FORNECEDOR 

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

a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, 
por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 

b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüívei 
em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o 
custo dos produtos. 
II - Por iniciativa do SAAE PIUMHI-MG, quando: 

a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; 

b) Por razões de interesse público, devidamente, motivado e 
justificado 
III - Por iniciativa do órgão ou entidade usuário, quando: 

a) O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de 
Registro de Preço; 

b) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as 
Notas de Empenho decorrentes da Ata de Registro de Preço; 

c) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos de 

ill' 4% 
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compra dela decorrentes; 
IV - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o SAAE 
PIUMHI-MG fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e 
informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro. 

Cláusula Décima Segunda:- DO CANCELAMENTO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO 

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

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

b) Não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese de este tornar- 
se superior aos praticados no mercado. 
I - Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente Ata 
também poderá ser cancelada por razões de interesse público. - 

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

comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das 
publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço 
registrado a partir da publicação); 
III - Esta Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nas hipóteses de 
rescisão dos contratos em geral, com as conseqüências legalmente 
previstas. 

Sub-Cláusula Única: 

As Atas de Registro de Preço decorrentes desta licitação serão canceladas, 
também: 
I - Automaticamente: 
II - Por decurso de prazo de vigência; 
III - Quando não restarem fornecedores registrados; ou 
IV - Pelo SAAE PIUMHI-MG, quando caracterizado o interesse público; 
V - Por outros motivos previstos em Ata de Registro de Preços. 

Cláusula Décima Terceiraz- DAS OBRIGAÇÕES E 
RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 

I - Entregar os produtos, na forma pactuada; 
II - Dar ciência o SAAE PIUMHI-MG, imediatamente, e por escrito, de 
qualquer anormalidade existente nos produtos, mesmo que não sejam de 
sua competência; 
III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo SAAE PIUMHI- 
MG, cujas reclamações se obriga a atender prontamente; 
IV - A ausência ou omissão da fiscalização do SAAE PIUMHI-MG não 
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eximirá o Fornecedor das responsabilidades previstas neste instrumento; 
V - Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais 
resultantes deste instrumento; 
VI - Manter, durante o prazo de vigência do instrumento e em 
compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas no presente Edital: 

a) Poderá o SAAE PIUMHI-MG, a qualquer tempo, exigir do 
Fornecedor a comprovação das condições de habilitação e qualificação 
exigidas no presente instrumento, reservando-se, inclusive, o direito de 
reter o valor correspondente aos pagamentos devidos até a regularização 
das obrigações pendentes. 

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

São obrigações do SAAE PIUMHI-MG: 
I - Efetuar o pagamento no prazo estipulado na Cláusula Quarta; 
II - Notificar ao Fornecedor qualquer irregularidade ou defeito encontrado 
nos produtos; 
III - Recusar os produtos que não estiver de acordo com as especificações; 
1V - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo Fornecedor. 

Cláusula Décima Qu¡nta:- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

I - Advertência; 
II - Multa; 
III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com o SAAE PIUMHI-MG pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SAAE 
PIUMHI-MG. 
V - As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula poderão ser 
aplicadas cumulativamente com a do inciso II. 
VI - Ficará impedida de licitar e de contratar com o SAAE PIUMHI-MG, 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da 
ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, a pessoa jurídica que praticar quaisquer atos previstos 
no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/2002, e também: 

a) Ensejar o retardamento da execução do certame; 
b) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
c) Comportar-se de modo inidõneo; 
d) Fizer declaração falsa; 
e) Cometer fraude fiscal; 
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

ll* 
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g) Recusar-se injustíficadamente a assinar o contrato ou retirar a 
nota de empenho. 
VII ~ O cometimento das ilegalidades descritas nas alíneas "a" a "g" implica 
o descredenciamento do cadastramento de fornecedores do SAEE PIUMHI- 
MG. 

Sub-Cláusula Primeira: 

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

Sub-Cláusula Segunda: 

Pelo atraso na entrega dos produtos, por culpa imputada ao Fornecedor, e 
pela sua execução de forma incorreta, poderá ser aplicada multa, a ser 
determinada do seguinte modo, sem prejuízo de outras cominações 
cabíveis: 
I - Multa diária de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), por dia de 
atraso sobre a parcela que deverá ser entregue; 
II - 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos entregues com 
problemas técnicos, mais multa de 0,33 (trinta e três centésimos) por cento 
ao dia se os produtos com problemas técnicos não for substituído em até O5 

(cinco) dias úteis, contados da data em que o SAAE PIUMHI-MG tiver 
comunicado à empresa a irregularidade; 
III - 10% (dez por cento), por descumprimento de quaisquer das 
obrigações decorrentes do ajuste, que não estejam previstas nos subitens 
acima, a qual incidirá sobre o valor do total do Pedido de Fornecimento 
emitido à favor do Fornecedor. 

Su b-Cláusula Terceira: 

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

Sub-Cláusula Quarta: 

Quando estipulados prazos parciais a multa será calculada pelo percentual 
correspondente ao prazo de entrega dos produtos, incidente sobre o valor 
do objeto entregue com atraso. 

Sub-Cláusula Quinta: 

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

Sub-Cláusula Sexta: 

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

Sub-Cláusula Sétima: 

A cobrança da multa será efetivada por desconto no pagamento das faturas, 
nas garantias ou ainda diretamente do Fornecedor. 

Sub-Cláusula Oitava: 

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

Sub-Cláusula Nona: 

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

Sub-Cláusula Décima: 

A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser aplicada: 
I - Ao Fornecedor que descumprir ou cumprir parcialmente obrigação 
estipulada, desde que desses fatos resultem prejuízos à Administração; 
II - À adjudicatária que se recusar, injustamente, a assinar a ata dentro do 
prazo estabelecido. 

Sub-Cláusula Décima Primeira: 

As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade 
poderão ser aplicadas, ainda: 
I - Ao Fornecedor que tenha sofrido condenação definitiva por prática de 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixe de cumprir 
suas obrigações fiscais ou para-fiscais; 
II - Ao Fornecedor que tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os 
objetivos da licitação. 

Sub-Cláusula Décima Segunda: 

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

Sub-Cláusula Décima Terceira: 

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

Cláusula Décima Sexta:- DA NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS 

Em caso da não entrega total ou parcial dos produtos, ou inadimplemento, 
o Fornecedor estará sujeito, sem prejuízo de sua responsabilidade civil e/ou 
criminal, no que couber, e as penalidades previstas no artigo 80 da Lei n° 
8.666/1993. 

Cláusula Décima Sétima:- DOS RECURSOS 

Das decisões relativas à rescisão contratual e aplicação das sanções 
previstas neste instrumento cabem os recursos constantes do art. 109, da 
Lei n° 8.666/93, sendo processados de acordo com as disposições dos 
parágrafos do mesmo artigo. 

Cláusula Décima O¡tava:- DOS ILÍCITOS PENAIS 

As infrações penais tipificadas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02 serão objeto 
de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais 
cominações aplicáveis. 
I - Havendo indícios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato 
de má-fé, o Pregoeiro comunicará os fatos verificados ao Ministério Público 
Estadual, para as providências devidas. 
II - O licitante que ensejar o retardamento da execução clo certame, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar- 
se de modo ínidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 
garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com o SAAE PIUMHI-MG, pelo prazo de até 05 (cinco anos), 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das 
demais cominações legais. 

a) A competência para a abertura e instrução de processo 
administrativo será clo Pregoeiro e da Equipe de Apoio, para apurar as 
infrações descritas no caput do artigo anterior. 

b) Concluída a instrução de processo administrativo, os autos serão 
remetidos ao Diretor Executivo do SAAE PIUMHI-MG que tem o prazo 
de até 30 (trinta) dias para decidir, salvo prorrogação por igual período 
expressamente motivada. 

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

Cláusula Décima Nona.- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal n° 8.666/93 em 
sua atual redação, e pela Resolução n° 118/2013, no que for incompatível 
com a legislação Federal, e, subsidiariamente pelos principios gerais de 
direito. 
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Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do art. 110 
da Lei Federal 8.666/93 com as alterações posteriores. 

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

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

Cláusula Vigésima :- D0 FORO 

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

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

Piumhi-MG, 28 de junho de 2017. 

M 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG 'A E ESGOTO DE PIUHMI-MG 

Eng° 0déeio~da Silva Melo 
,Diretor Exec tivo 
Or. "o G ia Or- 

,Ma/ a 
AG “PECUARIA BOA SAFRA LTDA 

Ronaldo Alves Costa 
Sócio Administrador 

  

  JaqueiinÊÃpr s . de Souza » - 
RG n° MG.7. 8.057 " _' M'Õ.233.41  
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PROPOSTA FINAL 

Registro de preços para futuro e eventual fornecimento de: 
HERBICIDAS, FERTILIZANTES, ADUBOS E OUTROS MATERIAIS DE 

JARDINAGEM, destinados ao Setor de_Patrimônío Material e 
Transporte-SPMT do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi- 
MG, sendo este fornecimento parcelado de acordo com as 
necessidades do SAAE. 

Fornecedor: AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA 
CNPJ: 41.937.665/0001-03 
Endereço: Rua Professor Abeylard, 2106 Bairro Manoa - CEP 
37.500-069 - Sete Lagoas/MG 
Telefone: (31) 3774-3693 email: apoioçcgagroboasafra.com.br 

Cód. 
Produto 

SAAE 

Item. ESPECIFICAÇAO Unid. Valor. 
Unitário 

Marca. Qtde. Valor. 
Total 

4762 Adubo 20.05.20 NPK. 
Adubo quimico, aspecto 
físico granulado, cor branca, 
composição: Nitrogênio, 
Fósforo e Potásio (NPK) 20- 
05-20, em balado em saco 
50 kg. 

VANGUARD saco 12 
R$94,93 R$1.139,16 

III 4763 Adubo Fosfatado 
formulação 03.17.00. Saco 
de 50 kg. 

VANGUARD saco 15 R$89,00 R$1.335,00 

IV 4765 Adubo Granulado VANGUARD 12 
Cloreto de Potássio 
KCL 00.00.60. Sacos de 

50 Kg. 

SECO R$103,42 R$1.241,04 

4766 Adubo Granulado 
Nitrogênio e Potássio NK 
30.00.10. Saco de 50 Kg. 

VANGUARD saco 12 R$99,00 R$1.188,00 

VI 2335 Adubo Nitrogenado VANGUARD 10 
46.00.00 (Ureia). Saco de 
50 kg 

saco R$ 99,90 R$999,00 

979 Fertilizante 100% orgânico AMIGÃO 12 
com posto 100% 
naturaLSaco de 50k 

vn saco R$50,00 R$600,00 

4764 FORMIGRAN 12 R$5,50 Isca para matar formigas 
granuIado/formifire. Pacote 
de 500 gr. 

R$66,00 

ROUNDUP 
TRANSBOURB 

XII 4070 Herbicida Glifosato para litro 100 
pragas. 
Sal isopropilamina de N- 
(phosphonomethynglicine 
(GLIFOSATO). 48,0% m/v) 
Equivalente ácido de 

GLIFOSATO g/L(36,0°/u m/v) 
Ingredientes inertes . 692 
g/L(69,2°/o m/v). 
Embalagem 1 litro. 

R$70,00 R$7.000,00 

x11¡ 4757 Herbicida para jardim - NORTOX 20 
2,4-dichlorophenoxyacetic 
acid 2,4-D, Sa de 
Trietanolamina 402,0g/L 

R$4 58,00 R$9.160,00 
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COMISSÃO oe LICITAÇÃO 
(40,20°/om/v); 
-Equivalente ácido de 2,4-D 
.240,0g/L (24,00%m/v; 
-4-arnino-3,5,6- 
trichloropyridine-z- 
carboxylic acid, Picloram; 
-Sal de Trietanolamina 
103,6g/L (10,36%m/v); 
- Equivalente ácido de 
Pictoram .64,0g/L 
(6,40%m/v); 
-Ingredientes Inertes 
664,3g/L (ÕÕ,43°/om/V); 
Indicado para o controle de 

dicotiledôneas indesejáveis 
de porte arbóreo, arbustivo 
e subarbustàvo em 

pastagens e Jardins. 
Embalagem 5 litros. 

XIV 4761 Imidaclopid inseticida à CIGARRAL pct 12 R$400,00 R$4.800,00 
base de nicotina, sistêmico 
(Cigarrinha). 
-1-(6-chioro-3- 
pyridyimethyü-N- 
nitroimidazolidin-Z- 
ylideneamine 
(IMIDACLOPRIDO 175g/L 
(17,50 % m/v); 
- 1RS, 2RS; IRS, 2SR)-1- 
(4-chiorophenoxy)3,3- 
dimethy|-1-(1H-1,2,4- 
triazo|-1-yI)butan- = Z-ol 
(TRIADIMENOL) 250 g/L (25 
% m/v); 
- Outros ingredientes 735 
g/L (73,5 % m/v). Pct de 30 
grs. 

XV 2410 Óleo Mineral. Para o ASSIST litro 12 R$22,40 R$268,80 
controle de Pragas, insetos e 

parasitas. Principio Ativo: 
Óieo de Neem. Embalagem 
de 1 Litro 

XVI 4071 Pó Calcário - para AGRIMIG ton 12 R$170,00 R$2.040,00 
jardinagem. 
Dolomítico B, composição 
quimica: Cao 35 a 38°/a, 
MgO 12 a 15%, PN 98 a 
102% e PRNT 85 a 90%. 

XVII 2336 Sementes de pastagem SEMENTES saco R$300,00 R$6.000,00 
brachiária marandu FARIA 20 
concentrada 60°/o. 
Embalagem de 10 kg. _ 

XVIII 4528 Substrato orgânico AMIGAO saco 50° R$23,50 R$11-750.00 
composto classe B 25 Kg. 

VALOR GLOBAL DOS ITENS: R$ 41587200 (quaPenta e sete mil, quinhentos e oitenta e sete 

reais). / 
AG i PEÇUÁIÍIA BOA SAFRA LTDA 

onaldo Alves Costa 
Sócio Administrador 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG: 
EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 04252017: Referência: 
Processo Licitatório n° 152/2017, Modalidade: Pregão Presencial de 
Registro de Preços N° 05/2017. Contratante: SERVIÇO AUTÔNOMO 
DE ÁGUA E ESGOTO. Contratada: AGROPECUÁRIA BOA SAFRA 
LTDA. Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação 
de empresas especializadas para fornecimento de Herbicidas, 
Fertilizantes, Adubos e outros Materiais de Jardinagem, 
destinados ao Setor de Patrimônio Material e Transporte-SPMT do 
SAAE de Piumhi-MG. Valor registrado por Item: Item I- R$94,93 
saco 50kg, Item III- R$89,00 saco 50kg, Item IV- R$103,42 
saco 50kg, Item V- R$99,00 saco 50kg, Item VI- R$99,90 saco 
50kg, Item VII- R$50,00 saco 50kg, Item X- R$5,50 pacote 
500gr, Item XII- R$70,00 litro, Item XIII- R$458,00 galão 5 
litros, Item XIV- R$400,00 pacote 30gr, Item XV- R$22,40 
Litro, Item XVI- R$170,00 tonelada, Item XVII- R$300,00 saco 
10 kg, XVIII- R$23,50 saco 25kg. Vigência: 12 (doze) meses 
iniciando-se na data de 28/06/2017 e encerrando-se na data de 
28/06/2018. Odécio da Silva Melo- Diretor Executivo do SAAE. 

Piumhi, 28 de junho de 2017. 

CERTIFICAMDS PARA FINS DE CUMPRIMENTO 

A0 D|SPOSTO NO ARTIGO 72 DA LEI ORGÂNICA 

PIUMH!,  I 
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Licitações e contratos 
SAAE Piumhi - MG 
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