
Serviço Autônom de Água e Esgoto 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO PREÇOS N°O1/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N°049/2017 

OBJETO: ConTraTação de Microempresas- ME, Empresas de 
Pequeno Porfe - EPP ou Equiparadas para a prestação de serviços de 
Publicações Oficiais, em Jornal de Circulação Municipal, em Jornal 
Diário de Grande Circulação Local/Regional e no Esfado de Minas 
Gerais, no Caderno de Classificados ou em espaço específico de 

publicações de editais e anúncios oficiais, de 'matérias de interesse 
do SAAE de Piumhi-MG. 

_ FORNECEDOR: 

CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 
W&M PUBLICIDADE LTDA-EPP 

PASTAI 
_ ñ 



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: 10I02I2017 

O5 Í  7 solicitante Maria das Gracas F Barros Goulart Responsável: SRC 

Despesa: 0 AÇÊOV.. 

Fonte de recurso ......... .. Códigg da apucação 

Elemento de despesa... SUbEIemerItO: 

Caráter de urgência: Normal 

4a r 2.01? - 0 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA ESCRITA 

pod do ;tem Especificaçâotécnica do item Pedido Autorizado Unidade 

900001933 PUBLICAÇAO NA IMPRENSA ESCRITA ALTO SAO FRANCISCO 3000000 3000000 cMgcoLuNA CIRCULAÇAO MUNICIPAL PUBLICIDADE LEGAL ' 

00000001935 PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA ESCRITA CIRCULAÇAO REGIONAL DIARIA 6000000 6000000 CNHCOLUNA 

PUBLICIDADE LEGAL _ 

00000001937 PUBLICAÇAO NA IMPRENSA ESCRITA JORNAL DIARIO DE GRANDE 2500000 2500000 CM¡COLUNA 
CIRCULAÇAO ESTADO MINAS GERAIS PUBLICIDADE LEGAL 

00000001935 PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA ESCRITA JORNAL O PONTO CIRCULAÇÃO 2000000 2000000 CM/CQLUNA 
MUNICIPAL PUBLICIDADE LEGAL 

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

Observações ............. .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA ESCRITA, EM JORNAIS DO 
Compra interna MUNICIPIO, REGIAO E ESTADO DE PUBLICIDADE LEGAL 

.'51 

ia dj Gracas F Barros Goulart 

sistema: MGFCompras ~ PedldoDecompraot .rpi págma 1 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 

' Praça Zeca Soares, 211 
Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Processo de Compra .i. 

Processo de Compra N° Processo de Compra Bens 

49 I  PUBLICIDADE 
carater de urgência: compra normal Prazo limite de entrega 

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

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

Lote: 1 LOTE l 

Quantidade unmade 

,Codigo prod Descrição do produto 
x 00000001933 PUBLICAÇAO NA IMPRENSA ESCRITA ALTO SAO FRANCISCO CIRCULAÇAO MUNICIPAL P 30030 CM/COLUNA 

(S) 

00000001935 PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA ESCRITA JORNAL O PONTO CIRCULAÇÃO MUNICIPAL PUBLI 200,00 CAA/COLUNA 
(S) 

Lote: 2 LOTE II 

Código prod Descrição do produto Quantidade unidade 

00000001936 PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA ESCRITA JORNAL FOLHA DA MANHÃ, CIRCULAÇAO REGION 600,00 CIM/COLUNA 
(s) 

Lote: 3 LOTE |ll 

Código prod Descrição cio produto Quantidade unidade 

00000001937 PUBLICAÇAO NA IMPRENSA ESCRITA JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTAD 250,00 CNI/COLUNA 
(s) 

fW 

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA ESCRITA, EM JORNAIS DO MUNICIPIO, 
REGIAO E ESTADO DE PUBLICIDADE LEGAL 

Sistema: MGFCompras - ProcessoDecompraPorLoten1.rpt págma 1 



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

á: 
a Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Fornecedores convocados para Pesquisa de Mercado s . . . . . . . . . . . . . . . 

Processo de Compra N° Processo de Compra Bens 

49 I  7 PUBLICIDADE 
Carater de urgência: compra normal Data do processo: 10/02/2017 

Critério de julgamento: Menor preço por lote 
RBSPOHSÉVBV SRC Sonia Roseni Costa 

09.372.492/0001-10 CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA EPP 10/02/2017 

19.877.163/0001-85 GERAIS BRASIL MULTIMIDIA LTDA EPP 10/02/2017 

01 .527405/0001-45 W M PUBLICIDADE LTDA EPP 10/02/2017 

/'\ 
k 

ÍW 

Sistema. MGFCompras - Fornecedoresconvocadosm .rpt Página 1 



I Praça Zeca Soares, 211 

i Piumhi - MG 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Cotação para pesquisa de mercado 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Processo de compra N° Fornecedor: 09.372.492/0001-10 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA EPP 
Data hora cotação:10lO2/2017 

Sistema: MGFCompras - Cotacaooirpt 

49 / 2017 RUA SÂO MIGUEL N° 704 

BELO HORIZONTE - IVIG 

Contato: PAULA 

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

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

#900001933 PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA ESCRITA ALTO SAO FRANCISCO CIRCULAÇ 300,00 CM/COLUNA 27,10 
x Marca: (S) 

Modelo: 

00000001936 PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA ESCRITA CIRCULAÇAO REGIONAL DIÁRIA P 600,00 CM/COLUNA 45.00 
Marca: (S) 

Modelo: 

00000001937 PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA ESCRITA JORNAL DIARIO DE GRANDE CIR 250,00 CM/COLUNA 55,00 
Marca: (S) 

Modelo: 

00000001935 PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA ESCRITA JORNAL O PONTO CIRCULAÇÃO IV 200,00 CMICOLUNA 15,80 
Marca: (5) 

Modeio: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 52.040,00 

Página 1 



Fwd: Cotação SAAE de Piumhi/ MG 

Assunto: Fwd: Cotação SAAE de Piumhi/MG 
De: Licitacoes <|¡citacoes3@saaep¡umhi.com.br> 
Data: 23/01/2017 15:33 
Para: cana||@canIpublicacoes.com.br 

------ -- Mensagem encaminhada -------- 
AssuntmCotação SAAE de_ Piumhi/MG 

Data:Mon, 23 Jan 2017 15:12:13 -0200 
De:L¡citacoes «dicitacoesfs@sexaepinsmhê.com.br> 

Parazcanaí@cana§pubãicacoes.cc›m.br 

A 

CANAL PUBLICAÇÕES E PUBL. LTDA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Segue anexo cotação de preços para que possamos elaborar nossa planilha 
de orçamento base para compor o processo licitatório na modalidade 
pregão eletrônico no registro de preços, favor nos atender dentro da 
maior brevidade possivel. Favor nos atender porque temos que conhecer o 
preço de mercado panauelaboração da planilha de orçamento base. 

Atenciosamente 

Jaqueline Souza 
Licitações e Contratos 

_  ..__ ......... ... . ..._um_ VW_ ,,.._ ,_____. _.M...,,,_,_...,.a....._.___.._._.....__..._.._,.My ,l _. . _... ›~  .. .l........- ......mim 1 y,,_....,..___...._.. .. _..-_ ..._... ... 

COTACAO SAAE PiúMHFMcadocx  n 51,910; 

1de1 24/01/20171236 



«é 
?t 

 sfvá-r 

Secretaria de Governo da Presidencia da República 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

« ÉS, =E._L,_.. ,L7 

Certidão Simplificada 
Certiticamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição. 

CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLIC|DADE LTDA -EPP 

SOCIEDADE EMPRESARIA L|M|TADA 

Nome Empresarial: 

Natureza Juridica: 

Número de Identiiicação do CNPJ Data de Arquivamento do Ato Data de Inicio de Atividade 
Registro de Empresas - NIRE Constitutivo 

131208015471-6 09. 3724921000 1 -1 0 19/02/2008 0110312008 

Endereço Completo: - . -- ' : 

RUA SAO MiGUEL 743 SLJ 01 - BAIRROJTAPOA CEP 317104350' - BELO HORIZONTE/MG 

Objeto Social: .' n ' n n l ' u n 

A SOCIEDADE TEM COMÕÍSEJETNOSOCIAL A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PUBLIC ACOES E 'PUBLICIDADE EM GERAL, 
EM JORNAIS, REVISTASJRADIOS E TELEVISOE S. '  7;. 

 

Capital Social: RS. 130.000,00 Microempresa ou _ - Prazo de Duração 
CENTO ETRINTA MILREA   Emprfâa de Pequi?”  . ... 

capitalIntegraiizadozfgg'339.000,00 t.P°"° ' í "z INDETERMINADO 

CENTOETRlNTA MILVRÍEAIS ' EMPRESA PEQUENO s. .. :. : V 

_ “ PORTE  
. (Lei Complementar 

. .  .  'ñ°123f05)... 

Sócio(s')lAdministrador(es) . _;    - __ _ _ __ _ __ 

CPF/NIRE Nome  -;  --  Term. Mandato Participação Função' 

943.630.486-20 REGlANEeñlsggtELA CASTRDE SILVA  í R$120.700,00 SOCIOIADMINISTRADOR 

001.235.116-26 SERGIOBOBERTO DA SILVA _xxxxxxx R$u 1.300,00 SÓCKJ-'ADMIMSTRADOR 

Statuszxxxxxxxx j  E _Situaçm ATIVA ' ' ' 

Último Arquivamento: 20109120136; - - ; _ _ ' Número: 5871886 - 

Ato i 002 - ALIERAÇAO _ - 

Evento(s) 2211 - ALTEÊACAO DE ENDEREÇO DENTRO' DO MESMO MUNICIPIO 

- - _O51 - CONSDLÉÇACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ' ' 

Empresa(s)Antecessora(S') _' g u 3 . . . g_ _ 

Nome Anterior ' . __ 3= y Nire _Número Aprovação_ UF' Tipo Movimentação 

CANAL REPRESENTACOES EPUaLIcAcOEs LTDA xxxxxxx ;Aáozàse .  - í= xx .- ALTERAÇAO DE NOME 
-ME - - A _ _- -; - - - ' EMPRESARIAL 

NADA MAIS# - 

_ Belo Horizonte, 03 de Janeiro de' 201'7='11::1_e'      - r-.».›_n-_-.....  

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 (www.jucemg.mg.gov.br) 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” 0170000005930 e visualize a certidão) 

||||||||||||||||I||I|||l|III 
17I010.323-4 
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u São fviiguel, n9 743- sobre loja - Itapuã - CEP:31.710-35D - Belo Horizonte - Minas Gerais. 
Tel: (31) 3222-2006 _ E-MAIL: rafael@canalpublicacoes.combr 

A/C: SAAE DE PIUMHI 

Prezados, 

Conforme solicitado, segue abaiico o orçamento para publicação por uma vez do material enviado. 

RAZÃO SOCIAL: CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLIC|DADE LTDA 

CNPJ: 09.372.492/0001-10 

ITEM Unid. Especificação do Objeto Quant. Preço 
Unitário Total 

1 Cm/coluna Serviços de publicação na imprensa escrita, em 
espaço de_ jornal F 

referente à 

PUBLICIDADE LEGAL, sendo a mesma uma 
obrigação que a Administração deve fazer no prazo 
da lei, não se admitindo retardamentos e 
omissões-*f-'E-sob pena de responsabilidade. 
Publicidade legal à: resoluções, portarias, 
balancetes contábeis, atas da diretoria, extratos de 
editais, adjudicações, homologações, contratos e 
aditivos e outros exigidos por lei 

300 › R$27-,-10 R$8.130,00 

2 Cm/coluna Serviços de publicação na imprensa escrita, em 
espaço de jornal - 

O referente à PUBLICIDADE 
LEGAL, sendo a mesma uma obrigação que a 
Administração deve fazer no prazo da lei, não se 
admitindo retardamentos e omissões, sob pena de 
responsabilidade. Publicidade legal à: resoluções, 
portarias, balancetes contábeis, @tas da diretoria, 
extratos de editais, adjudicações, homologações, 
contratos e aditivos e outros exigidos por lei 

200 R$15,80 R$3.160,00 

3 Cm/coluna Serviços de publicação na imprensa escrita, em 
espaço de jornal LH ' - P S 
- '  referente à 

PUBLICIDADE LEGAL, sendo a mesma uma 
obrigação que a Administração deve fazer no prazo 
da lei, não se admitindo retardamentos e 
omissões, sob pena de responsabilidade. 
Publicidade legal à: resoluções, portarias, 
balancetes contábeis, atas da diretoria, extratos de 
editais, adjudicações, homologações, contratos e 
aditivos e outros exigidos por lei. 

600 R$45,00 ' R$27.000,00 

4 Cm/coluna Serviços de publicação na imprensa escrita, em 
espaço de jornal diário de grande 

D E 

referentç.___,à___QUBLICIDADE LEGAL, sendo a 
mesma uma obrigação que a Administração deve 
fazer no prazo da lei, não se admitindo 
retardamentos e omissões, sob pena de 
responsabilidade. Publicidade legal à: resoluções, 
portarias, balancetes contábeis, atas da diretoria, 
extratos de editais, adjudicações, homologações, 
contratos e aditivos e outros exigidos por lei. 

250 R$55,00 ' R$13.750,00 

Rafael Nery. 
Gerente A dministrati vo 



ORÇAME   ›. -. __  CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 09.372.492/0001-10 A 

 a São CMigueI, n9 743- sobre loja - itapuã - CEP:31310-350 - Belo Horizonte - Minas Gerais. 
Tel: (31 ,i 3222-2006 - E-MAIL: rafael@canal,oublicacoes.com.br 

"Er-a. Cm/coluna Serviços de publicação na imprensa escrita, 750 R$145.00 _t R$108-750.00" 
.............____ em espaço no DIARIO OFICIAL oo ESTADO í 

     

PEWÍMÊDGERAIS -ooug referente à  
PUBLIC") ÊLEQIÉÉ-sendo a mesma uma í ~ 

obrigação que a Adm¡ ' traçãoâciyzewnñ' vam 
prazo da lei, não se MW; mas res e omissões, sob e responsabili a ee- 
Publicid a são Dublicações referentes à: 2 exp' 

- a os de editais, adjudicações, \ 9550 
homoioñesões contratos e aditivos e outros e 5 .í exigido; por Ieri.  em 

rea¡ 

s, válidos por 60 dias. 

Já estão inclusos todos os custos para execuáo do Objeto. 

/w L_ 

Belo Horizonte, 24 de janeiro 2017. 

Atenciosamente, 

Rafael Nery - Gerente Administrativo 
Fone: (31) 3222-2006 - 9 9821-7307 

rafael@canalpublicacoes.oom.br   7 5 _ t 

canal@canaipublicacoes.com.br   _ _  
-ãàââéêàeiêiçàíñêt 

-iÉiêíÊL-;àãêüzêgêêãí 

_ 'Éíããã  
.a ?seram -e 2:3; 

?ÉÊÉ-“imáâ*Mííkíâàãíifíwíiêíêi- z-  _g 

's-;atàãüiàçsa-o.; 

Rafael Nery. 
Gerente Administrativo 

.›. e . =Z.1"JK"":_). - 



 Praça Zeca Soares, 211 
' Piumhi - MG 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Cotação para pesquisa de mercado 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Processo de compra N° Fornecedor: 19.877. 'l 6300001 -85 

GERAIS BRASIL MULTIMIDIA LTDA EPP 
Data hora Cotação: 1 0/02/201 7 

Sislema: MGFCompras ~ Cotacaootrpt 

49 l 2017 RUA CEL. EUGENIA THIBAU N° 511, CASA 507 

BELO HORIZONTE - MG 

Contato: RAFAEL NERY 

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

Validade 60 dias Prazo entrega: 60 dias 

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

/3000001033 PUBLICAÇAO NA IMPRENSA ESCRITA ALTO SAO FRANCISCO CIRCULAÇ 300,00 CNI/COLUNA 40,00 
z Marca: (5) 

Modelo: 

00000001936 PUBLECAÇÃO NA IMPRENSA ESCRITA CIRCULAÇÃO REGIONAL DIÃRIA P 600.00 CMICOLUNA 45,00 
Marca: (S) 

Modelo: 

00000001937 PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA ESCRITA JORNAL DIARIO DE GRANDE CIR 250,00 CMICOLUNA 45,00 
Marca: (S) 

Modelo: 

00000001935 PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA ESCRITA JORNAL O PONTO CIRCULAÇÃO IV 200,00 CMICOLUNA 42,00 
Marca: (5) 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 58.650,00 

'É 
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Re: Cotação SAAE Piumhi/MG 

1de2 

Assunto: Re: Cotação SAAE Piumhi/ MG 

De: Gerais Brasil MultiMídia <geraisatende@gmail.com> 
Data: 24/01/2017 13:01 
Para: Licitacoes <Iícítacoes3@saaepiumhi.com.br> 

recebido 

Em 24 de janeiro de 2017 13:01, Licitacoes <¡êcâtacoesâ@saaepiumhi.com.br> escreveu: 

------ -- Mensagem encaminhada -------- 
Assuntozcotação SAAE Piumhi/MG 

Data:Mon, 23 Jan 2017 15:16:54 -0200 
De:Licitacoes <3ícâtacoes3CãJsaaep§umhâ.com,br> 

Parazgeraisatenáeõgõgrreaãicom 

A 

:GERAIS BRASIL MULTIMÍDIA LTDA 
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Segue anexo cotação de preços para que possamos elaborar nossa planilha 
de orçamento base para compor o processo licitatório na modalidade 
pregão eletrônico no registro de preços, favor nos atender dentro da 
maior brevidade possivel. Favor nos atender porque temos que conhecer o 
preço de mercado para elaboração da planilha de orçamento base. 

Atenciosamente 

Jaqueline Souza 
Licitações e Contratos 

àâkvvwxzjeraisbrasíLcom 
Telefone: (31) 2127-1949 J  
Fax: (31) 3347-8533 
Atendimento 24 horas:  . ›)z9°ê'lns'.:awrÀ - 

24/01/20171302 



Re: Cotação SAAE Piumhi/MG W” *  * 

CeIUIar/WhatSApp: (31) 9 9441-9393 

 . ;az-.~.---.~g-.......- 

~=- , .a;-\._»:;,,..-_........- 

- ~ n -:=L:s.~_'::.._......... - 

2 de 2 24/01/2017 13:02 



searetanaoe Governo da Presidência da República 
»Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa_ 
Departamento-de Registro Empresariais Integração 
Secretaria de Estado de' Desenyolvimento Econômico de-IMinas/Serais 
.Juntar Comercía¡ do Estado de 'Minas @estais  

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

vigentes na data de sua expedição. 

Nome Empresarial: GERAIS BRASIL MULTIMIDIA EIRELI - EPP 

Natureza Juridica: _, , EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA) 

Número do Identiñcacão do CNPJ Data de Arquivamento do Ato Data de Início de Atividade 

Registro de Empresas - NIRE constitutivo 
3180020593-8 19.877.163/0001-85 a , 14/03/2014 24/02/2014 

Endereço Completóf 7._ - 5: _ " --   _ . . 

RUA PADRE RüLlMñlsíSALA: 201,- LI-:TRAIVr/:jzg - BAIRRO; SANTA EFIGENIA C_EP 3I_)'130›094 - BELO HORIZONTE/MG 

Objeto Social: ' " - '3- ' ' ' ' 

SERVICOS DE PUBLICIDADE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS-CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS SERVICOS 
DE PREPARACAO DE- DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO SERVICOS COMBINADOS 
DE ESCRITORIO E. APOIO ADMINISTRATIVO'SERVICOSfDE MARKETING DIRETO PUBLICIDADE NA INTERNET SERVICOS DE 
ASSESSORIA. CONSULTORIA. ORIENTACAO E ASSISTENCIA OPERACIONAL PARA A GESTAO DO NEGOCIO PRESTADOS A 

EMPRESAS E A OUTRAS ORGANIZACOES. EM MATERIA DE PLANEJAMENTO. ORGANIZACAO, REENGENHARIA. CONTROLE 
ORCAMENTARIO. |NEO_RMACAO, GESTAO, DEFINICAO DE METODOS E PROCEDIMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL, DE 
CONTABILIDADE IDE-“CDSÍÚSÇ DE CONTROLE DE ORÇAMENTOS, CONSULTORIA PARA ANEGOCIACAO ENTRE EMPRESAS E 

SEUS TRABALHADORES. CONSULTORIA EM RELACOES PUBLICAS E COMUNICACAO. INTERNA E EXTERNA. CONSULTORIA 
EM LOGISTICA DE LOCALIZACAO SERVICOS CRIACAO E A PRODUCAO DE CAMPANHAS DE PUBLICIDADE PARA QUALQUER 
FINALIDADE PARA VEICULACAO EM QUAISQUER TIPOS DE VEICULOS DE COMUNICACAO. COLOCACAO EM NOME DE 
CLIENTES, DE MATERIAL_ PUBLICITARIO EMJORNAIS, REVISTAS. RADIO, TELEVISAO, INTERNET E EM' OUTROS VEICULOS 
DE COMUNICACAO. 'REnPR-ESENTANTES DOS VEICULOSDE COMUNICACAO PARA VENDA DE TEMPO OU ESPACO DE 
PUBLICIDADE A CLIENTES. 'PRESTACAO DE SERVICOS PARA MERÇHANDISING EM RADIO E TELEVISAO SERVICOS DE 
CONSULTORIA EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA(- - í - ' -3 

 

Capital Social: R$ zoocoaoo - ' _ Microempresa ou - Prazoíde Duração 

DUZENTOS MIL RI-:Ais: ' -_ _Z EmPfesapf/e Petit/BHD '. -. 

Capital lntegralizado: Rs 200.000,00 - _ ' me INDETERMINADO 

DUZENTOS MIL REAIS . J . __ _ - _  EMPRESA PEQUENO 'í  
' .' 2.. PORTE 

(Lei Complementar 
n"123ID6] 

Titular/Administrador . ' u. . 

CPF/NIRE Nome z-?if - - _ - TermJVIanclato Funçao 3- V _ 

02253313542 PAULA VICTORIACAMPOS MOREIRA É xxxxxxx , TITUIÃARMDMINIÊTRADOR   -” 

Status: xxxxxxx  5 n  situacao: ATIV-Aj n l A - " ~ ' 

ÚItimo ArquIvamertioá'-2a;roa/2o1s . " Número: 5321003 ' 

Ato 7 nazis¡ AÍLÍERÍiic/Ito  .  a _  __ _ - 

Eventots) 2244 --ALTERACAODEATIVIDADES EcoNoMIc-:Asíteiaiucuàitt:sEcuIiQARIAs) 
2211**':""*Á”IÉTERÀc'Ao os ENDERECO Damned-contesta:: Mumicipíov E ' 

2015 QALTfisRiÁcAo-DE OBJETO-SOCIAL' ' z ' u' 

051 - '-_CCI'NS'O'LIDACAO oi; CONTRATO/ESTATUTO? 

--. n-<›¡¡àL-,,'._w-..¡›' 

Certidão Simptiñcada 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 (wvirwjucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser 
validade do duas formas: 

1) Validação por envio de arquivo (upload) 
2) Vaiidaçào visua! (digite o n" C170000148160 e visualize a certidão) 

|||||I|I|I|| ||I|II|III |||||I Página 1 de 2 
17/06/5345# 



_Secretariado Governo da Presidência dazRe-públãca 
;Sêàtñtaria Especial ÚHJMÉCFO e ?engana Empresa. 
Depã ãFnEanto_ ciefêtegistro Empresariaí e Integração  Junia Comercial do Estado de _Minas Gerais 

Certidão Simplificada 

vigentes na data de sua expedição. 

Nome Empresarial: GERAIS BRASIL MULTIMIDIA EIRELI - EPP 

Natureza Jurídica: 

Secretária de EStado-de- Desenvoivimento Econômico deMãnsrs Gerais 

Certificamos que as informaçoes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILSDADE LIMITADA [DE NATUREZA EMPRESARIA) 

Empresa (s) Antecessoraü) 

Nome Anterior - Nire Número Aprovação UF Tipo Movimentação 

GERAIS BRASIL MULTIMIDIA LTDA - ME 3121008523-8 ' 31600205938_ xx TRANSFDRMACAO 

GERAIS BRASIL MuLriMIDIA LTDA u ME xxxxxxx _ pssgzaii. xx ALTERAÇAO DE NOME 
' ' .. “- EMPRESARIAL 

NADA MAIS# 

 
Belo Horizontejode Janeiro de 2017 11:35     se RETÀRM oe - 

 

   

validada do duas formas: 

1) Validação por envio de arquivo (upload) 
_ 2) Vaiidaçao visual (digite o n" (3170000148160 e visualize a certidão)  

17I06B.345-1 

Certidão Simpliücada 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 (www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidao pode ser 

Página 2 de 2 



Ao 
SAAE-PIUMHÍ 

  
iiiuLnilviiaoâiA a' i 

Conforme solicitado, estamos enviando cotação para serviços de publicidade legal a 

serem veiculadas nos seguintes jornais: 

COTAÇÃO DE PREÇOS 

ITEM Unid. Especificação do Objeto Quant. 
Preço 

Unitário Total 

1 Cm/colu na Serviços de publicação na imprensa escrita, ern 
espaço de jornal L ' U referente à 

PUBLICIDADE LEGAL, sendo a mesma uma 
obrigação que a Administração deve fazer no prazo 
da lei, não se admitindo retardamentos e 
omissões, sob pena de responsabilidade. 
Publicidade legal à: resoluções, portarias, 
bálàiicêteíTfontábeis, atas da diretoria, extratos de 
editais, adjudicações, homologações, contratos e 
aditivos e outros exigidos por Ie¡ 

300 40.00 12.000,00  

2 Cm/coluna Serviços de publicação na imprensa escrita, em 
espaço de jo_rnal - g PQN T0 de CIRCUQQAQ  referente à PUBLICIDADE 
LEGAL, sendo a mesma uma obrigação que a 

Administração deve fazer no prazo da lei, não se 
admitindo retardamentos e omissões, sob pena de 
responsabilidade. Publicidade legal à: resoluções, 
portarias, balancetes contábeis, atas da diretoria, 
extratos de editais, adjudicações, homologações, 
contratos e aditivos e outros exigidos por lei 

200 42,00 1-_ 

8.400,00 

3 Cm/coluna Serviços de publicação na imprensa escrita, em 
espaço de jornal " - 
- referente à 

PUBLIÇIQADE LEGAL, sendo a mesma uma 
obrigação que a Administração deve fazer no prazo 
da lei, não se admitindo retardamentos e 
omissões, sob pena de responsabilidade. 
Publicidade legal à: resoluções, portarias, 
balancetes contábeis, atas da diretoria, extratos de 
editais, adjudicações, homologações, contratos e 
aditivos e outros exigidos por lei. 

600 45,00 27.000,00 

4 Cm/coluna Serviços de publicação na imprensa escrita, em 
espaço ge jornal diário de grande 

E A 
referente à PUBLICIDADE LEGAL, sendo a 

mesma uma obrigação que a Administração deve 
fazer.›.-.=:1'.L._prazo da lei, não se admitindo 
retardamentos e omissões, sob pena de 
responsabilidade. Publicidade legal à: resoluções, 
portarias, balancetes contábeis, atas da diretoria, 
extratos de editais, adjudicações, homologações, 
contratos e aditivos e outros exigidos por lei. 

250 45,00 _. 

f 11.250,00 

GERAIS BRASIL MULTIMÍDIA ElRELl EPP 

wwwgeraisbrasiLcom 
Correspondência: Rua Violeta, 802/ 102 - Esplanada 
B.Hte-MG - CEP.: 30280-230 

Rua Padre Rolim, 815/201 - Tel.: (31) 2127-1949 - Fax.: (31) 3347-8533 

Santa Efigênia - B.Hte-M6 - CEP.: 30130-090 
Celular (31)9 9609-3331 - WatsApp (31)9 9441-9393 

e-maii: geraisatende@gmail.com 



 (Gàeirañs ”  
MULTIMIDIA 

à* Cm/coluna Serviços de pqblicação na imprensa escrita, em 750 143,00 107.250,00 Lg_ espaço no DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE 
-MIN GERAIS ;um referente à j 
PUBLIC AD EGAL, sendo a mesma umalízf” 

p--í / 
     obrigação que a AdmIHÊ5tr-a..o deve fazer __ .  

da Ieí, não se admitindo retarda v   __,_ .- extratos de editais, 
._.-. icações, homologações, contratos e aditivos e 
outros exigidos por lei. 

  sob pena de respon ,-2 a1- Publicidade Iega "o- 

Validade deste orçamento: 60 (sessenta) dias. 
Forma de pagamento: Mensal. 

Belo Horizonte, 24 de janeiro de 2017 

Atenciosamente, 

“as 
TMQ_ Umano_ O. ?flora-í J m_ 

Paula Victória Campos Moreira 
Gerais Brasil Mu|tiMídia EIRELI EPP 

CNPJ 19.877.163/0001-85 

GERAIS BRASIL MULTIMÍDIA EIRELI EPP 

www.gera isbrasiLcom 

Correspondência: Rua Violeta, 802/102 - Esplanada 
B.Hte-MG - CEP.: 30280-230 

Rua Padre Rolim, 815/201 -Tei.: (31) 2127-1949 - Fax.: (31) 3347-8533 

Santa Efigênia - &Hte-MG - CEP.: 30130-090 

Celular (31)9 9609-3331 - WatsApp (31)9 9441-9393 

e-mail: geraísatende@gmail.com 
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 Praça Zeca Soares, 211  Piumhi - MG 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 
23782816/000 

Cotação para pesquisa de mercado 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Processo de compra N° Fornecedor: 01.527.405/0001-45 

W M PUBLICIDADE LTDA EPP 
Data hora cotação: 1 01021201 7 

Sistema: MGFCompras - Cotacaool .rpt 
Página 

49 / 2017 AV. AUGUSTO DE LIMA N° 233 CONJUNTO 1.208 CENTRO 

BELO HORIZONTE - MG 

Contato: GUSTAVO 

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

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

&Noooolgss PUBLICAÇAO NA IMPRENSA ESCRITA ALTO SAO FRANCISCO CIRCULAÇ 300,00 CMICOLUNA 40.00 ,, 
~ Marca'. (S) 

\ Modelo: 

\00000001936 PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA ESCRITA CIRCULAÇAO REGIONAL DIARIA P 600.00 CMICOLUNA 50,00» ' 

Marca: (5) 

_ Modelo: 
\ 

\00000001937 PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA ESCRITA JORNAL DIARIO DE GRANDE CIR 250,00 CMICOLUNA 78,00 " 

Marca: (S) 

Modelo: 

\ 00000001935 PUBLICAÇAO NA IMPRENSA ESCRITA JORNAL O PONTO CIRCULAÇÃO IV 200,00 CMICOLUNA 50,00 e 

Marca: (S) 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 71.500,00 



Cotação SAAE / Piumhi-MG 

Assunto: Cotação SAAE/Piumhi-MG 
De: Licitacoes <licitacoes3@saaepíumhi.com.br> 
Data: 23/01/2017 15:20 
Para: comercial@agenciawmcombr 

A _ _m._, 
N&M PUBLICIDADE LTDA-EPP 
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Segue anexo cotação de preços para que possamos elaborar nossa planilha de 
orçamento base para compor o processo licitatório na modalidade pregão 
eletrônico no registro de preços, favor nos atender dentro da maior brevidade 
possivel. Favor nos atender porque temos que conhecer 0 preço de mercado para 
elaboração da planilha de orçamento base. 

Atenciosamente ~L»em~Ww 

CTN Jaqueline Souza 
Licitações e Contratos 

«mAnexos 

COTACAO SAAE PIUMHI MG.docx 51,9KB 

1 de 1 '"“°"“'““”“"l' 27/01/2017 15:47 



Confirmação de Leitura (exibida): Cotação SAAE/Piumhi-MG 

Assunto: Confirmação de Leitura (exibida): Cotação SAAE/Piumhi-MG 

De: Comercial W&M Publicidade <comercia|@agenciawm.com.br> 
Data:23/O1/2017 15:28 % 

Para: Licitacoes <Iic¡tacoes3@saaepiumhi.com.br> 

Esta é uma confirmação de leitura da sua mensagem 

Para: comerciaiüagenciawm.com.br 
Assunto: Cotação SAAE/Piumhi-MG 
Enviados: 23.01.2017 15:20 

Nota: Esta confirmação de leitura somente informa que a mensagem foi 
aberta no computador do destinatário. Não há garantia que o destinatário 
tenha lido ou compreendido o conteúdo da mensagem. 

.. M  l  .mu. .... ... .Vime. 

Reporting-UA: webmail Locaweb 
Original-Recipient: comercial@agenciawm.com.br 
Final-Recipient: rfc822; comercial@agenciawm.com.br 
Original-Message-ID: <c?@4?94a-2bb8-fBõd~39@4-ldâeâeozeedzâsaaepíumhi.com.br> 
Disposition: manua1-action/MDN-sent-manually; displayed  ANEXOS: 

MDNPart2.txt 268 bytes 

nus-Anuai- 

1de1 24/01/201713ü2 



61 _ s serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoesQsaaepiumhixom.br CNPJ: 217813161009140 
 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90] Praça zeca Soares, 211 - 37925-096 PiUMHlfMG -Teiefax 37-3371-1332 

OBS: Segundo critérios da Associação Nacional dos Jornais- ANJ , considera-se 
jornal de grande circulação no Estado de Minas Gerais , o jornal: Estado de Minas, O 

Tempo, Aqui e ljlobjgaghrg dia. 

O licitante deverá cotar preço em cm/coluna e necessariamente, deverá informar a largura 
da coluna; 

As matérias e divulgações deverão ser publicadas na primeira edição após o recebimento da 
autorização emitida pela Autarquia; 

Forma de pagamento: Mensal; 

-.- . .maximum-w. 



Secretaria de Governo da Presidência da República 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresariai e Integração 
Secretaria-de Estado de Desanvotvêmento' Economico de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certidão Simplificada 
Certiticamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição. 
Nome Empresarial: w a. M PUBLICIDADE LTDA -EPP 

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LtMlTADA 

Número de Identificação do CNPJ Data de Arquivamento do Ato Data de Inicio de Atividade 
Registro de Empresas - NIRE Constilutivo 

31205039044 01 .52140510001-45 _ ; 1011011996 3010611996 

Endereço Completo: 

AVENIDA AUGUSTO DE LIMA 233 CONJUNTO: 12.08 -- BAIRRO CENTRO CEP:50190-000: 1-' _BELO HORIZONTE/MG 

Objeto Social: _ ' ' " ' 

PUBLICIDADE EM GERAL. PUBLICACOES DE ARTIGOSEMoERAL EM _JORNAIS, REVISTAS, 'RADIOS E TELEVISOES. 
PROMOCAO DE VENDASEM- GERAL, TAIS COMO PUBLICIDADE NO LOCAL DE VENDAS E DISTRIBUICAO OU ENTREGA DE 
MATERIAL PUBLICITARIO'. _ CONSULTORIA EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA. INTERMEDIACAO NA VENDA DE 

ASSINATURAS DE_ JORNAIsL-REVISTAS- EOUTRAS PLJBLICACOES. REPRESENTACAO COMERCIAL_ EM GERAL POR CONTA 
DE TERCEIROS. = . - r - - z 

    

 

Capital Social: - Ri¡ '15'0.000,00 ' i - ' - Microempresa ou Prazo de Duração 

CENTOECINOUENTAMIL REAIS ' ' .' '_  i _ Empresa de Pequeno ' 

Capital lntegfálizado: R$ 150.000,00  __ . .. - - -- -. Í; =-   ?Mie INDETERMINADO 
cENTo.-I2.cI_i~'IoUENTAMIL:REAIs«a6--  - - .. .EMPRESA PEQUENQ _. .   . - 

-   _  PORTE - - ' 

' ' '  ' (Lei Complementar 
. _. n°123106) 

SÓCio(s)IAdminiStradOrIe§ÍM* _ __ _ _ - - ; -jz  _  _ - 

CPFINIRE _. Nome   ,  zTerm. Mandato PanIcipaçsc" . = Função 
987.506.426-91 MARLENE MARTINS DE CARVALHO   xxxxxxx 'R5 30.000,00 ' 'SOCIO - 

955.316.076-00 MIRNA MARTINS DE CARVALHO LOPES " xxxxxxx _-R$. 120.000,00 _ SÓCIOIADMINtSTRADOR 

Statusz-_XXXXXXXX 32” , situaçãozATlvA. t' o ' - 

Último Arquivamento: 2010512016_ ' -' "  Número: 5755633 

Ato ' 316 - ENOADRAMENTO DEE_PP ' ' 

Empresamiâritecessorats) 7 __ . _ _ -. _ __ _; - _ _ _ _ _- - 

Nome Anterior  . ' ' _'    =Nire=f° '  _ÍiTNümero AIiroúraÇão-_UF 'Tipo Movimentação 

w a M PUBLICACOES LTDA -EPP ' _ " "xirxmx t: 4498585 . xx ?ALTERAÇÃO DE NOME 
' -' , -  -' _ -    ' ,EMRRESARIAL  Observações ' n. i=-<~_ - _   . _ _  'j ' - _ - - 

EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL DATADA DE 2210312006, AROUIVADA sos  NRGSZSZÉZT, DE; 0310512006, FICA 
ANOTADA A EXISTÊNCIA DEACAO DE NOTIFICACAO JUUICIAL ÉM DESFÁVOR DA JUCEMG E OUTROS, COM O OBJETIVO 
DE DAR CIENCIA DA DIVÉERGENCIA ENTRE AS PESSOAS JURÍDICAS DA SOCIEDADE EMPRESARIA SUPRA E DA EMPRESA 
WM PUBLICIDADELTDAL. f w ' -- - - .   .  . .. e 

NADA MAIS#    
.J-¡L-.Asmv-u. _ _ - z __ _- _~_-2.~.-.w..  - 

   SE RETÁRIA --~ 

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 (www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar Certidão. A certidão pode ser 
validada de duas formas: 
1) Validação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação Visual (digite o n” 0160002707751 e visualize a certidão) 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Página 1 de 1 

1617035295¡ 
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sAAÍíÉ  Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

IicitacoeSQSaaeQiuMhLcon-i.br (NP): 2Êl.?82.8í.ÉÍ0002l--E0 

Autarquia Munãclpal (Lei 103580¡ Praça Zeca Soares, 211-- ?HRS-BUG PiülvlHãimâ  Telefax 5?-3371-133Z 

Razão social do Licitante: W&M Publicidade 
CNPJ: 01.527.405/0001-45 
Endereço: Av. Augusto de Lima 
E-mail: comercial@agenciawmcombr 
Telefone/fax: (31) 3226-9264 

ITEM Unid. Especificação do Objeto Quant. Preço 
Unitário Total 

Cm/coluna Serviços de publicação na imprensa escrita, em 
espaço de jornal ALTO SA RANCI C0 cl 

cmcuLAçÃo NO MUNICIPIO referente à 

PUBLICIDADE LEGAL, sendo a mesma uma 
obrigação que a Administração deve fazer no prazo 
da lei, não se admitindo retardamentos e 

omissões, sob pena de responsabilidade. 
Publicidade legal à: resoluções, portarias, 
balancetes contábeis, atas da diretoria, extratos de 
editais, adjudicações, homologações, contratos e 
aditivos e outros exigidos por lei 

300 R$ 40,00 R$ 12.000,( 

Cm/coluna Serviços de publicação na imprensa escrita, em 
espaço de jo_rnal - Q PON T0 de CIRCULAÇAO 
No MUNICIPIO referente à PUBLICIDADE 
LEGAL, sendo a mesma uma obrigação que a 

Administração deve fazer no prazo da lei, não se 
admitindo retardamentos e omissões, sob pena de 
responsabilidade. Publicidade legal à: resoluções, 
portarias, balancetes contábeis, atas da diretoria, 
extratos de editais, adjudicações, homologações, 

“contratos e aditivos e outros exigidos por lei 

200 R$ 50,00 R$ 1.000,00 

Cm/coluna Serviços de publicação na imprensa escrita, em 
espaço de jornal F HA DA ANHÃ - PA os 
- MG dg CI3CULA§A0 REGIONAL referente à 

PUBLICIDADE LEGAL, sendo a mesma uma 
obrigação que a Administração deve fazer no prazo 
da lei, não se admitindo retardamentos e 

omissões, sob pena de responsabilidade. 
Publicidade legal à: resoluções, portarias, 
baiancetes contábeis, atas da diretoria, extratos de 
editais, adjudicações, homologações, contratos e 
aditivos e outros exigidos por lei. 

600 R$ 50.00 R$ 30.000,0 

Cm/coluna P” "Serviços de publicação na imprensa escrita, em 
espaço ge jornal diário de grande 
IR O E ADD E MINAS GE I 

referente à PUBLICIDADE LEGAL, sendo a 

mesma uma obrigação que a Administração deve 
fazer no prazo da lei, não se admitindo 
retardamentos e omissões, sob pena de 
responsabilidade. Publicidade legal à: resoluções, 
portarias, balancetes contábeis, atas da diretoria, 
extratos de editais, adjudicações, homologações, 
contratos e aditivos e outros exigidos por lei. 

250 R$ 78,00 ' R$ 19.500,0¡ 

Cm/coluna É: Serviços de publicação na imprensa escrita, 
em espaço no DIÁRIO OFICIAL no ESTADO 

'DE--M NAS GERAIS -DOMQ referente à 

PUBLICID E~I=E AL, sendo a mesma uma 

obrigação que a Adminis e%o' 
prazo da lei, nã itin o retar entes e omissõespsso pena de responsabilidade. 

-eubliclããíílegal são publicações referentes à: 
extratos de editais, adjudicações, 
homologações, contratos e aditivos e outros 
exigimos por lei. 

750 R$ 165,90 

/f/,s 
\ 

R$ 12.425 0 



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

Piumhi - MG 
í  

à. 

Processo de compra N° 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Pesquisa de Mercado 

49 I 2017 

CNPJ Razão social do fornecedor pesquisado Valor proposto 

01 .521405/0001-45 

093724920001-1 0 

19.877.163I0001-85 

W M PUBLICIDADE LTDA EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA EPP 

GERAIS BRASIL MULTIMIDIA LTDA EPP 

71.500,00 

52.040,00 

58.650,00 

Sistema: MGFCumpras - PesquisaDeMercadomxpt 
Página 1 



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

Piumhi - MG 

Cotações vencedoras por fornecedor 

Processo de compra: 49 l 2017 Data do processo: 10/0212017 A00 de aPIÍCaÇÕOí 2017 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA ESCRITA, EM JORNAIS DO MUNICÍPIO, REGIÃO E 
ESTADO DE PUBLICIDADE LEGAL 

09.372.492I0001-1 CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA EPP 

00000001933 PUBLICAÇAO NA IMPRENSA ESCRITA ALTO SAO FRANCISCO 3000000 27.1000 81300000 

00000001936 PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA ESCRITA JORNAL FOLHA DA MANHÃ, 6500.0000 45.0000 270000000 

00000001935 PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA ESCRITA JORNAL O PONTO CIRCULAÇÃO 200,0000 15,8000 3160.0000 

Total do fornecedor 38.290,00 

19.877.163I0001-8 GERAIS BRASIL MULTIMIDIA LTDA EPP 

00000001937 PUBLICAÇAO NA IMPRENSA ESCRITA JORNAL DIARIO DE GRANDE 2500000 45.0000 11.250,0000 

Total do fornecedor 11.250,00 

Sistema: MGFCompra5 - CotacoesPorFornecedorm.rpt Pagma 1 



x s 

 

omumao mess_ cassou «nas causou moas_ omasoo mamã nas.: v8.2.0 E2_ 2. muzum. omumosümamm E2_ 

.Eomz 

5 x  sã: 

_causou Hmh_ .Comaosâ _causou EmD s _canoas _causou 2mm »Sümoê _omumaa mÉD 

020.530 _OÊÉOU S3ín_ _oumgcoo 

9mm .omkzuo 8m.. 9mm ..Bm «mqo .Cm ..z _os_ - mhzomío: 04mm u 

nu _ zmmmoo zoo 

momomgoñ_ G mmãEoo _mEmññnsw .. wñcmums_ _NEOHEW 

W . ,a 



m... ,É w. 

.U 

mmãEoo mu _Bmw 28_ _màmcoammm 

_amoo _cmmow_ mEow 

EmmmñaEm @à 

_mmwbcm mu oNEn_ 

oodcm. E. em_ ooómmám _É oodvodm Ê uoumooso. 22_ casaca _so_ B¡ 

mmmamgo: m wmEEoO _mEmEmnBw - marcam.: _mEmEw 

W & m. 



gw 

_.0.0nh.00 .... ..EQEOO m «Lua onmEzmm _maca ._o_m> 00600.3. n 3o_ o não_ causam» _nã_ ._o_m> 

_EB _o_m> mvmuí: onmvzzmao .oumaaunw HOHMP mada.: omumuou meu...? owumuou Banca ou omozommo voa 093o 

___ m5.. m _E01_ 

N0_000.0N m oyo_ o Ema_ evasão _Bop ._o_m> 

É _ 

_E2 _o_m> mamã:: mnmuzcmsc .oumaaumm Hoamb saiam,... owumuou media omumuoo oãuoa ou omotummn_ voa omñoo 

__ m5,_ N _upon_ 

00600.2. _. 2o_ o «uma oumszmm _B3 ._o_m> 

É 

_EB _o_m> mamã:: wumvzcmao .oumaaumm Hoamb manxwa omumuou manada omumuou 3359..._ ou omutuwmn_ coa omãoo 

_ m5.. _. _Bon_ 

:ea _. m.. 

..z EnEoo ou ommoooí 

mmowmzuñ_ m wm._aEoo ..mEmÊmnJw - 932m5.. _mEwEw 

ñ 0 

os_ - EEEn_ É. 

3m _mmzmom momN mami_ 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares. 211 23.782.81.*.¡› 

Piumhi - MG 

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

AUTORIZAÇÃO PARAABERTURA DE P-Iâal-&ESSODE COMPRA 

 
Objeto ................... .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA ESCRITA, ElVl JORNAIS 

DO MUNICIPIO, REGIÃO E ESTADO DE PUBLICIDADE LEGAL 

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

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

Por ser verdade, firmo o presente, 

Piumhi- MG, sexta-feira, 10 de fevereiro de 2017 

M 
I Odécio da Silva Melo 

Diretor 

Protocolo..... 129012017 10/02/2017 00:00:00 

N° Processo... 4912.01? 

Tipo processo.. 

u Responsável... 

Finalidade ...... .. Autorização do ordenador concedida. Classificar ol 

Sistema. MGFCompras - AutorizacaoOrdenadorm .rpt 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares_ 211 

Piumhi - MG 

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

cLAssIFIcAçÃoDÉ MODALIOADE DE LICITAÇÃO 

_ Às 13:54 hs desta sexta-feira. 10 de fevereiro de 2017, na sala de reuniões do Serviço Aut. de Água e Esgoto 
I o responsável pelo setor d_e compras concluiu sua análise do processo n° 49 f 2017, referente a PRESTAÇAO DE 
'SERVIÇO DE PUBLICAÇAO NA IMPRENSA ESCRITA, EM JORNAIS DO MUNICÍPIO, REGIAO E ESTADO DE 
' PUBLICIDADE LEGAL. 

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

Piumhi- MG, sexta-feira, 10 de fevereiro de 2017 l 

Sonia Rosenibosta 
Responsável pelo setor de compras 

g Protocolo..... 150012017 
!N°Processo... 1I2.o17 
5 Tipo processo.. Processo de compra 

Modalidadem. Pregão Eletrônico 

: Responsável... Sonia RoseniCosta 

- Sistema' MGFCompras - ClassiñcacaoProcessoPorlvlodalidadeol.rpI l Finalidade ...... .. 

10/02/2017 13:54 5 



SAÂSBYE   Serviço Autônomo de Água e EsgOtO  " " ““ IICItaÇQgSQSQQgQIQmhLggmbr CNPJ: 23.782.816/0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - Tetefax 37-337 

COMISSAO 'PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO I DO ART. 43 
DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006, COM A REDAÇÃO 
DADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014, A PRESENTE 
LICITAÇÃO E DESTINADA A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE 
MICRO EMPRESAS E EMPR_ESAS DE PEQUENO PORTE. 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO DE PIUMHI-MG 
PREGÃO ELETRôNICO DE REGISTRO DE PREÇOS 

N° 01 /2017 
PROCESSO LICITATORIO N° 49/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

OBJETO: O PRESENTE CERTAME TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS* 
VANTAJOSA A ADÂMINISTRAÇAO, VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
- EPP OU EgU'IPAR_A____DAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D_E PUBLICAÇÕES 
OFICIAIS, EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO MUNICIPAL, EM JOR-NAL DIARIO DE GRANDE 
CIRCULAÇÃO LOCAL/REGIONAL E NO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO CADERNO DE 
CLASSIFICADOS OU EM ESPAÇO ESPECIFICO DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS E 

ANÚNCIOS OFICIAIS, DE MATERIAS DE INTERESSE DO SAAE DE PIUMHI-MG, TAIS 
COMO AVISOS DE LICITAÇÃO, EDITAIS, EXTRATOS DE CONTRATOS E OUTROS 
CONGÊNERES, PARA A__TENDER A DEMANDA DA AUTARQUIA SAAE PIUMHI-MG, 
CONFORME ESPECIFICAÇOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO 1 DESTE 

EDITAL. 
' ::Fu-íüñfçñ-.i. - 

' RECEBIMENTB DAS PROPOSTAS: das 03:30 hs do dia 02/03/2017 até"â§°0é§'SS¡h'§dÉ› dia 

15/03 de 2017. 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 09:00 hs até às 09:59 hs dO dia 15/03 da 2017, 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: a partir das 10:00 hs dO diaiâ/g; de 
2017.  g"?  ~ 

TEMPO DE DISPUTA POR ITEM: 02 minutos, acrescido dO tempo a|eatóriO_qUç'ipg\Éde _Variar 
4.3 QQÉQQJDI (um Segundo) à 00:30:00 (trinta minutos), determinado pelo SISI: '   ' _ 

 
u' g. 'if-n 5 

'  DE TEMPO: para todas as referências de tempo Será ObserVÉão O hozrario de 
' 3:35¡ là?" "F. 

LOCAL: www.licitanet.com.br "Login" ., 

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

Licitações 
Pregoeira: Maria das Graças Ferreira Barros Goulart 
Telefax (37) 3371-1332  



_ Serviço Autônomo de Água e Esgoto I  ACNPJ: 23.782.816/0001-10 
Autarquia Munícipal (Lei 1035/99) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - Telefax 37-3371 

cOMIssAO PERMAN_ENTE DE LICITAÇÃO 

 

APRESENTAÇÃO 

O objeto das orientações contidas no presente documento é O processo de licitação, que tem 
por finalidade a seleção da proposta mais vantajosa à administração, visando O registro de 
preços para futura e eventual contratação de MICROEMPRESAS - ME EMPRESAS DE  
PEQUENO PORTE - EPP OU EQUIPARADAS para a prestação de serviços de 
publicações oficiais, em jornal de circulação municipal, em jornal diário de grande 
circulação local/regional e nO estado de Minas Gerais, no caderno de classificados ou em 
espaço específico de publicação de editais e anúncios oficiais, de matérias de interesse do 
SAAE de Piumhi-MG, tais como avisos de licitação, editais, extratos de contratos e Outros 
congêneres, para atender a demanda da autarquia SAAE 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 I TERMO DE REFERÊNCIA. 

ANEXO II EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO. 

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

ANEXO Iv MODELO DECLARAÇÃODE_ *INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR 

NO QUADRO DA EMPRESA EMPEEQÀDQRA. 

ANEXO V MODELO DECLARAÇÃO DE rAcEITAÇÃO DE TODAs As EXIGÊNCIAS 
cONTIDAS NO EDITAL 

ANEXO VI MQDELO--D-EDECLARAÇÃO DE ENQuADRAMENTqEM REGIME DE 
MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPOTESE DO 
LICITANTE SER UMA' ME OU EPP). 

ANEXO vII MINUTA DEPROPOSTZA_ DE PREÇOS, CONTENDO PEANILQ-[AQB _; 

93,33.:::QUANTITATIVOS E PREÇOS DOS EQUIPAMENTOS.   " '“  ' 

.E t, Í.; '- 
. :'---'  . a.. 

,Lar ,Ifolãgi m, c) $2.43   ANEXO VIII MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
?ÍñN-RW- te¡ a; *m* .  IX MINUTA DA CARTA cONTRATO 
1.9 'âztri-:fiNs ..  
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Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 32279254300 PIUMHI/MG - Telefax 37-337 _ 

comssÃo eeaumeme os LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 49/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUHMI-MG, leva ao conhecimento dos 
interessados que se acha aberta a presente licitação sob a modalidade de PREGÃO 
ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017, tipificada como de "MENOR PREÇO 
POR LOTE", conforme descrito neste Edital e seus anexos. Os trabalhos serão conduzidos pela 
servidora do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi, Maria das Graças Ferreira Barros 
Goulart, designada Pregoeira e integrarão a Equipe de Apoio as servidoras: Maria Luciana 
Goulart de Castro e Sônia Roseni Costa, designadas pela Portaria/SAAE-PIU NO 06/2017, 
publicada em 02/01/2017. 

O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá integralmente a Lei 10.520/2002, 
Resolução nO 114/2011 e suas alterações, e, subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, e suas 
alterações, bem como a Resolução SAAE nO 118/2013 (Regulamenta o Sistema de o Registro 
de Preços), 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 Lei 
Complementar n° 147/2014, e pelas demais normas e condições estabelecidas neste edital. 

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 MICRQLELIPRESAS - Mg, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP OU EQUIPARADAS para a prestação de serviços 
de publicações oficiais, em jornal de circulação municipal, em jornal diário de grande 
circulação local/regional e no estado de Minas Gerais, no caderno de classificados ou em 
espaço especifico de publicação de editais e anúncios oficiais, de matérias de interesse do 
SAAE de Piumhi-MG, tais como avisos de licitação, editais, extratos de contratos e outros 
congêneres, para atender a demanda da autarquia SAAE Piumhi-MG, 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 prejuizos 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. 

d 
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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 disponiveis, caso necessite o Serviço Autônomo de Água 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 
Pregíojéiiia, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o 
-ãp|i'cà_t5iv°e>-“\Ptêgão Eletrônico" constante da página eletrônica da LICITANET - Licitações 
'On-li-t-'feez  " W.Iicitanet.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 
a; asa-M_ i:  -\ 4,.;  .__ _ ih:: 5-1" c¡ "i . ' 

' í:tíãiiéêfwãkaaeae»e :nzÍvriw--ê-s :l i.ri-.si.=t.wz.aaài-iisvrawytd 'f  3.1. O' ornetetlor deverá observar as datas? os horários limites previstos para *a abertura da 
proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa especiñcado na 

1.5.32.: ' 4   Ium) deste edital.   __ 

    É,  PARA PARTICIPAÇÃO 
617.» .  A. pãfticipação neste Pregão é restrita às Microempresas e Emài-ps . . _ . . a9 "slePéqueno 

Portaptãñdo em vista o cumprimento do disposto no art. 48, inciso I dazf-Lelçpmplementar 
ñ'°_1,23]_ '6*'e'art. 27, inciso I da Lei Complementar Municipal n° 25/2010,'asiqtiglsqeyerão ser 
dotàt” _"”êi°'tlnente ao objeto Iicitado e cumprirem plenamente os requlsltoída,habilitação, 
estabél§lí1lüas no Anexo II deste instrumentoçonvocatório;    .  Diexfãfido estar regularmente cadastrada junto a LICITANET - Llcitjçqçà: @ngllne no 
§l_ç!gá_" _ijiiiüymlicitanetcombrz e com o consequente credenciamento júptóíaíó qpildaytlvo da 
mêmão'. l  sessão de disputa de preços, ai 'apresentação do cadastramento pãdjggsobriga o  apresentar a documentação :exigida para a habilitação relaéíõüãdafíiõ ANEXO  -_i_._a.,_,›_- q¡ n” J 

4.2.1 - A habilitação dos licitantes deverá ser comprovada por meio de prévia e regular 
inscrição cadastral prevista na Cláusula IV deste Edital, no aplicativo HABILITANET, no 
máximo, até 24 (vinte e quatro) horas após a conclusão da sessão de disputa de preços. 
4.2.2 - O credenciamento do licitante no prazo supracitado junto ao HABILITANET é conditio 
sine qua non para 'sua efetiva habilitação na modalidade licitatória Pregão Eletrônico. 
4.2.3 - Para a habilitação neste Pregão "Eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no 

  
 

' aplicativo HABILITANET, no prazo constante no item 4.2, devendo cadastrar todos os 
documentos que se encontram elencados no ANEXO II. 

 

'iqêxñominado HABILITANET, no máximo, até 24 (vinte e quqtgcgjghgãggpàppós a , 
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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 inidõnea pela 
Administração Pública ou impedida legalmente. 
_4.5 - O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título _de 

_ 'Çãñõelãçfõãã-por solicitação do licitante. 

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 3_65 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 LOTE; 
g) verificar a habilitação do(s) proponente(s) class¡ficado(s) em primeiro lugar; 
h) declarar o(s) vencedor(es); 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
I) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de 
penalidades previstas na legislação. 

6. Credenciamento NA LICITANET - LICITAÇÕES ON-LINE 

6.1 - A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente através de Home 
Broker, o qual deverá manifestar em campo próprio da Plataforma ,iilgtrônlca,l**i=pleno 
conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. ç 

6.2 - Oi acesso do licitante ao pregão eletrônico, para efeito de encaminhamento_ deidfiroposta 
de preço e lances sucessivos de preços, somente se dará_ mediante prev' Câqãmíãmçento e 
adesãoaosplanos elencados no sub-ITEM 4.5. -' 3::: '   Àjjr**   d” 'e a senha do licitante poderãoõlõer utilizados em qualquer pregão elçtfôrilço, salvo 

e c*  owipçmu . -454 ?n 

gua _dh _Éíiçgãpensas por inadimplência do licitante junto a LICITANET - Liclta õ   
üñtitenção ou alteração da Senha de Acesso será feita através deifpàclido 'llclfante' -' 

!tinto üliãlitendimento 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. 



' \  'Êta' 

' t' 'lñgíioü-r 
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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@licitanet.com.br. 

6.7 - DO CADASTRO NO HABILITANET 

6.7.1 - 0 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. 
c) 0 licitante necessariamente deverá ser Microempresa (ME) ou Empresa de 
Pequeno Porte (EPP), art. 3° da Lei Complementar n.° 123/2006, e que não estar sujeito a 
quaisquer dos impedimentos do § 4° deste artigo, devendo comprovar sua condição de ME 
ou EPP, por meio de declaração, conforme modelo do Anexo VI. 

7. Da participação 

7.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação 'da senha pessoal e 
intransferível do licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, 
exclusivamente por meio da Plataforma Eletrônica, observados data e horário limite 
estabelecid_os. 

,zháíçatggrénkao licitante acompanhar atentamente as operações na Pla_tafor_jmfa_;-Eljetrõnica 
u'rànt'e'“'°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;  ,__,5,,,__¡.,¡_.,5,¡;«,-g¡_;_;;;,.,., 

Z.3._g_¡Qu_q|quer dúvida em relação ao acesso na Plataforma operacional poderá self: _esclarecida 

  
  

  
pggç_;“~-_gsüñortez (34) 3014-6633 - (34) 9807-6633 qu el e-mail 
' "  ' ' ' net.com.br.  
 _tira DAs PROPOSTAS E FORMULAÇÃO nos LANCES '      _ 

8.1. _ ;partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início à sessão do pregão 
eletrônico, corn a divulgação das propostas de preços recebidas, passand _o 

_ _ 'Pregoeiro a 
avaliar a aceitabilidade das propostas; ,  
8.2. Aberta à etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão e  r, _conectados 
ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado onpãft clpãhtgfserá 
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro_ e_ ljalôij' ;Ç¡__;=.  
8.3. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último iançáq* ' 

anteriormente registrado no sistema; _ ,__' _f_ .fgzj 

8.4. Não serão aceitos dois ou mais lançesde mesmo valor, prevaleçeñ :o aq 
receblclqígregigtrado em primeiro lugar; e*  f?" “ ' r 

(Wah \_,- .    a-..i  
àñteiftranscurso da sessão_ publica_ gs participantes serão inforrgi q_ q _e _   

_dàvalggi-&qqi-Àmgnor lance registrado. A plafgorma' não identificará q“_.f_ç___gitoj';_~g'glggyilahces aos 

g§mal“ ,Pàgglgântes e nem ao Pregoeiro e É Ipe de Apoio; . ., “N63” ' e 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 prejuizos 
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 

ue  sido 
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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 
disputa frustrada por falta de tempo hábil; 
8.10. Poderá o Pregoeiro, antes de anunciar o vencedor do LOTE, 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 LOTE imediatamente após o 
encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo 
pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor; 
8.12 - Após a conferência e consulta “ON-LINE" do HABILITANET, e se os documentos 
comprobatórios de habilitação estiverem de acordo com o solicitado, será declarado o (s) 
licitante (s) vencedor (es) do LOTE/ITEM e aberto o prazo para manifestação de intenção de 
interposição de recurso. Sendo que nesse momento ficará franqueada a todos Os licitantes a 
consulta dos documentos cadastrados no HABILITANET do (s) licitante (s) vencedor (es) do 
LOTE/ITEM. 
8.12.1 - Caso O licitante não esteja cadastrado no HABILITA-NET ao Final da disputa de 
pféços, será concedido o prazo de no máximo de 24 (vinte e quatro) horas para fazê-lo e 
-ae 05 (cinco) dias úteis para encaminhar os documentos 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 dqproçoi¡ ajustada, 
coñtêñdoypiréço unitário e global corn até 02 (duas) casas decimais, bem cómoàmarca, para o 
e-mail: <licitacoes@saaepiumh¡.com.br> para que a Pregoeira possa verificar a 

conformidade com o preestabelecido neste Edital, devendo ser encaminhado 
posteriormente o original ou cópias autenticadas, no prazo máx¡mO__dg__0§__(iclnco) 
dias úteis, contados após ser declarado vencedor do LOTE/ITEM, juntqüjãhfé çom a 
proposta _de preços readequada, para:  
ÕÊ; iv**  

 
 

Destinghtgifíio: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG - Setor   
Êndere_ _Oz Praça Zeca Soares, n° 211, Centro, Piumhi/MG 
CEPÍ-'ÇV_'““i?"?lÍ';”-!l 37.925-000 .h  Maria das Graças Ferreira Barros Goulart 

ENVELO - PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO . 

RÁIÃUÊÔCIAL oO LICITANTE -    
Pageiiq, ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0112017- SERVIÇÇYAUTONOMO  ESGOTO _DE PIUHMI-MG Piiõciâs' ' LIcITATORIO N° 49/2017 
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. 

A . 
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8.16. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima 
estabelecido acarretará nas sanções previstas no título 14, item 14.2, deste Edital, podendo o 
Pregoeiro convocar a licitante que apresentou a proposta ou o lance subseqüente; 
8.17. Se a proposta ou o lance do LOTE de menor valor global não for aceitável, por 
inexeqüibilidade, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 
examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua compatibilidade e a 

habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá 
negociar com o participante para que seja obtido valor melhor; 
8.18. Caso não sejam apresentados lances, será veriñcada a conformidade entre a proposta 
de menor valor e o valor do LOTE 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 LOTE. 

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 LOTE, 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 DESCLASSIFICAÇAO 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, 

9.?§.tE›,Ê§Í'ÉÊ?i . .. a. :.:  =-“sl.'“-=l=-”**“  lilnaproposta escrita, deverá conter:     a)Descrição do objeto da licitação, conforme especiñcado no Termo de Re Erênàlii' 
deste_ çlqital, corn a especificação dos serviços. _l 1:_ ,É , _   'õslçpgados em reais, com valores unitários e totais, já incluídas todas as despesas com, 
lapa' bflfãiiàs, seguros, bem como os ônus decorrentes de contratação,Éñílliéâàóal, 'leis 

:Apexo I 

Ízraçbalñõstãsi, da Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, e outtas.,'3f›ltí0'.direta ou” 
lñülrét 'lnãñtê incidirem sobre a contratada; data e assinatura do representante legal da 

proponente; 
c)-razão social, CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Juridica; 
d) endereço completo; 
e) as especificações do serviço ofertado, em conformidade com as especificações constantes 
no Termo de Referência; ' 

f) prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir 
da data de abertura da sessão pública do pregão, no silêncio assim será considerado; 
g) valor unitário do item, contendo apenas 02 (duas) casas decimais; 



    a? FL. 
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h) valor total do lote, contendo apenas 02 (duas) casas decimais; 
i) valor total da proposta por extenso. 
j) O razo ara realiza ão da ublica ão quando solicitado pelo SAAE e de acordo 
com suas necessidades deverá ser de imediato na primeira edição após o recebimento 
da autorização emitida pela Autarquia, que enviará até ás 12:00 hs do dia anterior à 
edição do jornal a que o texto deverá ser publicado. 
k) Local da prestação de serviços: veiculação nos jornais do Município de Piumhi, 
Regional _e Estado. ' _ 

i) REFERENCIA GEOGRAFICA: A cidade de Piumhi está localizada na Mesorregião Oeste de 
Minas Gerais, na Microrregião de Piumhi. Fica localizado a 250 Km da capital mineira, 90 Km 
da cidade de Passos , 63 Km da Cidade de Formiga e 496 km da cidade de São Paulo. 
10.3. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes 
últimos; 
10.4. Atendidos todos os requisitos será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) Iicitante(s) que 
oferece'r(em) o MENOR PREÇO POR LOTE; 
10.5. 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 PREÇO POR LOTE, 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. Em cumprimento ao disposto no inciso I do art. 48 da Lei Complementar n° 
123/2006, com a redação dada pela Lei Complementar n° 147/2014, a presente 
licitação é destinada à participação EXCLUSIVA de Micro empresas e Empresas de 
Pegueno Porte ou Eguiparadas. 
11.2.2. 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, _pagamfento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas _ou ,positivasu com efeito de certidão 
negativa, cuja comprovação será exigida somente para efeito da assinatura do contrato ou 
instrumentos que o substitua. . 

11.2.3. 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 0g, quandoioro 
caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro _acerca_ _da aceitação do  hq '_;v§l__<'_i¡_"_,:  
11,,_4,§._§eaz_proposta ou o lance de menor*v§lor"não for aceitável por inegãqiiiyêiarõg_Ortigueira  proposta ou o lance subsequéWtê/Jna ordem de classificação, verificando também 
a**'Éüafãàceitãbllidade 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 8.17 e 8.18 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. 
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12. HABILITAÇÃO 

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

13. IMPUGNAÇÃO A0 EDITAL E RECURSOS 

13.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este editai diante de alguma 
irregularidade, devendo enviar o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data ñxada para 
recebimento das propostas no e-mail Iicitacoes@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 recebiment_o 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 cio 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 q desejar poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer dentro do prazo 
de 03 (três) minutos clicando no botão RECURSO. Sendo que o licitante deverá manifestar em 
local próprio sua intenção com registro da síntese das suas razões. 
a) Ao(a) Pregoeiro(a) caberá o juízo de admissibilidade nos termos da Resolução n° 114/2011. 
a.1) Não serão recebidos recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não for 
suficientemente justificada e fundamentada a intenção de interpor o recurso pelo licitante; 
b) Aceito o recurso pelo(a) Pregoeiro(a), será facultado ao licitante juntar memoriais no prazo 
de 03 (três) dias úteis. 
c) Aos demais licitantes ñcam, 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; 
1_3.-j7hg çasos omissos quanto à impugnação e aos recursos, serão resolvjclgepçelq¡ Pregoeiro, 
iiãâ ie' " '- 'iiiaa- Resolução n° 11412011.  
14. MULTAS E SANÇÕES ADMfIÃNISTRATIVAS 

14.1. A Licitante vencedora sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de___sua§;_àl:íriga_ções, 
_definidas neste instrumento ou em outros que o complementam, as seguintes multas, sem 
,prejuizo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades Civita' criminal: 
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entràrgafdos 'produtos 
objeto deste Pregão, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimpildàifiaté, q____lImite 

de 9,9% (nove vírgula nove por cento).  E_   
b) Até 10% (dez por cento) sobre o valor da autorização de [Omqçlülggthi, ,pelo descumprimento de qualquer cláusula estabelecida neste Edital, exceto praiájdç_;eg__ 
11,35 Fosíproponentes que forem convocados dentro do prazo de validade ,proposta e 
llãÍ-Ílêãâfíñlàésentarem para celebrar o Contrato ou a retirada da autorizaçãiíjdófáéjfylfps, ou  entregar ou que apresentarem documentação comprovadameljgé_félàidehtre a 

'eXiQÇQqÍfJP ra a participaçãoe habilitação na presente licitação, ou 'quàiffenshjãrem o !H  da execução do certame, ou que não mantiverem a proposta, que falharem ou 
fraudarem a execução do contrato, que se comportarem de modo inidôneo, que fizerem 
declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as 
seguintes sanções, sem prejuizo 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; 

Â w 
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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 
Mensalmente pela Tesouraria do SAAE PIUMHI-MG, por p_rocesso 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 pãgaífrênto ñcará suspenso 
até seu recebimento definitivo. 
b) A Nota/FiscaI/Fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de ífãêil-'Visua_lização, a 
indicação do n° do processo, n° do Pregão e da Ordem de Empenho, a fim da  -aceierar o 
trâmite de recebimento dos serviços 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. 0 pagamento devido pelo SAAE PIUMHI-MG será efetuado por meio de depósito em 
conta bancária a ser informada pela adjudicatária ou, eventualmente, por outra forma que vier 
a ser convencionada entre as partes, sem nenhum ônus para o-'SAAE -PIUMHI-MG. 
15.4. O pagamento não será efetuado, enquanto pendente de, liquidação, qualquer obrigação 
financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem qfueisso gere direito à alteração de 
preços, correção monetária, compensação financeira., 
15.5. Uma vez paga a importância discriminada na snóta-iiiscaiz, adjudicatária dará ao SAAE 
PIUMHI-MG plena, geral e irretratável quitação a remuneração -reiferente aos valores nela 
discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir az.q.ua_l'quer título, tempo ou forma. 
15.6. 0 SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento dos serviços, objeto desta licitação, 
nos seguintes casos: 
a) Se a qualidade dos serviços não corresponder às especificações exigidas no instrumento 
licitatório, os mesmos serão devolvidos ao Fornecedor para regularização no prazo máximo de 
05 (cinco dias), independentemente da aplicação das penalidades cabiv§j5¡.¡_i¡_,:à-;,¡, - 

blobitigação do Fornecedor com terceiros* que, eventualmente, possa “p 'jüdldalrüif-_SAAE 
PIÚNIHI-MG;   
c) Débito do Fornecedor para com o SAAE PIUMHI-MG quer provenha da_ exeçuçãq _do 

contrato, quer resulte de outras obrigações; _  _  " 

d) Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o paganlentpçãflçqrá____retido 
até que 'à' "Fornecedor atenda a cláusula infringida. -' «; '5- 

jmpllçgfá ngaceitação definitiva dos produtos.  __ › 5M .,_..___ 

_¡_§;§,.Li_ _log preço ajustado na proposta final incluem-se todas as despesas verificadas tais como' 
ginpbàtüftñkas, 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; 

;._$._.Z;g_;;'°ei-1_hum pagamento isentará o Fornecedor das responsabilidades    nem 
i¡ s 

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; 
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16.3. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se ñzerem necessários r 

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.Responsabil¡zar-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 especiñcações do Termo de Referência, que será avaliado 
em relação à conformidade e a qualidade, de acordo com o edital e proposta. 

17 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

17.1. Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto do contrato, conforme 
ajuste representado pela nota de empenho; 
17.2. Aplicar penalidades, quando for o caso; 
17.3. Prestar toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução 
do contrato ; 
17.4. Efetuar o pagamento no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal, atestada no 
setor competente; 
17.5. Notificar, por escrito, à detentora do contrato da aplicação de qualquer sanção. 

13. REcuRsos ORÇAMENTÁRIOS 

18.1- Os recursos orçamentários correrão por conta da possível dotação orçamentária 
consignada no Programa 17.122.0021.2165, e Elemento 3.3.90.39.00, do Orçamento 
do SAAE PIUMHI-MG 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 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 Licitações e Contratos, observados os artigos 67 a 76, da 
Lei Federal no 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 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 @disposto no art. 24, incisçixl, da_ l_ei_f_ecle_l_'al___-_no 

»wa i  « m_   .I   entrega do objeto, será motivo. de aplicação das penalidades  14,' A _ f -PÍÍIQ .Aq-ll'r't"íàfí-rü~"f\  
t# 9,4132_ 31l¡_-;5-g._s._»__;,. 

30.1. 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 
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CONTRATADO e com comprovação documental, nos termos da Lei 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-la por ilegalidade, de oficio 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 quaiquer 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. E facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo; 
22.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 
fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desciassificação/ínabilitação; 
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 ñnalidade 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; 
32,8. A articipação do proponente nesta _licitação implica em aceitação_ ,etodos os termos 
Õéãtêiüll ;ãrñliãefâ- '   -'-':«-'~o~r-›'-.$:-J,›'?:=_-'7.›°-A- i W  
22.9. Não cabe a LICITANET - Licitações On-line qualquer responsabilidade pelas obrigações 
assumidas pelo licitante com o SAAE PIUMHI-MG, em especial com relaçãoj forma e às 
condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitaçap 'financeira da 
negatiâção realizada. _   
22.119,, O_ foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciajslrzesulta es deste 
Edita] iãéfiáid de Piumhi-MG, considerado aquele a que está vinculado o Pregoelrg-,Ííg  
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;  n_ _._;,._ “  475* 

22.12.' Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato supervenientefqua." impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente tfãlflàfélfldà _para o 
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos “desde 
que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. = 9*  '   

r 

22.13. Em caso de discordância existente entre as especificações deste o_bj'__el;_c_§_, descritas na 

LICÍIÃANET - Licitações On-line e as especificações constantes deste Editãlí__pl_'e l* "rão as últl  ash-g.. “ia-Ia,  = 

2_;_.1_,j§,"Q§,gLasoS omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos t 
    &nas; dálegIg-.iação 

"-45 r'  
   

' ÚPlumhi/'iwlçàiàsõdefevIroõde 2o17;      
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ANEXO II 
PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N°01/2017 

PRocEsso LICITATÓRIO N° 49/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

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, devera' providenciar a devida regularização junto ao 
aplicativo HABILITANET/LICITANET, no prazo de até 02 (dois) 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, 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) 
cliaswútejs 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 empresasdggarão' estar 
conectadas na data e horários marcados, para que possam verificar se dentjjtííqdmñfàio de 24 
(vlnege__.e_ uatro) horas foram cadastrados os documentos das concorrentéseljaíàslm;"caso haja 
interéfã ¡Llfnanifestar intenção de recurso ao ser aberta esta fase. A enipreâájkjue, não se 
ijõhê à? nã, .horário definido pelo Pregoeiro, decairá do direito de rnanlfestánlijtenão de 

=~..-.-, v:: r. . 
==w.-›-;r' i -' -  R, 

 ente. 1,. l  
§.Z.__$_;=_llcltáiñte deverá no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a proposta tina! readequada 
i"“""l'Êtil'-3Íiñlêhtos 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 8.12 do Edital. 
1.8. Para ñns de habilitação no certame, com o devido cadastramento no 
HABILITAN ET/LICITANET os interessados deverão apresentar os documentos abaixo: 

14 
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2. DA HABILITAÇÃO 

2.1. Para _comprovar sua plena habilitação a licitante deverá apresentar no ENVELOPE 
HABILITAÇAO _¡ em apenas uma via, os seguintes documentos: 
- HABILITAÇAO JURIDICA: 

2.1.1. Cédula de Identidade (no caso de sociedade. de todos os sócios) 

2.1.2. registro comercial, no caso de empresa individual; 

2.1.3. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigori, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, os documentos já 
mencionados acompanhados do documentode eleição de seus administradores; 

2.1.4. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da 
' diretoria em exercício; 

4.2.1._ ?Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica, 
Lili 

2.1.5. 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. 

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

- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

     *Wãüãbêlecimento que participará dãilcltação, 
f... 2,55  

i.- 'çirtiva de regularidade para com a Fazenda Federal conjuntamente com al Prova _de 

regularidade perante o Sistema de Seguridade Social - INSS mediante a apresentação da CND 
- Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva com Efeitos de Negativa ou 
Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 

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

devidamente registrado na Junta Comercial, bastará a apresentação do contrato social consolidado, documento que 

consubstancia a consolidação de todas as alterações realizadas. Do contrário, o licitante poderá apresentar a versão 

original acompanhada das alterações promovidas e registradas no órgão competente. 

15 
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nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751 de 02/10/2014 que regula a emissão da 
Certidão Conjunta PGFN/RFB e a Certidão Previdenciária; 

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

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

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

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

1.2.7- O(a) Pregoeiro(a) e a equipe de apoio poderão efetuar consulta ao site da Receita 
Federal na internet para certiñcação 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 rins 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 s documentos deverão estar em nome da matriz; 
b)- se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
çi-,isçeçp _licitante for matriz, e o executor do, _contrato for filial, deverão s apresentados _tanto 
às doiíúWéñtõsi da matriz quanto os da filial¡     "° '  .Í. 

   
d) - serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.  = i 

_ ,._.«_;...--___'-r. ,:¡:l-__i_,g§e;g,,,s,. a . - -'_Í-.V___'2'_;' . pan.?  ,__-'_-a= . 

1.2.8 'Na ausencia de documentos constantes do Item 1, o(a) Pregoeiro(a) e Equipe QÇJADOIO 
n* 

Qederaofçgrgisultar os sites dos órgãos emissores para sua emissão, juntando-os' aos autos.    :QcESAAE não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dosçrgiçiiàççfãigçíààicos, 
hipótese, em que, em face do não saneamento das falhas constatadas; ' !Ftante será 
inabilitado. . ,_.-_ .. 

r i 
l 

 
'  uãz-_if -l 'ti 

1.2.10 - As certidões deverão ser apresentadas em cópias autenticadas e valerá:: nos prazos 
-- v . : 3. f.; ' nf_ que lhes sao proprios;  *e < a 

  7QH5F¡F¡9A§Ã.?.F9°§§M§F^' F¡"^"°5¡R6 =   ›- 

Seráacomprovada, mediante a apresentação da seguinte documentação:  ' ' a.: r ~_,_L  
a¡_§_,;.%ld§o§;y;egativa,de _FaIên,c__I_aÍ;_,.Qg,Êiiigprdaita expedida pelo .geada, _da pes-spa]  "com data de expediçao nao superior a 90 (novena) dias da' datada abertura da 
licitação. 

   ' ' !I 4'?? -" 

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

domicilio 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. 

i6 
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- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

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

3. A Microempresa - ME e Empresa de Pequeno Porte - EPP deverá apresentar toda a 
documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da 
regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição. 
3.1. 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. ' 

3.2. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de 
requerimentqdevidamente fundamentado, a ser dirigido ao(a) Pregoeiro(a). 
3.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 05 (cinco) dias úteis 
inicialmente concedidos. 
3.4. 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 8, ou submeter o processo à 

Autoridade Competente para revogação. 

4. 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. 

5. 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. 

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

7. 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. 

8. A apresentação dos documentos em desacordo com o previsto neste título, ou a ausência, 
salvo o disposto no ITEM 3, inabilitará o licitante, sendo aplicado o disposto no ITEM 8.17, do 
Título 8. 

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

10. O licitante obriga-se a declarar a superveniência de fato impeditivo da 
habilitaçãopbservadas as penalidades cabíveis. 



smüíà 
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ANEXO III 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 49/2017 
MENOR PREÇO POR LOTE 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

A Signatária a , CNPJ , neste ato representadO(a) 
pelo(a) Sr(a) ___, RG n° _Ç SSP-í e do CPF n° a, 
Declara, que até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, 
obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato 
impeditivo da habilitação, conforme art. 32, parágrafo 2° da Lei- n° 8.666/93. 

Local e Data 

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representante Legal 

  ' . EÉÊÊÃJE-HNíí** . - 

. , I t. ;Hj _  s › *in ?HH 
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ANEXO IV 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO' N° 49/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA 

EMPRESA EMPREGADORA 

DECLARAÇÃO 

 _  _ _ _ .  . . . CNPJ ' neste ato rçprçsentadom) 
belo(á)'Êr(a) _ 7 , RG n° SSP- e do CPF no '  ' “Í .E T , 

Declarô 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° 98-54, de 27.10.99, que altera a Lei n° 8666/93,-¡,-~  
Agr_ -- . . r ' 'H ,x21 ;fiz m- 

l- 'j-L-Ígsfa ¡Ê-?Í   Loca! elRata    
' ' '::'::.-'Í;a'Íü"§,': ' ':. " 

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representante Legal 

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

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N°49l 2017 
MENOR PREÇO 'POR LOTE 

MODELO DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÂO DE TODAs As E-XIGÊÍNCIAS CONTIDAS NO 

EDITAL 

DECLARAÇÃO 

A _Signatária  _. , _ , CNPJ ç, neste ato representado(a) 
pelo'(a') Sr(a) ,  , RG.n° ç_ SSP-í e do CPF n° ç,  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, bem como Os ônus decorrentes de 
contratação de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, e 
outras que direta ou indiretamente incidírem sobre a contratada. 

  

5'  .~..-. 'r.'"- 4' 
»Tag-au .i  

1. :.-.",_| -5-::1 ~' )›*_a-_›__'-'.|N..-c-› . . . 5 

Local e Data -.    Í:: 

 !Assinatura da Licitante (Signatária) 

nréããpÊajgte Legal ;  «-  
_ -e  m. vim». 
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ANEXO VI 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017 

PROcEssO LICITATÓRIO N° 49/2017 
MENOR PREÇO POR LOTE 

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 .L , neste ato representado(a) 
pe|O(a) Sr(a) , RG n° SSP- e do CPF n° , 

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

modalidade de pregão, que estamos sob O regime de microempresa Ou empresa de pequeno 
porte, para efeito dO disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Local e Data 

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representante Legal 

 mu* _  . .a'.-..-.'.:,› ~ I 

a" m* 5.2.3  -"- :P555 31-7' 53'"" ' 5:¡ 13's.; É** É . ' - - * . v¡  
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ANEXO VIII 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° [2017 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017 
PROCESSO LICITATORIO N” 49/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

Ata de Registro de preços para a seleção da proposta mais vantajosa à 
administração, Visando o registro de preços para futura e eventual contratação de 
MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQ UENO PORTE - EPP OU EQUIPARADAS para 
a prestação de serviços de publicações oficiais, em jornal de circulação municipal, em 
jornal diário de grande circulação local/regional e no estado de Minas Gerais, no 
caderno de classificados ou em espaço específico de publicação de editais e anúncios oficiais, 
de matérias de interesse do SAAE de Piumhi-MG, tais como avisos de licitação, editais, 
extratos de contratos e outros congêneres, para atender a demanda da autarquia SAAE 
PIUMHI-MG, gue entre si celebram o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
PIUHMI-MG, Orgão Gerenciador de Registro de Preços e de outro lado, ............. .., na 
forma abaixo: 

Pelo presente instrumento, 0 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Lei n° 1.035/90, Pessoa Jurídica de Direito 
Publico, inscrito no 'CNPJ/MF n° 23.782.816/0001-10 corn sede nesta cidade de PIUMHI/MG, na 
Plãiçazeca Soares,Í 211,_ Centro, neste ato representado poñseu Dlrdtor Executivo Odéclo da 

'silvia Melo, brasileiro, casado, Eng° Civil Pós Graduado em Saneamento Básico Melo 
Ambiente, portador do CPF n° 236.095.166-15, RG n° M.645.658, SSP/MG 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 n° 114/2011 e suas alterações, Resolução 118/2013 e, subsidiariamente, a Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e demais normas legais aplicáveis, em face 
da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE 

PREÇOS N° 01/2017, por deliberação da Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, e homologada 
pelo Diretor Executivo, Sr. ODECIO DA SILVA MELO, e a 
empresa, . inscrita no CNPJ/MF nO 

estabelecida na Rua . n° . Bairro _ . , 

representada 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 pela(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, a prestação de serviços de 
publicações oficiais, em jornal de circulação municipal, em jornal diário de grande 
circulação local/regional e no estado de minas gerais, no caderno de classificados ou 
em espaço especifico de publicação de editais e anúncios Oficiais, de matérias de 
interesse do SAAE de Piumhi-MG, tais como avisos de licitação, editais, extratos de 
contratos e outros congêneres, para atender a demanda da autarquia SAAE PIUMHI- 
MG, conforme especificações do Anexo 1' do edital, e conforme Edital do Pregão 
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Eletrônico de Registro de Preços n° 01/ 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) 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 corn transportes, 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 incldirem 
sobre a contratada para cumprir o objeto desta Ata de Registro de Preços. 

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 n_o SAAE Piumhi-MG, assim como as 
cláusulas condições constantes do Edital do PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 01/2017 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 equilíbrio econômico-financeiro do 
Fornecedor, por solicitação motivada do interessado ao Diretor Executivo do SAAE 
PIUMHI-MG. 

II - 0 pedido deverá ser devidamente justificado e instruído com documentos e 
planilhas analíticas, que comprovem a sua procedência, tais: corno 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. l  W  __ _    
,;›¡¡_;,.“.=;,1I1_..,_._- _s_ se autorizado, pelo Órgão Gerenciador que realiza o pibcesso 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. _.__;ã-§çu_s-ffÍ;iâtief A 

o __  _IV ', _Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não podarãoultrapassar 
aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada,  o valor 
originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado' _ época do 
registro - equação econômico-financeira.     314-1? 

V - Será considerado preço de mercado, os que forem iguais ou lpfçlrlpréga média 
daqueles _apurados pelo SAAE PIUMHI-MG para determinado item, ou, ainda " ' :constantes 

.a 

' e 

   .a  _I_- As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no 'císü"'tle""tlesequilibrio 
ção econômico-financeira, serão publicadas em jornal de circulação local. 

Cláusula Quarta:- DO PAGAMENTO 

I - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado 
Mensalmente pela Tesouraria do SAAE PIUMHI-MG, por processo legal, após a 

comprovação da entrega do objeto licitado nas condições exigidas e apresentação dos 
documentos fiscais devidos, no prazo de 07 (sete) dias úteis; sob pena de multa de 0,5% ao 
mês, ou fração (pro rata die), sobre o valor da fatura; 
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a) se o objeto não for entregue conforme condições deste Edital, o pagamento ficará suspenso 
até seu recebimento definitivo. 
b) A Nota/Fiscal/Fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do n° do processo, n° do Pregão e da Ordem de Empenho, a fim de se acelerar o 
trâmite de recebimento dos serviços e posterior liberação do documento fiscal para 
pagamento. 

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

III - 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. 

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

V - 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. 

Sub-Cláusula Primeira: 

O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento dos produtos, objeto da ata, nos 
seguintes casos: 

I - Se a qualidade da prestação de serviços não corresponder às especificações exigidas 
no instrumento licitatório, e não for aprovado pelo Setor de Licitações e Contratos do SAAE DE 
PIUMHI-MG será devolvido à empresa detentora da Ata para as necessárias substituições, 
com as informações que motivaram sua rejeição, voltando a contar o prazo a partir da data de 
sua reapresentação. E de responsabilidade da Contratada substituir no fornecimento dos 
serviços qualquer serviço impugnado no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, a partir 
do recebimento da impugnação. 

a) A devolução dos serviços não aprovado pelo Setor de Licitações do SAAE DE 
PIUMHI-MG em hipótese alguma servirá de pretexto para que a empresa detentora da Ata 
suspenda a entrega dos serviços. 

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. 

 
Nenhum pagamento isentará o Fornecedor das responsabilidades e obrigações, nem 

imlllliçarájia aceitação definitiva dos serviços. =  "“ “i”  ia* -*' *wrmilzi*  3.!  
_ asn-:Knqiuglj-.v, -. 

No preço ajustado na presente ata incluem-se todas as despesas verificadas tais como 
obrigações tributárias, trabalhistas, prêmio de seguro, para-fiscais, infortunísticas, 
previdenciárias, fiscais, etc. 

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. 

A 2° 
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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. ; ' e - = 3 . s 

Cláusula Sexta:- nos llcnéscxlllos l; SUPRESSÕES oE QUANTITATIVOS 

I - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos ñxaddspela ata de registro de 
preços, inclusive o _ácrésçimo de que trata o § 1°; do art. 65 da Lei :i0 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 Leí 'n° 8.666,lde;1993, bem como artigo 57 
da referida lei. i.  -. . _ . í  r j   
III- O Termo de Cdntrato poderá ser dispensável pela' autarquia nosítermos do § 4° do artigo 
62 da lei 8666/93. ° ' - 

Cláusula Sétima?- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE _PIIEÇOS 

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 oo PRAZO 
DE ENTREGA _ . 2 

I «é (TGS) -Fórneçedor(es)i detentoras) da presente Ata. de Iíegistro de Preços serão 
obrigados a átenitlàrffodos os pgdidos efetuados durante_ _a vigência ;desta Ata, mesmo que a 
éntfêçjlrdeles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu' vencimento. _'_.~1;,3  . 

a) Se a qualidade dos serviços entregues não corresponderem às especificações 
§iglgfgg§ ' pg agita¡ ;ig Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa dos serviços 
ãprésehtados será devolvida à detentora para as necessárias substituições, com as 
informações que ,motivaram sua rejeição, voltando a contar o prazo a partir da data de sua 
reapresentação. E de responsabilidade da Contratada substituir no fornecimento da prestação 
de serviços qualquer serviços impugnado no prazo máximo de (vinte quatro) horas, a partir 
do recebimento da impugnação. 

b) A devolução dos serviços não aprovado pelo Setor de Licitações do SAAE DE 
PIUMHI-MG em hipótese alguma servirá de pretexto para que a empresa detentora da Ata 
suspenda a entrega dos serviços. 

c) O fornecimento dos serviços será parcelado de acordo com as necessidades do SAAE 
PIUMHI-MG.A solicitação será através de nota de empenho enviada via email/fax ao setor 
responsável. 

d) O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será, de dois dias da data da 
convocação por parte do SAAE PIUMHI-MG. 

e) O(s) fornecedor(es) 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 prestação dos serviços. 

II- Em cada fornecimento, o prazo para realização da publicação quando solicitado pelo 
SAAE e de acordo com suas necessidades deverá ser de imediato na primeira edição após o 
recebimento da autorização emitida pela Autarquia, que enviará até ás 12:00 hs do dia 
anterior à edição do jornal a que o texto deverá ser publicado 

III - 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 alinea "b", do inciso II, do 
art. 73 da Lei 8.666/93. 

b) O recebimento dos serviços será feito inicialmente em caráter provisório. O aceite 
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definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento está condicionada ao atendimento 
das exigências contidas neste edital.. 

d) Em caso de devolução do objeto desta ata, por estarem em desacordo com as 
especiñcações, todas as despesas serão atribuídas ao Fornecedor, devendo providenciar no 
prazo máximo de (vinte quatro), a sua substituição. 

_ 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 objetoda presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso 
a caso', pelos órgãos requisitantes. 

Cláusula Décima :-- DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

As despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, correrão à conta da 
possível dotação orçamentária consignada no consignada nos Programa 17.122.0021.2165, 
e Elemento 133.90.39.00, do orçamento do SAAE em vigor, ou da que vier a substitui-Ia nos 
próximos exercícios, segundo o novo Plano de Classificação Funcional Programática, e demais 
disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em combinação corn inciso V, do art. 55, da Lei n° 
8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 18, da Le¡ Complementar n° 101/2000. 

CÍáusula Décima Prime¡ra:- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 

0 Fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo 
administrativo_específica assegurado o contraditório e ampla defesa: «w q.- .yça a   . 

-  *F-'A pedido, quando: ' l , a ;_ 

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

b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüíygl ' _ç 

elevação, dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos serviços-Ç 
'  537.11_- Por iniciativa do SAAE PIUMHI-MG, quando:  _ 

'i   Não_ aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se torna ' 

praticados no mercado; ' › "o ' 

  
   

b) _Por razões de interesse público, devidamente, motivado e justiuficüaêçigs_ . [II- Por iniciativa do órgão ou entidade usuário, quando: _j .v,  _ ,   _  @fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro"_qç _Preçm_ 
Í Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido,   

   
_v_ 

 

dçcorrggités da Ata de Registro de Preço; ' a . ..   ““ ' “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, 
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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; 
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 ñscalização 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 qualiñcação 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 - Notiñcar 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. 

à v 
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Cláusula Décima Qu¡nta:- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

k 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 inicloneidade 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° 10.520/02, observadas as normas 
contidas nas Resoluções n° 114/2011e suas alterações e 118/2013, no que couber, 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 ñscal; 

, _f),lfallj_ar ou fraudar na execução do contrato; _ _ç _ _f ç  ReEusar-se ínjustificadamente a assinar o contrato ou retirar a notada-empenho. 
VII - O cometimento das ilegalidades descritas nas alíneas "a" a "g" implica o 

descredenciamento do cadastramento de fornecedores do SAEE PIUMHI-MG. 

 
 Primeira: 

. _Irã _a 

y  .  Meirtência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendlgliné 
acáir  'Íprejuizo de monta à Administração; l ~i 

;r ,. _ #WHY ' 

supàglgusula Segunda: 

Pelo atraso na entrega dos produtos, por culpa imputada ao Forme' _dprÇ _e pela sua 
execução de forma incorreta, poderá ser aplicada multa, a ser determinadajio seguinte modo, 
sem prejuizo 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; .g   a 

II - 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos entregues¡ com 'iroblemas 
técnicos, mais multa de 0,33 (trinta e três centésimos) por cento ao dia _séíôfprqçyutos corn   Pfâblâmããt. __ _icos não for substituido em atÊFAOS (cinco) dias úteis, contjdàçãrqq gá-¡àíçmique 
"f 'u 'A í é *lã-MG “Ver c°mu.n.Icad9,§í2ÊE§Ef?-;$s.9 .irrssularídades  “é QÍA..   ›---. (dez por cento),»ebom-àdêscurnprlmento «de queima., 

 

decorrentes do ajuste, que não estejam previstas nos subitens acima, a quai Inkfidlrá) sobrado K A 

valor do total do Pedido de Fornecimento emitido à favor do Fornecedor. 

Sub-Cláusula Terceira: 

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

Sub-Cláusula Quarta: 

Quando estipulados prazos parciais a multa será calculada pelo percentual 
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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: 

No caso de cobrança dei mui-ta diretamente do Fornecedor, esta deverá ser recolhida 
-dientro do prazo de 03 (três) 'dias .úteis a' contar-da correspondente notificação. 'Non ai": 

A penalidade de süSlííênsão 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:  ;Q7353 ibenalidades de suspensão temporária e de declaração de inidóiiêldçfàggüííiãêrão ser 
aplicadas, ainda:  ' 

I - Ao Fornecedor que tenha sofrido condenação definitiva por prática de fraude fiscal 

goçrecgllêlgiàirnento de quaisquer tributos, ou deixe de cumprir suas obrigaçgçs fs iãou. para- 
,§_<:q,s;_-§   p _ , 

 
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 
ñca assegurada a ampla defesa do Fornecedor interessado, e será publicada na Imprensa Oficial. 
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'Cláusula Décima Sexta:- DA NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS 

ÍHC 

' lÊÊt 

.i  Ébcorra após seu vencimento. 

Em caso da não entrega total ou parcial dos produtos, por erro 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° 8666/93, sendo processados 
de acordo com as disposições dos parágrafos do mesmo artigo. 

cláusula Décima Oitava:- o.os ILÍCITOS PENAIS 

As infrações penais tipificazda-s nas Leis 8666/93 e 10._520/02 serão objeto de processo 
judicial na «forma legalmente prevista., sem prejuízo dasdemais 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 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 l=INAIs 

Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal n° 8.666/93 em sua atual 
redação , Resolução 114/2011 e suas alterações e pela Resolução n° 118/2013, no que for 

paàtllvell com a legislação Federal, e, subsidiariamente pelos princípios._g'erals de Ídlrellfc.  
Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do art. 110 da Lei 

Federal 8.666/93 com as alterações posteriores. 
,nas acrylic * #Jah m.;  'u ,~ ._ É?)   uçílfiinecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados  e vigência 

@sta   Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de  
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Resoluções n° 114/2011 e suas 

alterações e 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 :- DO FORO 

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

iiaiâiflãi° "°, . 
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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. 

 ICIIdeIIIIIIIIde  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUHMI-MG 

Eng° Odécio da Silva Melo 
x¡ _Diretor Executivo 

-Orgão Gerenciador- 

Fornecedor 
a :<.*-f-=_'-*;_..--_›',-...I;:mi;  = aaa-ins# »Ami  *'42* 

Testemunhas:- 

RG nó 

RG n° 'i 'À'  
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ANEXO IX 

MINUTA DE CARTA-CONTRATO N° (***)/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° (***)/2017 

PREGÃO ELETRONICO DE REGISITRO DE PREÇOS NC' 01/2017 
PROCESSO LICITATORIO N° 49/2017 

cONTRATANTEz- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG, 
devidamente qualificado nos autos da Ata de Registro de Preços n° (***)/2017. 

CONTRATADm- (***) devidamente qualificada nos autos da Ata de Registro de Preços n° 
(***)/2017. 

Cláusula Primeira:- D0 FUNDAMENTO 

Este instrumento contratual fundamenta-se na Ata de Registro de Preços nO (***)/2017. 

Cláusula Segunda:- DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é a contratação de empresa para a prestação de serviços 
de publicações oficiais, em jornal de circulação municipal, em jornal diário de grande 
circulação local/regional e estado de minas gerais, no caderno de classificados ou 
em espaço específico de publicação de editais e anúncios oficiais, de matérias de 
interesse do saae de piumhi-mg, tais como_ avisos de licitação, editais, extratos de 
contratos e outros congêneres, para atender a demanda da autarquia SAAE PIUMHI- 
MG, , de acordo com o Anexo I, e conforme Edital do Pregão Eletrônico de Registro de 
Preços n° 01/2017, a proposta do Fornecedor e a Ata da Sessão Pública do Pregão, cujos 
termos são parte integrante do presente instrumento. 

Cláusula Terceiraz- DO PREÇO, _ QUANTIDADE, DA VIGÊNCIA , oo PAGAMENTO E nos 
RECURSOS ORÇAMENTARIOS A 

I - Preço: 

 

E Total 

Geral 
(R$) 

Unid. V. Unit. 
(R$) 

Sub-Total 
(R$) 

cód. 
Produto 

SAAE 

Lote Item Especificação Qtde. 

Serviços de publicação na 
imprensa escrita, em espaço do 
jornal ALTO sÃo i=RANcIsco 
de _ CIRCULAÇAO NO 
MUNICIPIO referente à 

PUBLICIDADE LEGAL, sendo a 

mesma uma obrigação que a 
Administração deve fazer no 
prazo da Iei, não se admitindo 
retardamentos e omissões, sob 
pena de responsabilidade. 
Publicidade legal à: resoluções, 
portarias, balancetes contábeis, 
atas da diretoria, extratos de 
editais, adjudicações, 
homoiogações, contratos e 

aditivos e outros exigidos por Iei 

01933 
Cm/coluna 300 
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Serviços de publicação na 
imprensa escrita, em espaço do 
jornal O PONTO de 
CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO 
referente à PUBLICIDADE 
LEGAL, sendo a mesma uma 
obrigação que a Administração 
deve fazer no prazo da lei, não se 
admitindo retardamentos e 

omissões, sob pena de Cm/coluna 200 
responsabilidade. Publicidade 
legal à: resoluções, portarias, 
balancetes contábeis, atas da 
diretoria, extratos de editais, 
adjudicações, homologações, 
contratos e aditivos e outros 
exigidos por lei. 

01935 2 

Serviços de publicação na 

imprensa escrita, em espaço_ de 
jornal FgLHA DA MANHA Ã- 

PA§SOS-M§ de QIQCULAÇAO 
REGIONAL., diária referente à 
PUBLICIDADE LEGAL, sendo a 

mesma uma obrigação que a 
Administração deve fazer no 

n 01936 1 prazo da lei, nao se admitindo Cm/Comna 600 
retardamentos e omissões, sob 
pena de responsabilidade. 
Publicidade legal à: resoluções, 
portarias, balancetes contábeis, 
atas da diretoria, extratos de 
editais, adjudicações, 
homologações, contratos e 
aditivos e outros exigidos por lei. 

Serviços de publicação na 
imprensa escrita, em espaço de 
jornal diário de grande 
circulação no ESTADO DE 

MINA§ GERAI§ referente à 
PUBLICIDADE LEGAL, sendo a 

mesma uma obrigação que a 

Administração deve fazer no 
III 01937 1 prazo da lei, não se admitindo Cm/coluna 250 

retardamentos e omissões, sob 
pena de responsabilidade. 
Publicidade legal à: resoluções, 
portarias, balancetes contábeis, 
atas da diretoria, extratos de 
editais, adjudicações, 5:.- 
homologações, contratds** e   
aditivos e outros exigidos por lei. 

II - Da quantidade: Necessário se faz a quantidade conforme quadro acima, um 
valor glppal de R$ ( ). i  
"x11. pgylgencia: O prazo de vigência do contrato será de   qgvçlataf ,_¡. ..g1 _› mu¡ 

do»...wnáiaãà-íl......../........ e encerrando-se na data de  contados 'após 
n 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. 
IV - Do pagamento: as condições de pagamento estão de conformidade com a Ata de 
Registro de Preços /2017. 
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V - Da dotação orçamentária: a ficha orçamentária está de conformidade a Ata de Registro 
de Preços n° /2017. 

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

As obrigações e responsabilidades da Contratada e do Contratante estão de conformidade com 
a Ata de Registro de Preços n° /2017. 

Cláusula Quintar- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO E DAS PENALIDADES 

As condições de recebimento e as penalidades estão de conformidade com a Ata de Registro 
de Preços n° /2017. 

Cláusula Sexta : GESTÃO E FISCALIZAÇÃO oo CONTRATO 

O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a conferência 
dos serviços prestados, será realizada pela servidora do SAAE Maria das Graças Ferreira Barros 
Goulart, matrícula n° 0005 observando se o mesmo está atendendo os padrões exigidos no 
edital, observados os artigos 67 a 76, da Lei Federal no 8.666/93. 
§10 -A servidora do SAAE Maria das Graças Ferreira Barros Goulart atuará como gestor e 

fiscalizador da execução do objeto contratuai. 
§20 - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem 
reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações 
decorrentes deste Contrato 

Cláusula Sétima:- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços no 
/2017. 

Cláusula Oitava:- 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 oe PIUHMI-MG 

Contratante 

Contratada 
Testemunhas:- 

RG nO 

RG n° 
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PREGÃO ELETRôNIcO DE REGISTRO DE PREços N° 01/2017 
PROcEssO LICITATÓRIO N° 49/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

1 - DO 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 

_ MICROEMPRESAS - ME¡ EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP OU EQUIPARADAS 
para a prestação de serviços de publicações oficiais, em jornal de circulação 
municipal, em jornal diário de grande circulação local/regional e no estado de 
Minas Gerais, no caderno de classificados ou em espaço especifico de publicação 
de editais e anúncios oficiais, de matérias de interesse do SAAE de Piumhi-MG, tais 
como avisos de licitação, editais, extratos de contratos e outros congêneres, para 
atender a demanda da autarquia SAAE Piumhi-MG', conforme especificações do 
Anexo 1' deste edital. 

2 - Justificativa da contratação 

A contratação de empresa especializada para execução dos serviços aqui descritos justifica- 
se diante da obrigatoriedade da publicação de avisos de licitações, extratos de contrato, de 
termos aditivos aos contratos e outros congêneres para atender a demanda da autarquia 
SAAE Piumhi -MG. 

3 - CRITÉRIOS 'DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

a) A CONTRATADA comprOmeter-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos serviços 
fornecidos, bem como efetuar a substituição imediata, e totalmente às suas expensas de 
qualquer publicação feita em desacordo com O objeto/jornal a ser veiculado. 
b) O gestor/fiscal de contrato do SAAE não aceitará nem receberá qualquer serviços com 
atraso, 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 ao contratado efetuar as substituições necessárias no prazo 
determinado neste Termo de Referência ou outro definido pelo gestor/fiscal de contrato, sob 
pena de aplicação das sanções legais ou de rescisão contratual. 

4 - Da apresentação dos serviços 

a) As matérias para publicação serão enviados por endereço eletrônico. O endereço 
eletrônico do licitante deverá ser informado na proposta de preços. 

b) Em casos excepcionais, os textos serão enviados via fax símile, caso em que serão 
enviados até as 10:00 hs do dia anterior á edição do jornal em que O texto deva ser 
publicado 

c) As matérias deverão ser publicadas na página do caderno de classificados de jornal de 
grande circulação local, regional e dentro do estado de minas gerais em fonte tipo "Arial" 
nunca inferior ao tamanho 7 (sete). 
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cl) As publicações serão efetuadas de acordo com a circulação dos jornais. 

e) A publicação do material remetido deverá ser efetuada no dia útil posterior à data da 
solicitação de publicação da mesma, que ocorrerá por envio de email, respeitado o horário 
de fechamento da edição do jornal que deverá ser informada pela contratada. 

f) A matéria deverá ser, após diagramada, enviada à Seção de Licitações e Contratos do 
SAAE de Piumhi -MG, através de e-mail para fins de conferência e aprovação e/ou 
confirmação, e autorização da publicação da mesma. 

g) O material publicado com incorreções de responsabilidade da contratada deverá ser 
republicado às suas expensas no dia útil posterior à data da comunicação da incorreção, a 

qual ocorrerá através de e-mail. 

h) Não será admitida em hipótese alguma publicação de matéria em data posterior à 

solicitada pelo contratante, salvo o disposto no subitem anterior. 

i) Os serviços serão recebidos na data da publicação, após a verificação da conformidade da 
matéria publicada com a matéria enviada, no prazo máximo de dez dias, com duas vias 
originais da publicação juntamente com a Nota Fiscal dos serviços prestados. 

5- ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
PARA A DESPESA 
Para definição do valor estimado para esta contratação, foram observados média aritmética 
após pesquisa de preços com pelo menos três fornecedores do ramo pertinente. 

5.1 R$ 60.730,50 (sessenta mil, setecentos e trinta reais e cinquenta centavos) o 
valor estimado para prestação de serviços de publicações oficiais para o período de 12 
(doze) meses. 

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

Lote cód. Item Especificação Unid. Qtde. V. Unit. Sub-Total Total 
Produto Geral 

SAAE 
01933 1 Serviços de publicação na Cm/coluna 300 35,70 10.710,00 

imprensa escrita, em 
espaço do jornal ALTO , w 
sÃo FRANCISCO de '. -.,,' 
CIRCULAÇÃO NO 
MUNICÍPIO referente à 

PUBLICIDADE LEGAL, 
sendo a mesma uma 
obrigação que a 
Administração deve fazer no 
prazo da lei, não se 
admitindo retardamentos e 17.896,00 
omissões, sob pena de 
responsabilidade. 
Publicidade legal à: 
resoluções, portarias, 
balancetes contábeis, atas 
da diretoria, extratos de 
editais, acljudicações, 
homologações, contratos e 
aditivos e outros exigidos 
por lei. 
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01935 2 Serviços de publicação na 

imprensa escrita, em 
espaço do jornal _Q 
PONTQ de_ CIRCULAÇAO 
No MUNICIPIO referente à 

PUBLICIDADE LEGAL, 
sendo a mesma uma 
obrigação que a 
Administração deve fazer no 
prazo da lei, não se 

admitindo retardamentos e 

omissões, sob pena de 
- responsabilidade. 

-Publicidade legal à: 
resoluções, portarias, 
balancetes contábeis, atas 
da diretoria, extratos de 
editais, adjudicações, 
homologações, contratos e 
aditivos e outros exigidos 
por lei. 

Cm/coluna 200 35,93 7.186,00 

(*)H 001936' Serviços de publicação na 
imprensa escrita, em 
espaço de_ jornal [OLHA 
DA Al A - A S-MG 
de CIRCULAÇAO 
REG-Ig' HAL diária referente 
à PUBLICIDADE LEGAL, 
sendo a rnesma uma 
obrigação que a 

Administração deve fazer no 
prazo da lei, não se 
admitindo retardamentos e 

omissões, sob pena de 
responsabilidade. 
Publicidade legal à: 
resoluções, portarias, 
balancetes contábeis, atas 
da diretoria, extratos de 
editais, adjudicações, 
homologações, contratos e 
aditivos e outros exigidos 
por lei 

Cm/coluna 600 46,67 28.002,00 

(*Í)§§! 01937 
' imprensa 
Serviços de publicação na 

escrita, em 
espaço de jornal diário de 
grande circulação no 
ESTADO DE MINAS 
GEQAI§ referente à 
PUBLICIDADE LEGAL, 
sendo a mesma uma 
obrigação que a 

Administração deve fazer no 
prazo da lei, não se 
admitindo retardamentos e 

omissões, sob pena de 
responsabilidade. 
Publicidade legal' à: 
resoluções, portarias, 
balancetes contábeis, atas 
da diretoria, extratos de 
editais, adjudicações, 
homologações, contratos e 
aditivos e outros exigidos 
por lei 

Cm/coluna 250 59,33 ";4,a3á;5o 
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OBS I: 
Lote II:(*)= Jornal de circulação regional FOLHA DA MANHÃ que abrange as 
cidades de: Alpinópolis, Bom Jesus da Penha, Capetinga, Capitólio, Carmo do Rio 
Claro, Cássia, Fortaleza de Minas, Furnas, Guapé, Itaú de Minas, Jacuí, Nova 
Resende, Pratápolis,  São João Batista do Glória, São José da Barra, São 
Sebastião do Paraíso e São Tomás de Aquino. 

 

Lote III(**)' = Segundo critérios da Associação Nacional dos Jornais- ANJ , “ 

considera-se jornal de grande circulação no Estado de Minas Gerais , o jornal: 
Estado de Minas, O Tempo, Ag' u¡ e Hoje Em dia. 
OBS II: 
'O licitante deverá cotar preço em cm/ coluna e necessariamente, deverá informar 

' Ascondições de recebimento do objeto são as seguintes: 

a largura da coluna; 
As matérias e divulgações deverão ser publicadas 'na primeira edição após o 
recebimento da autorização emitida pela Autarquia; 
Forma de pagamento: Mensal 

5.3. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Os recursos orçamentários correrão _ por conta da possível dotação orçamentária 
consignada nos Programa 17.12-2.0021-.2165, e Elemento 3330.39.00, do 
Orçamento do SAAE PIUMHI-MG 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. 

6 - Das condições de entrega, recebimento e prazo de duração da prestação dos 
serviços 

a)A prestação de serviços será parcelada e se dará à medida das necessidades do SAAE de l 

Piumhi, que enviará até ás 12:00 hs do dia anterior à edição do jornal a que o texto deverá 
ser publicado, o texto para publicação. A solicitação será através de carta contrato/nota de 
empenho enviada via email/fax ao setor responsável. 

b)O prazo para realização da publicação quando solicitado pelo SAAE deverá ser de imediato 
na primeira edição após o recebimento da autorização emitida pela Autarquia 

c) Local da prestação de serviços: veiculação nos jornais do Município de Piumhi, 
Regional e Estado.  '.  _f  " _- _.'.¡i:,_'›¡ç'-. _fe 

a) O recebimento da prestação de serviços será feito inicialmente em caráter prpvisório. O 
aceita _definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento estejfcppqlçlonado a 

_ çoqfgrêgçia dos serviços pelo Setor deiLicitações e Contratos acompanhaqríde do 

._  à. 

" BÊÊÊIFWÊQS por outro que atenda as especificações constantes deste Edital, sem nenhum 

A mlnistrativo e Financeiro do SAAE de Piumhi e exigências contidãs neste. aqua: 
*ir _ _ ,_ _ _ ,  .'-'~  

ãp cumpridas as exigencias deste Edital, o fornecedor sera comunicado a refazer n 

ônus para a Administração. 

c) Após a prestação de serviços realizadas deverão ser entregues ao Setor Administrativo e 
Financeiro do SAAE de Piumhi a nota fiscal juntamente com: cópia original do objeto 
publicado em 02 (duas) vias em até O5 (cinco) dias úteis após a publicação para repasse ao 
setor responsável para regularização dos arquivos junto aos processos bem como cópia 



W 
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autenticada, certidões de regularidade junto à Seguridade Social, FGTS, e à Justiça do 
Trabalho, vigentes, cuja autenticidade será confirmada nos sites dos órgãos emissores. 

7- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) Entregar os serviços, na forma pactuada; 
b) Dar ciência o SAAE PIUMHI-MG, imediatamente, e por escrito, de qualquer 
anormalidade existente na prestação de serviços, mesmo que não sejam de sua 
competência; 
c) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo SAAE PIUMHI-MG, cujas 
reclamações se obriga a atender prontamente; 
d) A ausência ou omissão da fiscalização do SAAE PIUMHI-MG não eximirá o Contratado 
das responsabilidades previstas neste instrumento; 
e) Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais resultantes deste 
instrumento; 
f) 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: 
g) Poderá o SAAE PIUMHI-MG, a qualquer tempo, exigir do Contratado 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. 

a - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTATANTE 

a) Efetuar o pagamento no prazo estipulado no item 09; 
b) Notificar ao Contratado qualquer irregularidade encontrada na prestação de serviços; 
c) Recusar os serviços que não estiver de acordo com as especificações; 
d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
Contratado. 

9 - DO PAGAMENTO 

O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado 
Mensalmente 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, 
suspenso até seu recebimento deñnitivo. 
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 Empçnhãy; a _fim a»    de se acelerar o trâmite de recebimento ,dqfiserviços e posterior llb§raçgo_ilg;g'dé 
[iscqipara pagamento. .  ,_ .. . _ - _ 

E) QAQAAQQIUMHI-MG, identificando qualquer divergência na nota fiscal, devera devolve- 

I -. 

“' lÍfirã" adjÍidicatária 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 

o pagamento ficará' j, 
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d) 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. 
e)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. 
f) 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. 
g) O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento da prestação de serviços, objeto desta 
licitação, nos seguintes casos: 

 

- Se a qualidade dos serviços não corresponder às especificações exigidas no instrumento 
ljcigatério, o fornecedor será notificado para regularização no prazo máximo de 05 (cinco 
_diÍàgijj úteis, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis; 
'- Obrigação do Fornecedor com terceiros que, eventualmente, possa prejudicar o SAAE 
PIUMHI-MG; 
- Débito do Fornecedor para com o SAAE PIUMHI-MG quer provenha da execução do 
contrato. quer resulte de outras obrigações; 
- Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o pagamento ficará retido 
até que o Fornecedor atenda a cláusula infringida. 

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

i) No preço ajustado na presente ata incluem-se todas as despesas verificadas tais como 
transporte do objeto do contrato e obrigações tributárias, trabalhistas, prêmio de seguro, 
para-fiscais, infortunísticas, previdenciárias, fiscais, taxa BOLSANET, etc. 
* , «L%."¡\' '._- _ ç .,._ -_ .  .- -_. - 

. n* 'ãiíjàxvíãiêãiâãii-:ri:a wr- « r:   * 

10 - Da Vigência da Ata de Registro de Preços  _w -:. _:_ '_Z°.  27633. ":-"J  _A Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da _data da 
sua assinatura. › '   
x.    0-' 'çijiêsrâo [FISCALIZAÇÃO 

Ç açolmpanhamento e a fiscalização do Contrato adivindo da ata de reglstrgldéspreços , 
asslñjicomo o recebimento e a conferência dos serviços prestados, será” _realizada pela 

\ servidora do SAAE Maria das Graças Ferreira Barros Goulart, matrícuIaLríP; (jódãfçbservando 
'; i0; g' _mesmo está atendendo os padrões exigidos no edital, observados?  67a 76,       g9_ ::federal no 8.666/93.   ;pu  

giolgãgervidora do SAAE Maria das Graças Ferreira Barros Goulart àtúãrá goma gestor e  dói? da execução do objeto contratuéal.  a ?Tia  »JA 
525'lli"fõ"”á"'õmpanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem 
iãéduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações 
decorrentes deste Contrato 

12- SANÇÕES 
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COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO 
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) As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula poderão ser aplicadas 
cumulativamente com a do inciso II. 
f) Ficará impedida de licitar e de contratar corn 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, no que couber, e também: 

- Ensejar o retardamento da execução do certame; 
- Não mantiver a proposta, injustiñcadamente; 
- comportar-se de modo inidôneo; 
- Fizer declaração falsa; 
- Cometer fraude fiscal; 
- Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
- Recusar-se injustiñcadamente a assinar o contrato ou retirar a nota de empenho. 
- 0 cometimento das ilegalidades descritas nas alíneas a" a "g" implica o 
descredenciamento do cadastramento de fornecedores do Serviço Autônomo de Água e 

\I 

Esgoto de Piuhmi-MG. 

e - -déctêiàãiidiàs.1os/ixzis; 

pyggãervação das 'normas do INMETRO teiizlà ISO 14.000. 

13- SUSTENTABILIDADE EM ATENDIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

13.1 Em observância aos quesitos de sustentabilidade deverão ser atendidos, no que 
couber, as exigências do art. 3° da Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n° 12.305/10 
(Política Nacional de Resíduos Sólidos), Lei Estadual n° 18.031/09 (Política Estadual de 
Resíduos Sólidos), Decreto Estadual n° 46.105/12 (Desenvolvimento Sustentável nas 
contratações públicas de_ Minas Gerais) e demais legislações específicas, com destaque: 
a) emprego de mãoglgijg,  materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local 
(eficiência econômica-axa Sustentabilidade social, em atendimento ao inciso'*§~'IiIf,ã**àrt.-_;B0 do 

b) redução de resíduos, -reaproveitamento e destinação adequada dos materiallsárhe'tlcláveis; 
c) utilização de equipamentos com baixo consumo energético e baixa emiaãíq*      li'_l'q"'§_§lt_fndo ainda :as exigências do Decreto Estadual n° 46.105Ííõi 
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. 



"  o cumprimento dessas recomendações. v4:: 

E õ_ 
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COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO 
§ 3° A adoção dos critérios de sustentabilidade de que trata o caput preservará o caráter 
competitivo do certame e a economicidade da contratação. 
§ 4° Os critérios e práticas de sustentabilidade de que trata este Decreto serão veiculados 

como especificação técnica do objeto ou obrigação da contratada. 
Art. 4° Consideram-se critérios de sustentabilidade: 
I - economia no consumo de água e energia; 
II - minimização da geração de resíduos e destinação final ambientalmente 
adequada dos que forem gerados; 
III - racionalização do uso de matérias-primas; 
IV - redução da emissão de poluentes e de gases de efeito estufa; 
V - adoção de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente; 
VI - utilização de produtos atóxicos ou, quando não disponíveis no mercado, de 
menor toxicidade; 
VII ~ utilização de produtos com origem ambiental sustentável comprovada; 
VIII - utilização de produtos reciclados, recicláveis, reutilizáveis, reaproveitáveis ou 

biodegradáveis compostáveis; 
IX - utilização de insumos que fomentem o desenvolvimento de novos produtos e 
processos, com vistas a estimular a utilização de tecnologias ambientalmente 
adequadas; 
X - maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; 
XI - maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 

351133, rgfzarência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origenlàlacalg. 

 

 
XÍÍÍ"? f' omento às politicas sociais inclusivas e compensatórias. 
13.2 O SAAE poderá efetuar diligências no local de execução do objeto desta licitação para 

 
 

"F :Y :iñhjçf-_r -__ ,.. _ 

'ÍÇôNDIçoEs GERAIS:  .n.  'Im -  ;Poderá alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços_ ofertados, obeçlêêíi o o disposto no g 1o do artigo 55, da Lei 8.666/93. "--_'_ 'iq   
A contratação será formalizada por meio de nota de empenho de despesa, 
artigo_ 62 da Le¡ n° 8.666/1993. 

  



 

 serviço Autônomo de Água e Esgoto 
II s e . CNPJ: 23.782.816/0001-10 

Autarquia Municipal (Lei 1035/99) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - Telefax 37-3371-1 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
ANEXO vII 

PREGÃO ELETRÔNICO ms REGISTRO m: ::maços N° 01/ 2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 49/ 2017 

MENOR nneço POR LOTE 
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 no CONCORRENTE: 
Razão social do Licitante: 
CNPJ: 

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

Total 
Geral 

can.”  Especificação ll Unid. Qtde. v. Unit. Sub-Total 
Produto ê 

sua, ,a  'Lote i' 

Serviços de publicação na 

.imprensa escrita,_ em espaço do 
.jornal ALTO S ' IS O 
ele CIRCULAÇAO NO 
MUNICÍPIO referente à 
PUBLICIDADE LEGAL, sendo a 

mesma uma obrigação que a 
Administração deve fazer no prazo 
da lei, não se admitindo 

1 retardamentos e omissões, sob 
A w»  pena de' * responsabilidade. 

Publicidade legal___._à,;_»,Í soluções, 
portarias, balancetegjhçqjitábeis, 
atas da diretoria,  de 
editais, 'El dlcações, 

liomologações, contratos e 
'aditivos e outros exigidos por lei  

cm! coluna 30°  
     ' i¡   ._ . N 

n     . ça, _É  
“G 

Serviços de publicação na 
imprensa escrita, em espaço do 
jornal P T0 ' de 
CIRCULAÇAO NO MUNICIPIO 
referente à PUBLICIDADE 
LEGAL, sendo a mesma uma 
obrigação que a Administração 
deve fazer no prazo da lei, não se 
admitindo retardamentos e 

omissões, sob pena de 
responsabilidade. Publicidade legal 
à: resoluções, portarias, 
balancetes contábeis, atas da 
diretoria, extratos de editais, 
adjudicações, homologações, 
contratos e aditivos e outros 
exigidos por lei. 

01935 2 Cm¡ 
200 

coluna 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA AO 
Lote cód. Especificação Unid. Qtde. V. Unit. Sub-Total Total 

Produto Geral 
SAAE 

Serviços de publicação na 
imprensa escrita, em 
espaço de_ jornal FQLHA 
DA MANuA - Passos-Mg 
de CIRQQLAÇAO 
EEGIOQAL diária referente 
à PUBLICIDADE LEGAL, 
sendo a mesma uma 
obrigação que a 
Administração deve fazer no 

II 01936 prazo da lei, não se 
admitindo retardamentos e Cm/coluna 600 
omissões, sob pena de 
responsabilidade. 
Publicidade legal à: 
resoluções, portarias, 
balancetes contábeis, atas 
da diretoria, extratos de 
editais, adjudicações, 
homologações, contratos e 
aisíitiyos e outros exigidos 
porm.. _ e 

Serviços de publicação na. 
imprensa_ está "ta, em 
espaÇÓ* dàqjçrnar diário de' 
grande circulação no 
ESTADO DE MINAS 
GE5gI§ referente à 

PUBLICIDADE LEGAL, 
sendo a mesma uma 
obrigação que a 
Administração deve fazer no 
prazo da lei, não se 
admitindo retardamentos e Cm/coluna 250 
omissões, sob pena de 
responsabilidade. 
Publicidade legal à: 
resoluções, portarias, 
balancetes contábeis, atas 
da diretoria, extratos de 
editais, adjudicações, 
homologações, contratos e 
aditivos e outros exigidos 
por lei. 

 
 

III 01937 

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 

10 
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PORTARIA-SAAE-PIU- 06/2017 

"DESIGNA PREGOEIRO E NOMEIA EQUIPE DE 
; APOIO PARA ATUAREM NAS LICITAÇÕES, NA 
3 MooAyoAoE PREGÃO ELETRÔNICO E  PREGAO ELETRÇNICO NO REGISTRO DE  PREÇOS, NO PERIODO DE JANElRp DE 2017 A 
; . DEZEMBRO DE zur? E DA OUTRAS  PROVIDENCIAS.” 

O Diretor Executivo do Serviço de Água e Esgoto de Piumhi, Minas Gerais, no 
eso de suas atribuições legais que lhe confere a Resolução n° 127/2016 de 
7/07/2016, criada pelo Comitê Tecnico e Administrativo do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Piumhi, Minas Gerais, com o objetivo d_e implementar a 
modalidade de licitação do tipo PREGAO ELETRONICO E PREGAO ELETRÔNICO 
NO REGISTRO DEPREÇOS, regulamentada pela Resolução n° 114/2011 e suas 
aíteraçoes (Institui q' Pregão Eletrônico), Resolução 118/2013 (institui o Sistema de 
Registro de Preços), em cumprimento a Lei Federal n° 10.520/2002 
subsidiariamente a irei 8.666/93. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Designar, para exercer a atribuições legais de Pregoeira na 
realização de comgras na modalidade de licitação tipo PREGAO ELETRÔNICO E 
PREGÃO ELETRQN/CO NO REG/STRO DE PREÇOS, a servidora pública de 

carreira do SAAE dize Piumhi-MG Maria das Graças Ferreira Barros Goulart, por 
meio de disputa justa entre os interessados, a compra mais econômica, segura e 
eficiente para o SAAE de Piumhi-MG. 

 
CERTSFICAMOS PARA nus os cumpmnàsaro 

A0 DISPOSTO NO ARTIGO :g: ÍJAHLÉL cão/miga. 
M NICIPAL QUE PUBLiQL-:à AlUl_._.›-r '4â-Í.›~§:_..__= 'Lua 

Art. 2° - Comte equipe de apoio ficam nome a as, as seguintes servidgrgaAL/Rü _PE_ 

AVISO no Municipios ?saver ',_a>'~:›'.->~“§“i›'-?'-- .-._z 

Titulares:  PJUMHL  _Ç_ _¡ 5;. r Lg", --~ 

- Maria Luciana Goulart de Castro 
- Sônia Roseni Costa *'-* 
-Ailton Francisco figueiredo ¡úk/ . g É “Êta à _ 

CHEFE s. pesso» a APOIO ADMINESTRATIVO 

    . 

Art. 3° - Os servidores acima designados, quando convocados deverão 
apresentar-se ao pregoeiro para atuarem nas sessões, dos pregões eletrônicos, no 
dra e 'nora marcados. 

CONFERE COM O OR 
SE ACHA ARQUIVADO NESTA 
AUTARQUIA. 

PIUMHI, Pay?? ' ' 

Art. 4° - A pregoeira e sua equipe de apoio realizarão as sglàligtes atividades: 

G     
[R .J. ..' 



  Serviço Auâônemo de àgua e Esgoto 
SãIáICíSIÊUÃíÍIÍ ¡1e¡'t)niiz¡e.coiz¡.hr CNPJ: 23.782.8ih,füí3tií iíl 

Í ;Xutzarqzaízt ?s-'íutaícigxztí (Lei 1035.9913) 

Pça Zeca¡ ãosres, 21¡ -- 37925-0lltl P! l.§:'\-'1i~El/:'v1(.;  "Feíefeax 37-3371-1352  - a abertura e exieme das propostas iniciais de preços apresentadas por meio 
ezetromco; ; 

El - a adjudicação daÍ proposta de menor preço; 
li¡ - a elaboração dal ata; 
2V - a condução dos¡ trabalhos da equipe de apoio; 
v - o recebimento, q exame e a decisão sobre recursos; 
'afã - o encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à 
autoridade superior, ;visando à homologação e a contratação; 

'il - as demais atribuições previstas na Lei Federal n° 10.520_ de 17 de julho de 
@a2  

I 

Art. 5° -  mandato dos servidores nomeados terá vigência até 
3l/dezembro/20l7, possibilitada a recondução. 

ÍXJ c". 

Art. 6° - As servidores nomeadas desempenharão suas atribuições 
concomitantes com as de seus respectivos cargos ou funções. 

Art. 7° - Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Piumhi-MG,  de janeiro de 2017. 

l 

Eng. ODÉCIO oglíâíLvA MELO 
Diretor Executivo do SAAE 

l CONFERE COM o ORIGINAL 
SE ACHA ARQUIVADO NESTA 
AUTARQUIA. 



o ORIGINAL 
VADO NESTA 

PIUMHI « MG 
PIUMHI. .    . 

CONFERE COM 
SE ACHA ARQUI 
AUTARQUIA.- 

..I........._.- . , . -..  ... . 
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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, DE 17 
os sumo os 2002. aus TRATA no PREGÃO po¡ MEIO DA 
UTILIZAÇÃO os nscuasos n¡ r recNoLoaiA DA 
INFORMAÇÃO E DÁ OUTRAS rnovtoeucms. 

W O Presidente do Comitê Técnico e Administrativo do 
RJ_ 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 Técnico e Administrativo do SAAE e, 

CONSIDERANDO o disposto no § 1° do art. 2°. da Lei 

Federal n° 10.520/02; 

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 facilitação do controle, a ampliação da disputa entre fornecedores, a redução 
de custos e a celeridade na tramitação burocrática e, ainda, implementar uma 

moderna administração: c"" J 
CONSIDERANDO, também. a necessidade de adotar 

medidas que venham desempenhar relevante função no processo de 
aperfeiçoamento na estão 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 ngggssgaggaçnuggizgãçamm_    
de recursos de tecnología da infonnação, SE ACHA ARQUWADO NESTA 

AUTARQUIA. 
P U LJ HÍ - M 

RESOLVE: PIUMHI.   __  __ _Ji_ 
_.   um_ 

Art. l" - Este Regulamento estabelec armas e 
procedimentos relativos a licitação, na modalidade pregão, por melo i - utilização 
de recursos de tecnologia da informação, denominada pregão eletrônica. 
destinado ã aquisição de bens e serviços comuns do Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Piumhi-MG. qualquer que seja o valor estimado. 

 1 



.J 

(j) 

    serviço Autônomo do Água a Esgoto 
1_ .lí L' J.;.@~_:__.':! , JLL_ um_ .t,  CNPJ:  

Autarqul¡ Mlllldpll (LH ÍÍBSÍN) PRQ ZÉ &IIQ 211 - &IED- TÍBE-Ê PIUMEIIMG -Tdlhl 3743714332  
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 enenharia em que se averiguar que o objeto nõo necessita de 
aferição técnica mais apurado: sendo considerado rotineiro e usual. apresentando 
identidade e característica 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 

manutençõo dos serviços gerais. 

§ i° - O Serviço Autônomo de Áua e Esgoto de Piumhi- 
MG realizará os pregões eletrônicos por intermédio de Bolsas de Mercadorias, nos 
termos dos §§ 2° e 3° do art. 2° da Lei n° 10.520/02. 

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

3° - O credenciamento junto a corretora de 
mercadorias devera ser realizado em prazos fixados no edital. 

§ 4° - Os interessados participarão dos pregões 
eletrônicos por intermédio de corretora de mercadorias com poderes para. em seu 
nome, oferecer propostas, formular lances, negociar, recorrer e praticar os demais 

atos inerentes ao certame. 

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

pregão. 
§ 6° - O envio do proposta vincuiara o seu autor a todos 

as condições e obrigações inerentes ao certame. 

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

hora do respectivo protocolo. 
Art. 3°- Para os efeitos desta Resoluçao. considera-se: 

l - métodos de autenticação de acesso: recursos de 
tecnologia da informaçao que visam garantir o autenticidade da identificação de 
quem esta acessando as informações do sistema e das informações que estõo 

sendo disponibilizadas: 
AUTA RQUIA. 

I PIUMHI - MG 
¡- PIUMHI, -~  ;à __ "Í 

     
CONFERE com o 
se ACHA ARQUIVAgãIEégç: 

 



( 
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ll - recursos de criptografia: recursos que permitem 

escrever informações e dados em cifra ou em código. mediante o uso de uma 
palavra chave secreta, de forma a permitir que apenas quem tem acesso 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 
manutençao, de hospedagem, de acesso ao sistema eletrônico e à Internet e a 
garantia de segurança e integridade de informações, dentre outras serviços: 

V - chave de identificação: conjunto de caracteres que 
identificam. individualmente, o usuãrio do sistema eletrônicmconrsna com o ORIGINAL 

se AC HA ARQUIVADO NESTA 

  com o sistema eletrônico possuem ou passem a possuir chmlarude i 
senha para acesso ao mesmo, caso necessario. 

Vi - redenc' o: situação ÊÉTÊÕÕÍU?" v 'dos ART¡ 

?FEED  
Vll - região: entende-se com sendo o espa - territorial 

que compreende um raio de 300 km da cidade de Piumhi-MG: 

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

aquisições de bens e serviços do SAAE. 

§ 1° - Para os fins deste artigo, microempresas e empresas 
de pequeno porte são as definidas nos termos do art. 3° da Lei Complementar 
Federal n° 123. de i4 de dezembro de 2006. 

§ 2° - O enquadramento como microempresa 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 art. 3°. estando as 
mesmas aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 

daqueia 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 deverá, sempre que possivel: 
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i - Realizar 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 mil reais): - 

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

§ 4° - Por ocasião do credenciamento. a microempresa f¡ ou empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos beneficios estabelecidos 
na Lei Complementar Federal n° 123/06. devera apresentar: 

'. 

i - Comprovante de opção pelo S|MPLES obtido no sítio 

da Secretaria da Receita Federal; 

§ 5° - Exigir-se-ã da microempresa e da empresa de 
pequeno porte, para tins de habilitação. apenas o seguinte: 

l- Quanto a habilitação iurídica: 

a) Ato constitutivo e alterações subseqüentes da 
empresa. devidamente registrado no órgão competente: 

b) Cédula de identidade e CPF do responsavel pela 

empresa. 

li - Quanto ã regularidade fiscal: 

a) Certidão Conjunta de Quitação de Tributos Federais - 
(L. 

fornecidos peia: 
a.i) Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional: 
b) Certidão Negativa expedida pela Secretaria da 

Fazenda do Estado da sede do licitante: 

c) Certidão Negativa expedida pela Fazenda Municipal 
ou pela Prefeitura Municipal da sede do licitante: 

d) Prova de situação regular perante o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço. FGTS (Lei 8.036 de 11.05.90). através da 
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS: 

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

de Débito. CONFERE com o ORKENAL 
SE ACHA A 
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§ 6° e- 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. 

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

§ 8° - A declaração do vencedor de que trata o § 7° 
acontecerá na momento imediatamente posterior ã fase de habilitação, conforme 
estabelece o art. 4°, inciso XV, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002. aguardando- 
se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal. 

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

iustiticado. 

§ i0 - Eventual interposição de recurso contra a decisão 
que declara o vencedor do certame não suspenderã o prazo estabelecido no § 7° 

deste artigo. 

§ ll - A não-regularização da documentação, no prazo 
previsto no § 7°, implicará decadência do direito ã 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 contrato ou da 
ata de registro de preços, ou revogar a licitação. 

§ i2 - A regularidade fiscal é condição indispensável 
para a assinatura do contrato ou da ata de registro de preços. 

§ 13 - Nas licitações do tipo menor preço. será 

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

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

empresas. 

ll - O disposto no_ parágrafo acima somente se aplicará 
quando a melhor oferta válida não tiver sido apresentada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte. CONFERE com o ORIGINAL 

se ACHA ARQUIVADO NESTA 
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Ill - A preferência de que trata este parágrafo será 

concedida da seguinte forma: 

a) Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de 
pequeno porte do municipio ou da região melhor classificada sera convocada 
para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 [cinco] minutos após o 

encerramento dos lances, sob pena de preclusão: 

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

Art. 5°- O Pregão Eletrônico será 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 meia de utiiização de recursos de tecnologia da 
informação próprios ou por acordos de cooperação técnica junto a terceiros. 

§ 3° - Todos quantos participem de licitação na 
modalidade Pregão tem direito público subjetivo ã fiel observância do 
procedimento estabelecido nesta Resolução, podendo qualquer interessado 
acompanhar o seu desenvolvimento. desde que não interfira de modo a perturbar 

ou impedir a reaiizaç balhos. .. “l Art. ente credenciados perante o - Serão previam 
provedor do sistema eletr ico a autoridade competente ão õrgão promotor da 
licitação, o pregoeiro, as membros da equipe de apoio. os operadores do sistema e 
os licitantes que participam do pregão eletrônico. 

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

. § 2° - A chave de identificação e a senha poderão 
ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por 
solicitação do credenciado ou em virtude de sua inabilitação perante o 

cadastro de fornecedores. 
§ 3° - A perda da' senha ou a quebra de sigilo 

" ' ' ' rovedor do sistema, ara 
deverao ser comunicadas imediatamente ao p CONFERE com o OâGlNAL 

AUTARQUIA. 6 
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§ 4° - O uso da senha de acesso pelo licitante é de 
sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer "transação efetuada 
diretamente ou por seu representante. não cabendo ao provedor do sistema 
ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de Uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

§ 5° - O c_ ' 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 à autoridade competente do órgão 
promotor do pregão eletrônico. providenciar o  do 
pregoeiro e da respectiva equipe de apoio designados para a condução do 

pregão. - 

Parágrafo Único - À autoridade competente, 
designada de acordo com as atribuições previstas em lei, cabe: 

l - determinar a abertura da licitação: 

Il - designar o pregoeiro e os componentes da 

equipe de apoio: 
iii - decidir os recursos contra atos do pregoeiro e 

equipe de apoio: 

IV - homologar o resultado da licitação e promover 

a celebração do contrato. 

Art. 8° - Caberá ao pregoeiro: 

l - a abertura e exame das propostas iniciais 'de 

preços apresentadas por meio eletrônico: 

Il- a adjudicação da proposta de menor preço: 

Ill - a elaboração da ata: 

IV - a condução dos trabalhos da equipe de apoio: 

V - o recebimento. o exame e a decisão sobre 

ERE com o ORIGINAL 
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VI - o encaminhamento do processo devidamente 
instruído. após a adiudícação, à autoridade superior, visando ã 

homologação e a contratação: 

Vll - as demais atribuições previstas na Lei Federal n° 

10.520, de i7 de julho de 2002. 

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

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

documentação de habilitação: ' . 

lll - A analise das propostas de preços. o seu exame e a 
classificação das propostas: 

IV - A condução dos procedimentos relativos aos lances 
e ã escolha da proposta ou lance de menor preço: 

V - A abertura dos envelopes de documentação de 

habilitação: 

VI - A adjudicação da proposta de menor preço: 

Vl¡ - 5 elaboração da ata: 

Vlll - A condução dos trabalhos da equipe de apoio: 

lX - O recebimento. o exame e o parecer sobre os 
recursos: / 

X - O encaminhamento do processo devidamente 
instruído. após a adjudicação. ã autoridade competente para fins de 

homologação. 

Ari. i0 - O licitante sera responsável por todas as 
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico. 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

Parágrafo único - lncumbira ainda ao licitante 
acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do pregão. ficando responsavel pelo ônus decorrente da perda de negocios 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou - CONFERE com o ORiGINAL 
de sua descmexaa se ACHA ARQUIVADO NESTA 

AUTARQUIA. 
I MHl-MG _ 
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Art. il - 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 refietida no termo de referência. 

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

de 2002. e pelo seguinte: 

l - a convocação dos interessados sera efetuada por 
meio de publicação de aviso no Diario _Oficial , facultativamente, por meios 
eletronicos: ' 

lI - 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 sera realizado por meio de sistema eletrônico: 

Ill - todas as referências de tempo no Edital. no aviso e 
durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horario de Brasília - 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-se-ã por meio da 
digitação do senha privativa do representante do licitante e subseqüente 
encaminhamento de proposta de preço em data e horario previsto no Edital. 
exclusivamente permeia do sistema eletrônico: CONFERE CGM O OWGWAL SE ACHA ARQUEVA DO NESTA 

AUTARQUIA. 
Vl ~ o encaminhamento de pro osta o ' teima 

eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimê P9” ~  l - 

habilitação previstas no Edital; ' 

  
Vll - a partir do horário previsto no Edital. tera início a 

'sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços 
recebidas e em perfeita consonãncia com as especificações e condições de 
fornecimento detalhadas pelo Edital: 

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

e respectivo horario de registro e valor: 

1x - os licitantes poderão oferecer lances sucessivos. 
observado o horario fixado e as regras de aceitação: 

X - só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores 
ao último que tenha sido anteriormente registrado no sistema: 

Á 9 
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XI - não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo 

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

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

Xlll - a etapa de lances da sessão púbiica, prevista em 
Edital, sera encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos iances, emitido 
pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrera periodo de tempo de 
até trinta minutos. aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico. 
findo o qual sera automaticamente encerrada a recepção de lances: 

XlV - o pregoeiro anunciará o licitante vencedor 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou. 
quando for o caso. após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da 
aceitação do lance de menor valor: ' 

XV - altemativarnente ao disposto no inciso anterior. 
podera ser previsto em Edita! o encerramento da sessão pública por decisão do 
pregoeiro, mediante o encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos 
lances e subseqüente transcurso do prazo de trinta minutos. findo o qual sera 
encerrada a recepção de iances: 

XVi - como requisito para a celebração do contrato. o 
vencedor devera apresentar o documento original ou cópia autenticada: 

XVII - o interesse do licitante em interpor recurso devera 
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 fax previamente divulgados em Edital. com 
posterior encaminhamento do original. observado o prazo de três dias: 

XVlll - encerrada a etapa de lances da sessão pública, o 
licitante detentor da melhor oferta devera 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: 

XIX - nas situações em que o Edital tenha previsto 
requisitos de habilitação não compreendidos pela reularidade 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 iegiggmtiaçmgm o omgmAL 
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XX - a indicação do lance vencedor, a classificação dos 
lances apresentados e demais informações relativas a sessão pública do pregão 
constarão de ata divulgada no sistema eletrônico. 

Art. i3 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for 
aceitável, ou se o !icitante desatender as exigências habilitatórias, o pregoeiro 
examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo ã sua habilitação, na ordem de classificação e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

Parágrafo único ~ Na situação a que se refere acima, o 
pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

ç Ari. .i4 - constatado o atendimento das exigências 
fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor sendo-the adjudicado o 
objeto do certame. 

Art. i5 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos 
requisitos de habilitação, referida no inciso t, do ari. i2 do Decreto n” 4.336/06, 
sujeitará o licitante às 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 acessivel aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o 
pregoeiro, quando possível, 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 será suspensa e terá reinício 
somente após comunicação expressa aos participantes. 

Art. i7 - Aplicam-se, no que couber, as disposições da 
Leis n° 8.666, de 21 de junho de i993 e i0.520. de i7 de julho de 2002. 

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

CONFERE com o ORtGINAL 
se ACHA ARQUIVADO NESTA 

_ _ AuTARQLriA. 
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RESOLUÇÃO N° 116, DE 02 DE MAIO DE 2012. 

'ALTERA DISPOSFHVOS DA ¡aowçlo N' 114. n¡ os DE 
outusno DE 2011. eu¡ REGULAMENTA o § 1° DO ART. 2° 
DA LEI w 10.520, D517 os JULHO o¡ 2002 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

O Presidente do Comitê Técnico e Administrativo do 
,Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG. no uso de suas atribuições 
legais. que the são conferidas peia alinea "b". do Inciso V¡ do art. 1° e do art. 36. do 
Regimento Interno do Comitê Técnico e Administrativo do SAAE e. 

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

CONSIDERANDO. ñnalmente. a d©M âCoRtsmAL 

   
' - - _ se ACHA ARQUIVADO NESTA promoção do desenvoivimento econômico e social AUTA R aum_ 

PIUMHI ~ MG 
ROLVE: PIUMHI, 3;¡ o o_ _à_  . 

- . Art. 1° - Os parágrafos 1° ao 7° do art. 2° da Resolu -ao n° 
1 i4. de 03 de outubro de 201 i, passam a vigorar com a seguinte redação: . 

"Art. 2° .................................................................................................... .." 

"§ t? - O serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG 
poderá utilizar sistema de pregão eletrônico 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 eietrônicc próprio do sAAE-PiuMHt ou 
de terceiros constantes do edital. 

§ 3° - O cadastramento junto ao sistema de pregão eletrônico 
próprio do SAAE-PIUMH¡ ou de terceiros devera ser reatizado em 
prazos fixados no editei. 

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

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

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

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

§ 7° - A utilização 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 utiiização de recursos de 
tecnologia da informação, nos termas do inciso ill do art. 5° da Lei 

n** 10.520/02." 

_ Art. 2° - O inciso V! do art. 3° da Resolução n° H4. de 03 
de outubro de 2011. passa a vigorar com a seguinte redação: ' 

"Art. 3°- .................................................................................................. .." 

"vi - cadastramento: situação na quai 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° 1 i4. de 
O3 de outubro de 201 1, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 4°' nun nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ou nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ou¡ uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu u" 

"§ 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" 

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

redação: 

"Art. 6° - Serão previamente cadastrados perante o provedor da 
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 
eletrônico." 

“§ 1° - O cadastramento dar-se-ã pela atribuição dechave 
de identificação e de senha, pessoa¡ e intransferivel, para 

' “ ' . NFERE com o ORIGINAL 
acesso ao sistema eletronico ÊÊACHA ARQUNADO NESTA 
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 fl' 4.4;   
§ 2° - A chave de identificação e o senha poderão' ser 
utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo quando 
cancelados por solicitação do cadastrado. 

§ 5° - O cadastramento junto ao provedor do sistema 
implica o responsabilidade iegol 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, possa o vigorar com o 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." 

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

u o n Art. 8 - ............................................................................................... .. 

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

Art. 7° - Os incisos l e IX do art. 9° da Resolução n° i i4. de 

03 de outubroede 201 i. passam o vigorar com o seguinte redaçcoâéFERE COM O ORWNAL se ACHA ARQUÍVADO NESTA e u - r 

Art. 9° - ...................................................  ............... .. . nasua....' 
_ *m* p u Hl - 

"i - O cadastramento dos interessados:  lX-'o juizo de admissibilidade e o recebimento de recurs ' 
Art. 8° - Os incisos i, X, Xl, XIV e XVI do art. i2 da 

Resolução n° H4, de 03 de outubro de 2011. passam a vigorarçcom a seguinte 
redação: ' 

"Art 12 " o ' tua-un nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn :uq: uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu u- 

"l - o convocação dos interessados será efetuada por meionde 
publicação de aviso na imprensa Oticial, facultativamente, por 
meios eletrônicos: 
ll 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nn 

lv - os licitantes ou seus representantes legais deverão estar 

  



Autarquia Mancini  _uu _n. 

X - o sistema apenas aceita lances cujos valores forem inferiores 
_ ao último que tenha sido anteriormente registrado: 

publicação. 

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

H 
uosnnoonnvron 

Xlv - o sistema anunciará automaticamente o licitante vencedor 
imediatamente após a encerramento da etapa de lances da 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn -nau-noclnnnnoonnnonucu 

sessão pública ou. quando for o caso. após negociação e- 
decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor 
valor, ll Il 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn cotcloiuqI-IODOIOIIUIIIIIOOCIIIIIIIIICUUUIIICIIICIIUIIIOIUUIIIICIICIDUIIIIOIUC 

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

Art. 9° - Bta Resolução entra em vior na dota de sua 

Piumhi-MG. 02 de maio de 2012. 

Presidente do Comitê Técnico e Administrativo do SAAE 

ORIGINAL NFERE com 0 STA 
co CHA APQl-“VADO NE SÉ Â 
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RESOLUÇÃO N° 118/2013, DE 25 DE JANEIRO DE 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 Autónomo de 
Água e Esgoto de Piumhi-MG. no uso de suas atribuições leais, que lhe são conferidas 
pela alinea "b". do Inciso Vl do art. 1° e do art. 36. do Regimento interno do Comitê 
Técnico e Administrativo do SAAE e. 

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 fiscal, o 
interesse público. a racionalização e a agilidade dos processos administrativos para a 
aquisicao de bens e serviços comuns pelo SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE 

PIUHMl-MG: 

CONSIDERANDO, outrossim, o 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 dã 
nova regulamentação ao art. 15 da Lei 8.666/93. ORiGlNAL 

CONFERE CON' @ao NESTA ACHA AR ou¡ 
n E s o Lv E : SE 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

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: 

I - Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para registro 
formal de preços relativos ã prestação de serviços e aquisição de bens. para contratações 

Il - ata de registro de preços - documento vincuiativo, obrigacional. com 
característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, 
rfornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas. conforme as 
disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas: 

III - órgão gerenciador - Diretoria Executiva. responsavel pela condução do 

;adjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro 
1 
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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 licitação, atendidos os requisitos 

desta norma, faz adesão ã ata de registro de preços. 
v¡ »Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG: SAAE 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: Il - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas 
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 da objeto, não for possivel definir previamente o 
quantitativo a ser demandado pela SAAE PIuMt-lI-MG. 

CAPÍTULO u 

DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

Art. 4! Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle 
e administração do Sistema de Registro de Preços. e ainda o seguinte: 

l - consolidar informações relativas a estimativa individual e total de 

LN consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos basicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização; 
ll - promover atos necessários à instrução processual para a reaiização do 

procedimento licitatório: Ill - realizar pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da 
licitação e consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e 

entidades participantes: 
. IV - confirmar iunto aos órgãos participantes a sua concordância com o 

objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de referência ou projeto 
bóaco: 

V - realizar o procedimento licitatório: 
VI - 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 
1x - aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 

decorre-atá do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do 
destfumpri ento das obrigações contratuais, em relação as suas próprias contratações.  ER om o ORIGINAL /  ÊÊÍÊHAEAÊQUIVADO NESTA 

' .///-' N V QLHA- 
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CAPÍTULO u: 

DAS COMPETÊNCIAS no ÓRGÃO PARTiClPANTE 

Art. 5! O órgão participante sera responsavel pela manifestação de interesse 
em participar da 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 referencia ou 
projeto basico, nos termos da Lei n! 8.666, de 2i de junho de 1993, e da Lei n9- i0.520, 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 
formalizados e aprovados pela autoridade competente: 

ll - manifestar. junto ao órgão gerenciador, sua concordância com o objeto 
a ser iicitado. antes da realização do procedimento licitatório: e 

ill - tomar conhecimento da ata de registros de preços. inclusive de 
eventuais alteraçõespara o correto cumprimento de suas disposições. 

u 

j 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 
reiação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. ' 

coNFERE COM O oRlGiNAL 
SE AÇHA ARQUIVADO NEST_A 

CAPÍTULO IV AUTARQUW 
PaUivIHI -MG 

DA LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇQSJMHMQ .q. . u, 

 
  Art. é! A licitação para registro de preços sera rei   7 

pregão, nos termos da Lei n° 10.520. de 2002. e sera precedida de ampla esquisa de 
*x mercado. 

§ 1! O julgamento por técnica e preço podera ser excepcionalmente 
adotado. a critério do órgão gerenciador e mediante despacho fundamentado da 
autoridade máxima do órgão ou entidade. 

§ 22 No licitação para registro de preços não é necessario indicar a dotação 
orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro 
instrumento hábil. 

Art. 7! O órgão gerenciador poderá dividir a quantidade totai 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. 

§ i! No caso de serviços, a divisão se dara em função da unidade de 
medida adotada para aferição dos produtos e resultados. e sera observada a demanda 

ecifica de cada órgão ou entidade participante do certame. 

Áp § 2! Na situação prevista no § i9, devera ser evitada a contratação, em um ,f mesmo órgão ou entidade, de mais de uma empresa para a execução de um mesmo 

,  “serviço, em uma mesma localidade, para assegurar a responsabilidade contratual e o / p $adronização.  3 
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Ari. a2 O edital de licitação para registro de preços observará o disposto 
nas Leis n° 8.666, de l993, 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: . 

ll - estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e 

órgãos participantes: ill - estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não 
participantes, observado o disposto no § 49do art. 21, no caso de o órgão gerenciador 

admitir adesões: lV - quantidade minima de unidades a ser cotada, por item, no caso de 

bens V - condições quanto ao local. 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: 

Vl - prazo de validade do registro de preço. 

no caput do art. l i: 
Vil - órgãos e entidades participantes do registro de preço: 
VII¡ - modelos de planilhas de custo e minutas de contratos. quando cabível: 
lx - penalidades por descumprimento das condições: 
X - minuta da ata de registro de preços como anexo: e 
Xl - realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da 

vantcjosidctde. 

observado o disposto 

§ 1! O edital podera admitir, como critério de julgamento, o menor preço 
aferido pela oferta de desconto sobre tabela de preços praticados no mercado, desde 

que tecnicamente justificado. § 2! 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. § 32 A estimativa a que se refere o inciso ill do caput não sera considerada 
para_ fins de qualificação técnica e qualificação econômico-financeira na habilitação do 
licitante. 

Art. 9! Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão 
reduzir seus preços ao valor da proposta do ticitante mais bem classificado. 

Parágrafo único. A apresentação de novas propostas 
do caput não prejudicará o resultado do certame em relacçggáçsgj ' 

s A 

na forma 
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,fy DO REGISTRO DE PREÇOS E DA VALIDADE DA ATA 

Art. 1o. Após a homologação da licitação. o registro de preços observará entre outras. as seguintes condições: ' 
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l - sera incluido. na respectivo ato. o registro dos licitantes que aceitarem 
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na seqüência da 
classificação do certame: 

ll - o preço registrado com indicação dos fornecedores sera divulgado no 
quadro de avisos do Municipio de Piumhi-MG. nos termos do Decreto Municipal n° 
2.887/2010, e, facultativamente, disponibilizado em meio eletrônico para orientação do 
SAAE PlUMHl-MG e ficara disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços: 
e 

ll! - 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 ñ cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da ata. nos hipóteses 
' me previstas nos arts. i9 e 20. 

§ 2! Serão registrados na ota de registro de preços. nesta ordem: 

I - os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a 
etapa competitivo: e 

il - os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceito cotar seus bens 
ou serviços em valor igual ao do licitante mais bem classificado. 

§ 39 Se houver mais de um licitante na situação de que trata o inciso ll do § 
29. serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase 
competitiva. 

Art. 11. O prazo de validade da ata de registro de preços não sera superior a 
i2 (doze) meses. incluidas eventuais pronogações. conforme o inciso lll do § 39 do art. i5 
da_ Lei n? 8.666. de i993. 

§ 1! É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de 
x¡ registro de preços, inclusive o acréscimo de que trato o § i9 do art. 65 da Lei n9 8.666, de 

1993. 
§ 2! A vigência dos cartas-contratos decorrentes do Sistema de Registro de 

Preços sera definida nos instrumentos Convocatórias, observado o disposto no art. 57 da Lei 
nã 8.666, de 1993. 

§ 39 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. 

§ 49 O contrato decorrente do Sistema de R ' ecfõqçzg careta r 
assinado no prazo de validade do ata de registro de preço ÊÊÊÊÍAÉARQUIVADO NES$Ê 

AuTARoLêlÊJ. H G 

PlUMHI.     -s     _  CAPÍTULO v¡ 

  
 preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no instrumento convocatório. 

podendo o prazo ser prorrogado uma vez. por igual período. quando solicitado pelo 
fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
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Parágrafo único. É facultado ao SAAE PIUMHl-MG, quando o convocado 

não assinar a ata deregistro de preços no prazo e condições estabelecidos. convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para faze-lo em iguai prazo e nos 

mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

Ari. 13. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento 
nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 

A recusa iniusfificada de fornecedor classificado em assinar 
ensejará a aplicação das penalidades 

Parágrafo único. 
a ata, dentro do prazo estabelecido neste artigo. 
iegaimente estabelecidas. 

Art. 14. A contratação com os fornecedores registrados será formalizado 
pelo SAAE PtUMHl-MG por intermédio de carta-contrato, emissão de nota de empenho de 
despesa ou autorização de compra, conforme dispõe o § 2° e caput do art. 62 da Lei 

ni 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 de junho de 1993. 

Art. 15. A existência de preços registrados não obriga o SAAE PlUMHl-MG a 
contratar. facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferencia ao fornecedor registrado em igualdade de condições, 

com o ORIGINAL 
ÊÊÍXÊÉIFTAEB e rauIvA oo NESTA 
AUTARQLt' u... 

DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS RREAGÍIST ¡ 'G PlU H . , 

CAPÍTULO vu      e'       Ari. 16. Os preços registrados poderão ser _a_ .o, . r t -- 

eventual redução dos preços praticados no mercado ou de tato que el 
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 caput do art. 65 da Le¡ n9 8.666, de i993. 

 

Art. 17. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para 
negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

§ 1! Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores 
praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade. 

§ 2! A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

/e Art. 18. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços 
x re istrcdos e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciado;- 

' m p dera: _H  f     
Ã liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 

antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada 
eracidade dos motivos e comprovantes apresentados: e 
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ll - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

Parágrafo única. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador 
devera proceder ã revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas 
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

Art. 19. O registro do fornecedor sera cancelado quando: 

l - descumprir as condições da ata de registro de preços: 
l¡ - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pelo SAAE PIUMHI-MG, sem justificativa aceitável: 
Ill - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tomar 

'N' superior aqueles praticados no mercado: ou a. IV - sofrer sanção prevista nos incisos lIl ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 
8.666, de 1993, ou no art. 79- da Le¡ n? 10.520, de 2002. 

Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos 
incisos l, ll e IV do caput será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado 
o contraditório e a ampla defesa. 

Art. 20. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento 

0M o ORlGINAL 
c QUWADO NESTA da ata. devidamente comprovados e justificados: 

I - por razão de interesse público: ou 
ll - a pedido do fornecedor. 

CAPÍTULO vu¡ 

q DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FOR ÓRGÃO ou ENTIDADES NÃO 
l , PARTICIPANTES 

Ad. 21. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro 
de preços, durante sua vigência, podera ser utilizada por qualquer órgão que não tenha 
participado do certame licitatório. mediante anuência do órgão gerenciador. 

§ 12 Os_ órgãos e entidades que 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 beneñciório da ata de registro de preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 
fomecímenio decorrente de adesão, desde que não preiudique 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 
rderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do 

/imtrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão ,gerenciador e órgãos participantes. 
/,..§r '49 O instrumento convocatório devera prever que o quantitativo 

decorr das adesões à ata de registro de preços não podera exceder, na totalidade, 
íntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o   7 
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órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem. 

§ 520 órgão gerenciador somente podera autorizar adesão ã 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 órgão gerenciador, o órgão não participante 
deverá 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 às suas próprias contratações. 
informando as ocorrências ao órgão erenciador. 

§ a2 E facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a 
adesão a ata de registro de preços do SAAE PlUMHl-MG. 

CAPÍTULO rx 

DISPOSIÇÕES FINAIS E 'IRANSITÓRIAS 

Art. 22. O SAAE PIUMHl-MG podera utilizar recursos de tecnologia da 
informação na operacionalização do disposto nesta Resoiução e automatizar 
procedimentos de controle e atribuições dos órgãos gerenciadores e participantes. 

Art. 23. As atas de registro de preços vigentes. decorrentes de certames 
realizados sob a vigência da Resolução n° 115/2011. poderão ser utilizadas pelos órgãos 
gerenciadores e participantes, até o término de sua vigência. 

Art. 24. O SAAE PlUMHl-MG poderá editar normas complementares a esta 
Resolução. 

Art. 25. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 26. Fica revogada a Resolução n° 115/2011. 

Piumhi-MG, .- ?ie janeiro de 2013. 
H a   fm  A' õre Craide ' 

Com' e Tec 'co e Adm¡ strativo do SAAE 
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Estado de Minas Gerais 

Tel.: (37) 3371-995 

LEI COMPLEMENTAR N” 25/2010 

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

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

a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
DA INSTITUIÇÃO DO ESTATUTO MUNICIPAL DA MICROEMPRESA, DA 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE E DO MICRO EMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL 

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

Pequeno Porte e do Micro Empreendedor Individual, no âmbííio do Município de Piumhi- 

Mínas Gerais, cujo objetivo é estabelecer tratamento iegai_ de caráter diferenciado e 

favorecido, como um dos instrumentos propulsores do desenvolvimento econômico e 
a 

social deste município nos termos da Lei Complementar n” i23, de 14 de dezembro de 

2006 e da Lei Complementar n° 12s, de 19 de dezembro de zoqs. 

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

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

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

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

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

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

com os parâmetros legais estabelecidos nas legislações de âmbito nacional e estaduaí 

ressalvando-se as vedações, restrições e condicionantes vigentes. 

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

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

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

vinculado ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

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

legisiações e regulamentos vigentes no Municipio, para ñns de aplicação exclusivamente à 

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

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

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

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

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

Micro Empreendedor individual. 

CAPÍTULO II 
DA CLASSIFICAÇÃO BA MICROEMPRESA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

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

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

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

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

nos parâmetros técnicos, econômicos e contábeis estabelecidos nas Leis Compiementaxeg 

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

2° da Lei Complementar n” 123/2006. 

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

refere o art. 966, da Lei n° 10.406 de 1o de Janeiro de 2002, do Código Civil e ao 

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

Seção 1 

Do Apoio ao Empreendedor 
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Art. 7°. Corn 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 Comércio, 

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

equipamentos interligados ao sistema de inforrxiática da Prefeitura Municipal de Pitnnhi as 

seguintes finalidades: i 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

respeito a homonirrúa; 
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; I 

V - disponibilizar referências ou atendimento consultivo para empresarios e 

demais interessados em informações de natureza admirtistativa, mercadológica, gestão de 

pessoas e produção; 
VI - disponibilizar informações atualizadas sobre os principais tipos de negócios 

instalados no município; 

VII - disponibilizar informações atualizadas sobre captação de crédito pela 

Microempresa, 'Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual- 

VIII - disponibilizar as informações e meios necessários para facilitar o acesso d 5. 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor lndi 'dual d Vl 0 
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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 

artigo, incluindo o acesso à Internet pelos usuários; 

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

será infonnado sobre os fundamentos do indeferimento e receberá orientação para 

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

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

Municipal poderá firmar parceria com outras instituições congêneres, visando oferecer 

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

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

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

incentivos oferecidos no Município. 

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III 
no CADASTRO SINCRONIZADO E ENTRADA ÚNICA DE DOCUMENTOS 

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

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

aderir efetivamente ao Cadastro Sincronizado Nacional (CadSine) que tem como objetivo 

a simplificação da burocracia nos procedimentos de abertura, alteração e bai d xa e 

empresas. 

Art. 9°. Todos os órgãos públicos municipais envolvidos no processo de abert ura e 

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

tanto devendo articular as competências ' ' - proprias com aquelas dos demais órgãos de outra s 
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esferas envolvidas na formalização empresarial, buscando, em conjunto, compatibilizar e 

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

linearidade do processo, da perspectiva do usuário. 

Art. 1o. A Administração Pública Murticipal criará um banco de dados com 

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

pela rede mundial de computadores, de forma integrada e consoiidada 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. A Administração Municipal adotará documento único de arrecadação que 

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

aplicando-se no que couber aos micro empreendedores individuais. 

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

estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços cujas atividades estejam de 

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

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

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

de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas micro empresas e empresas 

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

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

administradores do período de ocorrência dos respectivos fatos geradores ou em 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. 
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CAPÍTULO IV 
no REGISTRO E LEGALIZAÇÃO 

Seção I 
Do Licenciamento 

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

licenciamento. 

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

com os tennos 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 

Fazenda e demais secretarias quando necessário. 

Art. 18. 0 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 l (um) ano podendo se¡- 

renovado sucessivamente, por igual periodo, desde que: 

I - sejam mantidas as condições para o iicenciamento inicial; 

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

III- não contraria 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 Mimi ' ' cipio e 

demais legislações vigentes. 
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Parágrafo único. A a. 'vidade a ser desenvolvida nos logradouros públicos ficará 

condicionada à autorização prévia do Mtuiicipio. 

alização e funcionamento para os Poderá ser concedido Alvará de loc 

s estejam de acordo com micílio residencial, desde que as atividade 

ento seja aprovado. 

Art. 21., 

empreendimentos em do 

a legislação vigente e o requerim 

nico. O titular de Microempresa, Empre 
resa em sua residencia 

que optar pelo 'funcionamento de sua ernp 
der Público em sua sede, desde que efetuada nos 

Parágrafo ú sa de Pequeno Porte ou Micro 

Empreendedor Individual 
não podera impedir a ação fiscal do Po 

termos da legislação pertinente. 

Art. 22. A Administração Públ 

necessária, sendo obrigatórias as conside 

ica Municipal procederá às vistorias que entender 

radas de alto risco, dentro das atribuições do 

município. 

§ 1°. consideram 
uutilizem: 

-se atividades de alto risco aquelas que tragam risco para o meio 

ambiente e manipulam o 

I - produtos explosivos; 

11 ~ gases; III - substâncias sujeitas à combustão espontânea ou emita gases inflamáveis em 

contato com água; 

IV - líquidos altamente inñamáveis; 
V ~ substâncias altamente oxidantes, corrosivas, tóxicas e/ou infectantes' 

VI - materiais radioatívos. 
§ 2°. Serão também vistoriadas as atividades consideradas incômodas, cujos 

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

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

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

local e posição de imediata visibilidade: 

I - alvará de ñmcionamento ; 

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

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

conforme exigência no regularmente, considerada a natureza da atividade. 

Seção II 
Do Alvará Digital 

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

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

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

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

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

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

I - Alvará Provisório 

II - Alvará Definitivo 

III - Alvará Especial 
§ 1° Entende-se por Alvará Provisório aquele concedido às empresas ate' que 

regularizem a documentação definitiva., conforme critérios estabelecidos pelo órgão 

competente, com o prazo de vigência de 03 (três) meses, podendo ser prorrogado po¡ íguai 

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

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

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

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

anteriores, visando licenciar atividades atípicas seja por motivos de tempo de dur “ ° açao, 

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

om Alvará Provisório, no resguardo do interesse público, mediante 

estabelecimentos c 

fundamentação nonnativ 

lí - o Empresário que preferir cnc 

s demais esferas públicas poderá 

citar a obtenção do Alvará, Inscrição 

a e vistoria; 
aminhar por conta própria o registro da sua 

faze-lo e retornar à Casa do Empreendedor 

empresa na Municipal e autorização para emissão 
apenas para soli 

de Nota Fiscal. 

Seção III 
Da Anulação e Cassaçâo do Alvará 

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

om inobservância de preceitos legais e regul 

dade ou inexatidão de qualquer declaração ou 

I - for expedido c amentares; 

II - ficar comprovada a falsi 

documento. 
Art. 27. O Alvará de localização e Func 

I - for exercida atividade diversa daquela autorizada; 

squer disposições referentes aos controles de poluiç II - forem infringidas quai 
cimento causar danos, prejuizos, incômodos ou puser em 

ionarnento será cassado quando: 

ãoou 

se o funcionamento do estabele 
a segurança, o sossego, a saúde, a integridade física da 

risco, por qualquer forma, 

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

IV - for constatada irregularidade não passível de regularização_ 

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

funcionamento. 
V1 - a atividade não estiver em conformidade com os termos do documento d e 

licenciamento, dentre eles os referentes ao us ' ' ' ' ~ o licenciado, a area ocupada e às re ' " stnçoes 

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 Ges "o 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° incluido 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

demais itens relativos ao disposto neste artigo. 

§ 3°. Ficam reduzidos a. 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 o Município conceder Alvará de Funcionamento Provisório ao Micro 

Empreendedor Individual instalado: 

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

precária; ou 

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

atividade não gere grande circulação de pessoas. 

CAPÍTULO V 
na FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA n 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 prioritzuiamente 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, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização. 

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

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

grau de risco. 

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 

Seietivas 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 conüatações da Administração Pública Municipal direta e indireta, 

inclusive de publicidade e construção civil, deverá, ser concedido tratamento favorecido, 

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

Empreendedor Individual, objetivando: 

I - a ampliação da eficiência das políticas públicas voltadas à Microempresa 

Empresa de Pequeno Porte e ao Micro Empreendedor Individual; 

II - o incentivo à inovação tecnológica; 

III - 0 fomento do desenvolvimento local, através do apoio aos arranjos produtivos 

Ã 
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 

Municipio de Piumhi deverão envidar esforços para implementar e comprovar o 

atendimento desses objetivos nas respectivas prestações de contas. 

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

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

I - disponibilizar na sua página da lntemet, seu sistema próprio ou terceirizada de 

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

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

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

serviços que comercializam; 

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

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

exclusivamente à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor 

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

modalidade de licitação ou compra e datas estimadas oujá definidas; 

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

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

Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual. 

Seção II 
Das Ações Municipais de Gestão 

Art 33- Para ampliação da participação da Microempresa, Empresa de Pequeno 

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

Municipal deverá sempre que possivel: 
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E - instituir cadastro próprio para a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e 

Micro Empreendedor individual, com a identiñcação 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 as especiñcações dos bens e serviços contratados de 

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

Individual, para que adequam seus processos produtivos; 

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

restrinjam injustiñcadamente a participação da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte 

e do Micro Empreendedor Individual. 

Seção III 
Das Regras Especiais de Habilitação 

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

Empreendedor Individual para habilitação em quaisquer licitações da Administração 

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

seguinte: 
I - ato constitutivo da empresa, devidamente registrado; 

II -inscrição no CNPJ; 

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

seguridade Social, o ftmdo de garantia por tempo de serviço (FGTS) e as fazendas federai, 

estadual e municipal, conforme objeto licitado; 

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

comercialização dos bens ou para a segurança da Administração Pública Murticipal 

Ú 
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An 35, Nas licitações da Administração Pública Municipal, a Microempresa, 

Empresa de Pequeno Porte e o Micro Empreendedor Individual, por ocasião da 

participação em certarnes licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para 

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

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

assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

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

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

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 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 prejuízo das sanções previstas nos arts. 81 e 87 da Lei n° 8.666, de 21 de 

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

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

licitação. i 

§ 4°. 0 disposto no parágrafo anterior deverá constar no instrumento convocatório 

de licitação. 
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 

ate 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 será de até 5% (cinco por cento) superior a mais bem classificada. 

Art. 37. Para efeito do disposto no artigo anterior proceder-se-á da seguinte forma: 

I - ocorrendo o empate, a 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 lúpótese de valores apresentados pelas Microempresas, Empresas de 

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

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

apresentar a melhor oferta. 
§ 1°. Na hipótese da não-contratação nos temios previstos no caput deste artigo, o 

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

§ 2°. O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 

tiver sido 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 classiñcado será convocado para apresentar nova 

proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances sob pena 1 

de preciusão. 

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 políticas públicas e o 

Á 
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incentivo à inovação tecnoiógica, desde que previsto e regulamentado na legislação do 

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

Pública poderá realizar processo licitatório: 

I - destinado exclusivamente à participação de microempresas, empresas de 

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

R$0.000,00 (oitenta mil reais 

II - em que seja exigida dos licitantes a subconu-atação de microempresa ou de 

empresa de pequeno porte, desde que o percentual máximo do objeto a ser subcontratado 

não exceda a 30% (trinta por cento) do total licitado; 

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

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

aquisição de bens e serviços de natureza divisível. 

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

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

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

I - os critérios de tratamento diferenciado e simpliñcado para as microempresas, 

empresas de pequeno porte e Micro Empreendedor Individuai não forem expressamente 

previstos no instrumento convocatório; 

II - não houver um mínimo 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 contatado- 5 

IV - a licitação for dispensável ou inexigivel, nos termos dos artigos 24 e 25 da, Le¡ 

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 fornecedores locais; 
II - incentivo a constituição de cadastro de produtos e serviços, demandados e 

ofertados no âmbito local; 

III - incentivo à instalação no Município, de Microempresas, Empresas de Pequeno 

Porte e Micro Empreendedores Individuais, cujo escopo de produtos e serviços ofertados 

possam suprir as necessidades das demandas locais; 

IV - apoio ao aprimoramento da qualificação dos produtos e serviços das 

Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro' Empreendedores Individuais 

localizados no Municipio, com relação à conformidade para a qualidade, aprímoralnento 

tecnológico e aumento da competitividade; 

V -incentivo a formação de arranjos produtivos locais, de forma a incrementar os 

vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre as Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedores Individuais pertencentes a uma 

mesma cadeia produtiva; 

VI - promover a articulação e cooperação entre os órgãos da Administração 

Pública, serviços de apoio à Microempresa., Empresa de Pequeno Porte e ao M' ICIO 

Á 
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Empreendedor individual, associações empresariais e de desenvolvimento, instituições de 

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

deste Programa. 

CAPÍTULO vn 
DO ASSOCIATIVISMO 

Seção I 
Do Estímulo e Incentivos ao Associativismo 

Art. 43. AAdi-ninistração 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. 0 Poder Executivo fica autorizado a adotar mecanismos de incentivos às 

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

sistema associativo e cooperativo do Municipio, através doía): 

I - estímulo à inclusão do estudo do empreendedorismo, cooperativismo e 

associativismo nas escolas do Municipio, visando' o fortalecimento da cultura 

empreendedora como forma de organização da produção, do consumo e do trabalho; 

II - estímulo à formação de organização social, econômica e cultural nos 

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

legislação vigente; 

III - estabelecimento de mecanismos de triagem e qualificação da informalidade, 

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

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

geração de trabalho e renda; 

IV - criação de instrumentos especíñcos de estímulo à atividade associativa 

Á 
consorclada e cooperativa destinada à exportação. 
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CAPITULO VIII 
DA AGROPECUÁRIA E DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

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

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

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

conhecimento técnico na atividade dos pequenos produtores. 

§ 1° Das parceriasreferidas neste artigo poderão fazer parte sindicatos rurais, 

cooperativas e entidades da iniciativa privada que tenham condições de contribuir para a 

implementação de projetos mediante geração e disseminação de conhecimento, 

fornecimento de insumos a pequenos produtores rurais, contratação de serviços para a 

'rocação de máquinas, equipamentos e abastecimento e outras atividades rurais de interesse 

COIIIHIII. 
§ 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 ionízantes 

em qualquer fase do processo de produção, armazenamento e consumo. 

§ 3° Cornpetirá à secretaria que for indicada pelo Poder Público Municipal 

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

referidas neste artigo, atendidos os dispositivos legais pertinentes. 

CAPÍTULO 1x 
no AGENTE DE DESENVOLVIMENTO E DA AGENCIA DE 

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

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

efetivação dos dispositivos deste capítulo, observadas as especificidades locais. 

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

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

mediante ações locais ou comunitárias, individuais ou coletivas, que visem ao 

cumprimento das disposições e diretrizes contidas nesta Lei, sob supervisão do orgão 

gestor local responsável pelas politicas de desenvolvimento. 

§ 2°. 0 Agente de Desenvolvimento deverá preencher os seguintes requisitos: 

I - residir na área da comunidade em que atuar; 

II - haver concluido, com aproveitamento, curso de qualificação básica para a 

formação de Agente de Desenvolvimento; 

III - haver concluído o ensino fundamental. 

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

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

' municipalistas e de apoio e representação empresarial, o suporte para ações de capacitação, 

estudos e pesquisas, publicações, promoção de intercâmbio de informações e experiências_ 

§ 4°._ A implantação da agência de desenvolvimento deverá criar: 

I - condições para a diversificação da base econômica do município, que passará a 

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

II - um processo continuo de diversificação e elevação do padrão de qualidade de 

vida da população local; ' - 

III - aproveitamento e divulgação do potencial do municipio, representado pela 

disponibilidade de matéria prima, distância dos grandes- cennos e toda a infra-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 

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

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 atraves de 

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

Micro Empreendedor Individuai composto: 

I - obrigatoriamente por representantes de todos os órgãos públicos municipais 

envolvidos no processo de abertura, funcionamento, fiscalização e fechamento de 

empresas; 

II - obrigatoriamente por representantes indicados por entidades de âmbito 

municipal de representação empresarial com notória atuação local; 

III - obrigatoriamente por um representante da Câmara Municipal; 

IV - facultativarnente por outros técnicos ou funcionários da administração pública 

municipal com competência para contribuir corn os trabalhos do comitê; 

V - facuitativamente por representantes dos órgãos estaduais e federais envolvidos 

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

atuação local; 

'VI - facultativamente por representantes de outras entidades civis locais; 

VII - facultativarnente 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' função geral assessorar e auxilia¡ a 

Administração Pública Municipal na implantação das exigências desta lei tendo como 

atividades específicas: 

Tel.: (37) 3371-9950 
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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; 

de pessoas e produção; 

IV Â- auxilíar a Administração Pública Municipal na implantação dos demais 

projetos autorizados por esta lei. 

Art. 51. Esta lei entre; 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. 49/2017 - 

Modalidade: Pregão Eletrônico n. 01/2017 -' Ç    
Objeto: Contratação de ME, EPP ou equiparadas para prestação de _serviços/wie  - 

publicações oficiais, em jornal de circulação municipal, em jornal diário de grande circulação   
local/regional e no Estado de Minas Gerais, noçaderno de classificados ou em espaço":  , .  ' 

específico de publicação de editais e anúncios oficiais, de matérias de interessado sAAE“de";'-,   
Piumhi ' . . _  1-15- ' 

_  __ _ . _ A Pregoeira do Serviço Autônomode Água' egçE-Zsgoto de__] 
Piumhi/MG iniciou processo de licitação visando' a contratação _deempresa_ 

Ç __  ' especializada para prestação de serviços de publicação de atos oficiaisoa 
- *à* Autarquia. - - - Í 'i - ' 

E, para verificação da legalidade e regularidade dos «procedimentos ' 

adotados, antes de dar publicidade ao certame, foi solicitado o Parecer Juridico. i - 'p  
Analisando o objeto da licitação, verifica-se que foi caracterizado_ por _ 

ocasião da instauração do certame, na respectiva solicitação subscrita pela Chefe_  
de Setor Administrativo e Financeiro e, da mesma forma, detalhado junto ao Edital, 
atendendo a exigência do art. 14 da Lei n. 8.666/93. '. ' - “ 

O caso em apreço não se trata de serviço inserido_ ano. rol def* 

divulgação de atos oficiais previamente eiaborados pela Administração. Olicitante 5_ t'  _ 

vencedor não terá que utilizar criatividade ou qualquer outro fator inovador-lou.;  “ 
estratégico, mas tão somente, veicular na imprensa, os editais, avisos, balanços,- ' ' 

' _ relatórios, etc., previamente apresentados pela Autarquia. - l ' ' 

- . Nessa esteira e partindo da conclusao exarada quando ao tema na_ _ ¡ 

Consulta n. 1696/2011 respondida pelo TCEMS, 'temos que a contratação em  
apreço não se sujeita aos contornos da Lei n. 12.232/2010. . _ ' 

- Por outro lado, tocante à escolha da modalidade pregão, a viabilidade l _ 

deve estar firmada em duas vertentes: possibilidade juridica de caracterização/do il 
objeto da licitação como um bem ou serviço comum, nos termos- da Lei n. e 

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. l ' 

Pregão é modalidade de licitação instituída pela Lei Federal da n_. À 

10.520/2002, restrita à contratação de bens e serviços comuns, com disciplina alia > 

procedimentos próprios, visando a acelerar o processo de escolha de -futurosf _É ___ 

contratados da Administração, aplicando-se, subsidiariamente, as normas da f-LÇei ;riggãg ¡Â'_ -  
, 8.666/93. 

 

.publicidades incidentes no âmbito da Lei n. 12.232/2010. Pretende-se aÍrnera1í'  
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O TCU, em análise quanto à abrangência do significado'  bens 
serviços comuns, já se manifestou diversas vezes, a exemplo dos acórdãos n. _ 

313/2004 e 237/2009, ambos do Plenário: ' _ « a   
"11. O administrador público, ao analisar se_o objeto do_ pregão enquadra-se ÃÍ¡ Ç 
no com/ceito de bem ou serviço comum, deverá considerar doisfatoresgtás É' o t' 
padrões de desempenho e qualidadepodem ser objetiyamenteidelfinidos  b'  
edital? As especificações estabelecidas são usuais_ noi mercado? -Se_.ess'es.;¡w>-'ii' E 

dois requisitos forem 'atendidos o bem_ ou serviço pgderá .ser-licltado:  
modalidade pregão. . ¡  __    - 

12. A verificação do nivelde especificidade do objeto constitui um 'ótimoÍÍ  
recurso a ser utilizado pelo administrador público na identificaçãode umbem'   
de natureza comum. isso não significa que soméínte ' os -bens pouco ,_ ~ 

sofisticados poderão ser objeto do pregão, ao contrárioyobjetos ;complexos ¡f_ _ _ 

podem também ser enquadrados como comuns (m). " (Acórdão n. 313/2004 J " ' - Plenário) ._ - 

"t 9. O entendimento de bem comum, de acordo com diversos autores, 'nada 
tem a ver com a complexidade do bem adquirido e sim com produtos que _ 

sejam comumente encontrados no mercado, sem; a necessidade de 
alterações especificas para o fornecimento em questão. Este ponto de vista __ 

pode ser avalizado conforme as interpretações _a seguir. j .  . 

20. Jesse Torres Pereira Junior (Comentários à Lei de Licitações e Contratos  ' 

da Administração Pública, 63 ed., Renovar, 2003, p.1006) entende que: i ' , 2 

'Em aproximação inicial do tema, pareceu que 'comum' também sugeria _i 

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 tecnica bastante para atender às necessidades da Administração, a . ' 

modalidade pregão é cabível a despeito da maior sofisticação do objeto', à i , '  
21. Segundo Vera Scarpinella (Licitação na Modalidade de Pregão; Malheiros', _' ° 

2003, p.81): " ' “ '  j ,_ 

'[,..] o objeto comum para fins de cabimento da licitação por pregão não 'é7 

mero sinônimo de simples, padronizado e de aquisição rotineira. Bens e 
serviços com tais caracteristicas estão incluidos na categoria de comuns da  

- Lei 10. 520/2002, mas não só. Bens e serviços com complexidade técnica¡ 
seja na sua definição ou na sua execução, também são passíveis de ser 
contratados por meio de pregão. O que.se exige é que a técnica neles 
envolvida seja conhecida no mercado do objeto ofertado, possibilitando_ por 
isso, sua descrição de forma objetiva no edital.” " - _ g  ' *  . 7 

(Relatório do Acórdão n° 1.114/2006 - Plenário, grifos nossos) ' , -_ - 

“Perfilho também o posicionamento de que é mais vantajosa a adoção d 
modalidade de pregão, pois 'o objeto do certame em questãopode ser 
considerado como serviços comuns, não obstante a sua complexidade. A e l . 

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. " E 

(Voto do Acórdão n° 2. 658/2007 - Plenário, grilo nosso) _ i 

"9. 2. 4. Em geral, nem a complexidade dos bens ou serviços de_ tecnologia da _ A_ 

informação nem o tato 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, '_ne'm_fj:  . L 

essa complexidade nem a relevância desses bens o afastamentg.  _.; , . W 



 Serviço 
diretoriaâsaaegíumhícom.gr CNPJ: 23.7S2.816/000116 _ 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PiUMHI/MG - Teiefax 37-3371-1332 ' 

da obrigatoriedade de se licitar pela modalidade Pregão (Lei n°10. 520/2002, 
art. 1°, e Acórdão n° 1.114/2006 - Pienáriof' (m). (Acórdão 237/2009 _- Ç 

Plenário) 

Portanto, tendo em contaa descrição objetiva do edital, quantoêaos¡ _n 

_' serviços q_ue se pretende contratar, bem como, da verificação de existência de uma' 
mercado diversificado e competitivo, infere-se que o objeto 'Iicitado pode 'ser' 
considerado serviço comum - singela divulgação de atosoñciais, previamente 

_elaborados pela Administração. 

. No mais, analisando as minutas do Edital e do Contrato, tem-segue 
foram elaborados nos termos da lei, observando-se as exigências cabíveis e 
coerentes. ' i ' - 

O Parágrafo único do art. 38 da Lei n. 8566193. determina. a n_ 

obrigatoriedade da previa análise pela Assessoria Jurídica das minutas dos Editais , " 
em Procedimentos Administrativos Licitatórios. -_ 

A propósito, oportuna a transcrição desta norma: 

"Art. 38. (voc) - 

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como' as dos l 

contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas 
e aprovadas por assessoria jurídica 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 iegal. 

Ressalta-se por derradeiro, que esta assessoria juridica, nos termos do ' ' 

parágrafo único do art. 38 da Lei n. 8.666/93, presta assessoria sob o prisma 
estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos ' à 
conveniência e à oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão 
reservados à esfera discricionária do administrador público legalmente competente, 
tampouco examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa d 

elou financeira. 

É o parecer, s.m.j. 

Piumhi, 23 de fevereiro de 2017. 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG, PREGÃO 
ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017- PROCESSO 
LICITATÓRIO N° 49/2017. MENOR PREÇO POR LOTE. O SAAE PIUMHI através 
da Pregoeira Oficial vem tornar público a abertura do certame de Registro de 
Preços para futura e eventual contratação de MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE - EPP OU EQUIPARADAS para a prestação de serviços 
de publicações oficiais, em jornal de circulação municipal, em jornal diário 
de grande circulação local/regional e no estado de Minas Gerais, no caderno 
de classificados ou em espaço específico de publicação de editais e anúncios 
oficiais, de matérias de interesse do SAAE de Piumhi-MG, tais como avisos de 
licitação, editais, extratos de contratos e outros congêneres, para atender a 

demanda da autarquia SAAE Piumhi-MG, conforme especificações constantes do 
Termo de Referência, Anexo I do edital. Licitação exclusiva para 
Microempresas e Empresas de Pegueno Porte e Microempreendedores 
Individuais. em cumprimento ao disposto no inciso I do art. 48 da Lei 
Complementar n° ;33/2006, com a redação dada pela Lei Complementar 
n° 147 2014 e Lei Com lementar Munic¡ al n° 25 2010. Início cla sessão de 
lances: 15/03/2017 às 10:00 hs na plataforma wwwJicitanetcombr .Local de 
retirada do Edital: No site wwwJicitanetcombr e www.saaepiumhi.com.br (Fone: 
(37)3371-1332). Piumhi-MG 24/02/2017. Maria das Graças Ferreira Barros Goulart 
- Pregoeira. . 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
LICÇITANET” 

LICITAÇOES (Ill-LINE 

PREGÃO ELETRÔNICO N9 01/2017 

As 10:02:02 horas do dia 15 de Março de 2017 reuniram-se no site www.l'r'citanet.com.br, o(a) Pregoeirola) 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: 
ESTE TERMO TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA À ADMINISTRAÇÃO, VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA 

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP OU EQUIPARADAS PARA A PRESTAÇÃO 

DE SERVSÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS, EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO MUNICIPAL, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO 

LOCAL/REGIONAL E NO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO CADERNO DE CLASSIFICADOS DU EM ESPAÇO ESPECÍFICO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS 

E ANÚNCIOS OFICIAIS, DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO SAAE DE PIUMHI-MG, TAIS COMO AVISOS DE LICITAÇÃO, EDITAIS, EXTRATOS DE 

CONTRATOS E OUTROS CONGÊNERES, PARA ATENDER A DEMANDA DA AUTARQUIA SAAE PIUMHI-MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 

CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO Í DESTE EDITAL. 

Ola) Pregoeirola) conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal n9 10.520/02; na Lei Complementar n? 123/06; 
nola) RESOLUÇÃO 114 E 115/; subsidiariamente na Lei Federal n? 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelas disposiç fixadas no edital e anexos, 

realizar os procedimentos relativos ao aludido pregão. 

Aqciando os trabalhos ola) Pregoeirola) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas 

recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados. 

Fornecedorles) participantels) 

Particípoularam) deste pregão o(s) fornecedorles) abaixo relacionadols): 

Fornecedor CNPJ ME/EPP 

W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP 01.527.405/0001-45 SIM 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 09.372.492/0001-10 SIM 

GERAIS BRASIL MULTIMiDIA EIRELI EPP 19.877.163/0001-35 SIM 

Propostas 

A participação na presente disputa dois) Iotelslou ítemlns) evidencia(m) 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 A5 EXIGENCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL". 

Histórico dos lances e mensagens 

.'\té a data e horário estabelecido para envio dalsl propostals), ou seja, 08:59:00 horas do dia 15/03/2017, f0i(ram) recebidals), por meio 
eletrônico, a(s) propostals) de preços dols) fornecedorles) referentels) aols) lotels) ou itemlns) do aludido pregão, conforme demonstrado 
abaixo: 

LOTE 1 

Proposta 
ID Fornecedor CNPJ . . Situação Motivo 

InIcIaI 

09.372.492/0001- 
81828 CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP RS 15.500,00 classificada --- 

10 

68141 W S: M PUBLICIDADE LTDA - EPP 3Ê'527'405/O001_ R5 17.896,00 Classificada  
Lances do Lote 1 

Fornecedor CN PJ Valor Lance Data/Hora Tipo 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 09.372.492/0001-10 RS15.500,00 15/03/2017 10:07:51 Classificado 

W 8. M PUBLICIDADE LTDA - EPP 01.527.405/0001-45 R$17.896,00 15/03/2017 10:07:51 Classificado s( 
CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 09.372.492/0001-10 R$15.490,00 15/03/2017 10:10:53 Manual 

W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP 01.527.405/0001-45 R$315.489,00 15/03/2017 10:11:31 Manual 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 09.372.492/0001-10 R$315.488,00 15/03/2017 10:11:50 Manual 

W S; M PUBLICIDADE LTDA - EPP 01.527.405/0001-45 R$1S.487,00 15/03/2017 10:12:26 Manual _ 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 09.372.492/0001-10 R$115.486,00 15/03/2017 10:12:43 Manual 

W 8a M PUBLICIDADE LTDA - EPP 01.527.405/0001-45 1 R$15.485,00 15/03/2017 10:14:26 Manual  
CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP o9.372.492/0001_10 R$115.484,00 15/03/2017 10:14:47 Manual 



r 

W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

W S: M PUBLICIDADE LTDA- EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

W 81 NI PUBLICIDADE LTDA- EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

W S: M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

W EL M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

W 8: M PUBLICIDADE LTDA -EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

W 8: M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

W 8: M PUBLICIDADE LTDA -EPP 

W E: M PUBLICIDADE LTDA ~ EPP 

W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

W 34. M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

W 81 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

W S¡ M PUBLICIDADE LTDA -EPP 

W 8!. M PUBLICIDADE LTDA- EPP 

W 8: M PUBLICIDADE LTDA -EPP 

W 8a M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

W 81 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

Posição Licitante 

1 ° W 8¡ M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

2 ° CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

Troca de Mensagens do Lote 1 

Usuário Data/Hora Mensagem 

Fornecedor: 15/03/2017 . 81828 10:04:42 5°"" da 

Fornecedor: 15/03/2017 81828 10:04:48 'D 81828 

Fornecedor: 15/03/2017 . 

68141 10:06:02 8°"" d” 

¡stema 15/03/2017 
“ 10:07:51 

. 15/03/2017 “tema 10:20:28 

. 15/03/2017 
5I5'ema 10:22:33 

. 15/03/2017 
sIstema 10:27:00 

. 15/03/2017 “tema 10:27:06 

. 15/03/2017 Preg°e"° 10:30:52 

. 15/03/2017 
Pregoeiro 11:15:19 

Pre oeiro 5/03/2017 
g 11:18:08 

. 15/03/2017 preg°w° 11:36:22 

Fornecedor: 15/03/2017 
68141 11:37:38 

. 15/03/2017 
Pregoem 11:39:31 

Fornecedor: 15/03/2017 
68141 11:40:04 

01.527.405/0001-45 

09.372.492/0001-10 

01.527.405/0001-45 

09.372.492/0001-10 

01.527.405/0001-45 

09.372.492/0001-10 

01.527.405/0001-45 

09.372.492/0001-10 

01.527.405/0001-45 

01.527.405/0001-45 

09.372.492/0001-10 W 

01.527.405/0001-45 

09.372.492/0001-10 

01.527.405/0001-45 

01.527.405/0001-45 

01.527.405/0001-45 

01.527.405/0001-45 

01.527.405/0001-45 

01.527.405/0001-45 

01.527.405/0001-45 

01.527.405/0001-45 

01.527.405/0001-45 

01.527.405/0001-45 

CNPJ 

831548300 
851548200 
851548100 
R$315.480,00 

851547300 
R$315.478,00 

R$15.477,00 

R$15.476,00 

851547500 
8$15.473,00 

R$315.472,00 

RS 15.471,00 

851547000 
RS 15.469,00 

RS 15.465,00 

8$15.461,00 

851545800 
R$215.455,00 

851545000 
851544500 
R$5.440,00 

851540000 
R515.300,00 

CLASSIFICAÇÃO FINAL Do LOTE 1 

01.527.405/0001-45 

09.372.492/0001-10 

O LOTE 1 está em disputa. Boa sorte! 

não podemos, nosso minimo é este, 15.400,00 

Favor nos informar o preço unitario de cada item do Iote 1 

Lote 01 - item 01 - unitário - R$30,00 -total 85 9.000,00. 
Item 02 - unitário - R$32,00 -total RS 6.400,00. totalizando R$5.400,00 

15/03/2017 10:15:29 

15/03/2017 10:15:34 

15/03/2017 10:17:11 

15/03/2017 10:17:21 

15/03/2017 10:18:06 

15/03/2017 10:18:18 

15/03/2017 10:19:17 

15/03/2017 10:19:26 

15/03/2017 10:19:47 

15/03/2017 10:20:19 

15/03/2017 10:20:31 

15/03/2017 10:21:07 

15/03/2017 10:21:28 

15/03/2017 10:22:15 

15/03/2017 10:22:28 

15/03/2017 10:22:40 

15/03/2017 10:22:54 

15/03/2017 10:23:12 

15/03/2017 10:23:40 

15/03/2017 10:24:10 

15/03/2017 10:24:35 

15/03/2017 10:25:54 

15/03/2017 11:47:36 

Marca 

JORNAL 0 PONTO 

Jornal o Pqnto 

O tempo normal de disputa está encerrado estamos agora em tempo randômico. 

O fornecedor W 81 M PUBLICIDADE LTDA - EPP venceu o Iote pelo valor de RS 15.400,00 

licitante vencedor do Iote 1 favor apresentar o preço unitario para cada item do lote 

Senhor vencedor do Iote 1 favor apresentar os preços unitarios para os itens do lote 1 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Melhor Oferta 

R$ 15.300,00 

RS 15.470,00 

Aviso de iminência - o tempo randomico 123 irá iniciar dentro de 02 (dois) minutos. Boa sorte! 

O tempo randõmico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 04 minutos e 32 segundos. 

senhor licitante vencedor do lote 1 apresente os preços unitarios deste Iote dentro de 5 minutos por favor S& 

Senhor licitante vamos negociar o Iote 1 a 15.200,00 P?? por favor me responda dentro de 2 minutos 

O 



Pregoeiro 15/03/2017 então por favor faça sua contra proposta 
11:40:33 

Fornecedor: 15/03/2017 só um instante! 
6.3141 11:41:12 

Fornecedor: 15/03/2017 Lote 01 -item 01 - unitário « R$30,00 -total RS 9.000,00. 
68141 11:42:16 Item 02 - unitário - R$31,50 - total RS 6.300,00. totalizando R$15.300,00 

Pregoeiro  ok favor dar f5 para habilitar a negociação 

. 15/03/2017 . . 2 
Sistema 11:44:28 O 0 LOTE 1 esta em negociaçao. 

. 15/03/2017 . 

Sistema 114736 Lote negociado no valor de RS 153000000 pelo fornecedor W 8¡ M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

. 15/03/2017 Sds). fornecedodes) está aberto o prazo de 3 minutos para recurso, se houver interesse em recorrer esse 
Sistema , . 

12:20:25 e o momento para se manifestar. 

. 1 . , 

Sistema lãâgêz/Ígo” A disputa do LOTE 1 esta encerrada. 

Sistema 21/03/2017 O lote foi adjudicado pelo pregoeiro para o fornecedor W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP , no valor de RS 

13:34:16 15.300,0000 

Sistema Íí/gâffgl? O LOTE 1 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: 

Sistema ãfgâ/lzgol? O fornecedor W 8a M PUBLICIDADE LTDA - EPP venceu o lote pelo valor de R5 15.300,00 

fx. 21/03/2017 . , 
Sistema 14:09:32 A disputa do LOTE 1 esta encerrada. 

gstema 21/03/2017 O lote foi adjudicado pelo pregoeiro para o fornecedor W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP, no valor de RS 

14:10:26 15.300,D000 

Recursos 

Não houve interposição de recursos para esse lote. 

LOTE 2 

Proposta 
ID Fornecedor CNPJ . . Situação Motivo 

Inicial 

19.877.163/0001- 
85 

01.527.405/0001- 
45 

26895 GERAIS BRASIL MULTIMÍDIA EIRELI EPP RS 27.600,00 Classificada --- 

29606 W 81 M PUBLICIDADE LTDA - EPP R5 27.960,00 Classificada --- 

Lances do Lote 2 

Fornecedor 

ERAIS BRASIL MULTIMIDIA EIRELI EPP 

W 81 M PUBLICIDADE LTDA -EPP 

W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

GERAIS BRASIL MULTIMÍDIA EIRELI EPP 

W 81 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

GERAIS BRASIL MULTIMIDIA EIRELI EPP 

W 81 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

GERAIS BRASIL MULTIMiDIA EIRELI EPP 

W 81 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

GERAIS BRASIL MULTIMIDIA EIRELI EPP 

W 81 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

GERAIS BRASIL MULTIMÍDIA EIRELI EPP 

W 81 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

GERAIS BRASIL MULTIMÍDIA EIRELI EPP 

W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

GERAIS BRASIL MULTIMíDIA EIRELI EPP 

W 81 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

GERAIS BRASIL MULTIMÍDIA EIRELI EPP 

W 8: M PUBLECIDADE LTDA - EPP 

GERAIS BRASIL MULTlMiDIA EIRELI EPP 

W S.: M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

GERAIS BRAsãL MULTIMEDIA EIRELI EPP 

CN PJ 

19.377.153/0001-35 

01.527.405/0001-45 

01.527.405/0001-45 

19.377.153/0001-35 

01.527.405/0001-45 

19.377.153/0001-35 

01.527.405/0001-45 

19.377.153/0001-35 

01.527.405/0001-45 

19.377.153/0001-35 

01.527.405/0001-45 

19.377.153/0001-35 

01.527.405/0001-45 

19.377.153/0001-35 

01.527.405/0001-45 

19.377.153/0001-35 

01.527.405/0001-45 

19.377.153/0001-35 

01.527.405/0001-45 

19.377.153/0001-35 

01.527.405/0001-45 

19.377.153/0001-35 

Valor Lance 

352750000 
352796000 
352759000 
352759000 
352759700 
352759500 
352759400 
352759000 
352753000 
352753000 
352750000 
352745000 
R$27.449,00 

352744500 
352744400 
352740000 
352739000 
352739000 
352733090 
352733000 
352737000 
352737000 

Data/Hora 

15/03/2017 10:07:51 

15/03/2017 10:07:51 

15/03/2017 10:16:52 

15/03/2017 10:17:32 

15/03/2017 10:19:36 

15/03/2017 10:19:59 

15/03/2017 10:25:28 

15/03/2017 10:25:47 

15/03/2017 10:26:03 

15/03/2017 10:26:20 

15/03/2017 10:26:28 

15/03/2017 10:27:02 

15/03/2017 10:27:19 

15/03/2017 10:27:49 

15/03/2017 10:31:58 

15/03/2017 10:32:17 

15/03/2017 10:32:29 

15/03/2017 10:33:23 

15/03/2017 10:35:05 

15/03/2017 10:35:23 

15/03/2017 10:35:45 

15/03/2017 10:37:21 

Tipo 

Classificado 

Classificado 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

ManuaI 9K Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 



W 8: M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

GERAIS BRASIL MULTIMIDIA EIRELI EPP 

GERAIS BRASIL MULTIMIDIA EIRELI EPP 

W 81 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

GERAIS BRASIL MULTIMÍDIA EIRELI EPP 

W 81 M PUBLICIDADE LTDA -EPP 

GERAIS BRASIL MULTIMÍDIA EIRELI EPP 

W 81 M PUBLICIDADE LTDA -EPP 

W 81 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

GERAIS BRASIL MULTIMÍDIA EIRELI EPP 

W 81 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

GERAIS BRASIL MULTÉMÍDIA EIRELI EPP 

W 81 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

GERAIS BRASIL MULTIMÍDIA EIRELI EPP 

W 81 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

GERAIS BRASIL MULTIMÍDIA EIRELI EPP 

W E( M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

GERAIS BRASIL MULTIMIDIA EIRELI EPP 

W 8: M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

8:. M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

GERAIS BRASIL MULTIMÍDIA EIRELI EPP 

W 81 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

W 81 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

GERAIS BRASIL MULTIMÍDIA EIRELI EPP 

W 8: M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

W 8: M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

GERAIS BRASIL MULTIMÍDIA EIRELI EPP 

GERAIS BRASIL MULTiMÍDIA EIREL! EPP 

W S: M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

W B¡ M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

GERAIS BRASIL MULTIMIDIA EIRELI EPP 

W 8: M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

W 81 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

W 8: N! PUBLICIDADE LTDA - EPP 

W B: M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

CW 8 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

GERAIS BRASIL MULTIMÍDIA EIRELI EPP 

W 81 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

W 81 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

W 81 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

GERAIS BRASIL MULTIMÍDIA EIRELI EPP 

W 8: M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

W 8: M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

GERAIS BRASIL MULTIMÍDIA EIRELI EPP 

W 8: M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

GERAIS BRASIL MULTIMÍDIA EIRELI EPP 

W 8: M PUBLICIDADE LTDA -EPP 

GERAIS BRASIL MULTIMÍDIA EIRELI EPP 

W 81 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

W 81 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

GERAIS BRASIL MULTIMÍDIA EIRELI EPP 

W 81 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

W 84 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

GERA/S BRASIL MULTIMÍDIA EIRELI EPP 

W 8: M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

GERAIS BRASIL MULTIMÍDIA EIRELI EPP 

W 81 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

01.527.405/0001-45 

19.877.163/0001-85 

19.877.163/0001-85 

01.527.405/0001-45 

19.877.163/0001-85 

01527405/0001-45 

19.877.163/0001-85 

03.527.405/0001-45 

01.527.405/0001-45 

19.877.163/0001-85 

01.527.405/0001-45 

19.877.163/0001-85 

01527405/0001-45 

19.877.163/0001-85 

01521405/0001-45 

19.877.163/0001-85 

01.527.405/0001-45 

19.877.163/0001-85 

01527405/0001-45 

01.527.405/0001-45 

19.877.163/0001-85 

01.527.405/0001-45 

01.537.405/0001-45 

01527405/0001-45 

19.877.163/0001-85 

01.527.405/0001-45 

01.527.405/0001-45 

19.877.163/0001-85 

19.877.163/0001-85 

01521405/0001-45 

01.527.405/0001-45 

19.877.163/0001-85 

01527405/0001-45 

01527405/0001-45 

01.527.405/0001-45 

01527405/0001-45 

01.527.405/0001-45 

19.877.163/0001-85 

01.527.405/0001-45 

01527405/0001-45 

01527405/0001-45 

19.877.163/0001-85 

01527405/0001-45 

01.527.405/0001-45 

19.877.163/0001-85 

01527405/0001-45 

19.877.163/0001-85 

01.527.405/0001-45 

19.877.163/0001-85 

01527405/0001-45 

01527405/0001-45 

19.877.163/0001-85 

01527405/0001-45 

01527405/0001-45 

19.877.163/0001-85 

01.527.405/0001-45 

19.877.163/0001-85 

01.527.405/0001-45 

R$7.369,00 

R$7.360,00 

R$27.300,00 

R$7.299,00 

R$7.000,00 

R$6.999,00 

R$6.950,00 

R$6.985,00 

R$213.940,00 

R$6.900,00 

R$6.899,00 

R$6.850,00 

R$26.849,00 

RS25.830,00 

R$26.829,00 

R$6.800,00 

R$26. 799,00 

R$6.780,00 

R$6.779,00 

R$6.769,00 

R$6.750,00 

R$6.765,00 

Rs26.749,00 

R$6.730,00 

R$6.700,00 

R$6.699,00 

R$6.650,00 

R$6.690,00 

R$6.600,00 

R$6.599,00 

R$6.597,00 

R$6.550,00 

R$6.595,00 

R$6.540,00 

R$6.530,00 

R$26.520,00 

R$6.510,00 

R$6.500,00 

Rs26.499,00 

R$6.485,00 

R$6.469,00 

R$6.400,00 

R$6.399,00 

R$26.382,00 

R$6.380,00 

R$6.370,00 

R526.300,00 

R$6.299,00 

R$6.250,00 

R$6.289,00 

Rs26.240,00 

R$26.200,00 

R526.190,00 

R$6.179,00 

R$6.150,00 

852610000 
R$26.000,00 

R$5.999,00 

15/03/2017 10:33:19 

15/03/2017 10:38:31 

15/03/2017 10:50:19 

15/03/2017 10:57:04 

15/03/2017 10:58:13 

15/03/2017 10:58:26 

15/03/2017 10:58:45 

15/03/2017 10:58:55 

15/03/2017 10:58:59 

15/03/2017 10:59:14 

15/03/2017 10:59:24 

15/03/2017 10:59:38 

15/03/2017 10:59:45 

15/03/2017 11:00:09 

15/03/2017 11:00:16 

15/03/2017 11:00:40 

15/03/2017 11:00:48 

15/03/2017 11:01:02 

15/03/2017 11:01:08 

15/03/2017 11:01:27 

15/03/2017 11:01:47 

15/03/2017 11:01:53 

15/03/2017 11:01:57 

15703/2017 11:02:26 

15/03/2017 11:02:40 

15/03/2017 11:02:49 

15/03/2017 11:03:20 

15/03/2017 11:03:23 

15/03/2017 11:03:32 

15/03/2017 11:03:40 

15/03/2017 11:04:01 

15/03/2017 11:04:04 

15/03/2017 11:04:05 

15/03/2017 11:04:09 

15703/2017 11:04:25 

15/03/2017 11:04:28 

15/03/2017 11:04:35 

15/03/2017 11:04:38 

15/03/2017 11:04:50 

15/03/2017 11:05:00 

15/03/2017 11:05:14 

15/03/2017 11:05:18 

15/03/2017 11:05:23 

15/03/2017 11:05:38 

15/03/2017 11:05:42 

15/03/2017 11:05:52 

15/03/2017 11:05:58 

15/03/2017 11:06:07 

15/03/2017 11:06:15 

15/03/2017 11:06:20 

15/03/2017 11:06:23 

15/03/2017 11:06:35 

15/03/2017 11:06:41 

15/03/2017 11:06:54 

15/03/2017 11:06:58 

15/03/2017 11:07:01 

15/03/2017 11:07:10 

15/03/2017 11:07:14 

Intermediário 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Intermediário 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Intermediário 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Intermediário 

Manual 

Manuai 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Intermediário 

Manual 

Manual 

Manual 
I 

Manual 

Manuai 

Manual 

Manual _ 

Manual 



GERAIS BRASIL MULTIMÍDIA EIRELI EPP 19.877.163/0001-85 R$5.950,00 15/03/2017 11:07:24 

w 3 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 01.527.405/0001-45 R525.940,00 15/03/2017 11:07:23 

w 3 M PUBUCIDADE LTDA - EPP 01.527.405/0001-45 R525.920,00 15/03/2017 11:07:35 

GERAIS SRASIL MULTIMIDIA EIRELI EPP 19.377.163/0001-35 3525.900,00 15/03/2017 11:07:36 

w 3 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 01.527.405/0001-45 3525.393,00 15/03/2017 11:07:44 

GERAIS BRASIL MULTIMIDIA EIRELI EPP 19.377.163/0001-35 R525.350,00 15/03/2017 11:07:53 

w 3 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 01.527.405/0001-45 352535000 15/03/2017 11:07:55 Intermediário 

w 3 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 01.527.405/0001-45 3525.340,00 15/03/2017 11:03:00 Manual 

GERAIS BRASIL MULTíMíDlA EIRELI EPP 19.377.163/0001-35 3525.300,00 15/03/2017 11:03:06 Manual 

w 3 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 01.527.405/0001-45 3525.790,00 15/03/2017 11:03:03 Manual 

GERAES BRASIL MULTIMÍDIA EIRELI EPP 19.377.163/0001-35 3525.750,00 15/03/2017 11:03:20 Manual 

w 3 M PUBLICEDADE LTDA - EPP 01.527.405/0001-45 3525.720,00 15/03/2017 11:03:22 Manual 

GERAIS BRASIL MULTIMIDIA EIRELI EPP 19.377.163/0001-35 3525.700,00 15/03/2017 11:03:33 Manual 

w 3 M PUBLIClDADE LTDA - EPP 01.527.405/0001-45 352569000 15/03/2017 11:03:34 Manual 

GERAIS BRASIL MULTIMIDIA EIRELI EPP 19.377.163/0001-35 3525.600,00 15/03/2017 11:03:41 Manual 

w 3 M PUBLIClDADE LTDA - EPP 01.527.405/0001-45 3525.630,00 15/03/2017 11:03:45 Intermediário 

w 3 M PUBLIC1DADE LTDA - EPP 01527405/0001-45 3525.599,00 15/03/2017 11:03:49 Manual 

GERAIS BRASIL MULTIMIDIA E13ELl EPP 19.377.163/0001-35 3525.S00,00 15/03/2017 11:03:53 Manual 

w 3 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 01.527.405/0001-45 352553000 15/03/2017 11:09:03 Intermediário 

fg¡ 3 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 01.527.405/0001-45 352543000 15/03/2017 11:09:06 Manual 
w 3 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 01.527.405/0001-45 3525.450,00 15/03/2017 11:09:13 Manual 

GERAIS BRASIL MULTIMIDIA EIRELI EPP 19.377.163/0001-35 3525.400,00 15/03/2017 11:09:22 Manual 

w 3 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 01.527.405/0001-45 3525.390,00 15/03/2017 11:09:25 Manual 

w 3 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 01.527.405/0001-45 3525.290,00 15/03/2017 11:09:37 Manual 

GERAIS BRASIL MULTIMíDlA EIRELI EPP 19.377.163/0001-35 3525.300,00 15/03/2017 11:09:37 Manual 
w 3 M PUBDCIDADE LTDA - EPP 01527405/0001-45 3525.240,00 15/03/2017 11:09:46 Manual 

GERAIS BRASLL MULTIMEDIA EIRELI EPP 19.377.163/0001-35 3525.200,00 15/03/2017 11:09:43 Manual 

w 3 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 01.527.405/0001-45 3525.130,00 15/03/2017 11:09:54 Manual 

w 3 M PUBLICIDADE LTDA -EPP 01.527.405/0001-45 R525.150,00 15/03/2017 11:10:01 Manual 

w 3 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 01.527.405/0001-45 R525.120,00 15/03/2017 11:10:03 Manual 

w 3 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 01527405/0001-45 3525.100,00 15/03/2017 11:10:14 Manual 

GERAES BRASIL MULTIMÍDIA EIREU EPP 19.377.163/0001-35 3525.000,00 15/03/2017 11:10:17 Manual 

w 3 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 01.527.405/0001-45 352499000 15/03/2017 11:10:20 Manual 

GERAIS BRASIL MULTLMIDIA EIRELI EPP 19.377.163/0001-35 352490000 15/03/2017 11:10:30 Manual 

w 3 M PUBLICIDADE LTDA- EPP 01527405/0001-45 352439000 15/03/2017 11:10:34 Manual 

w 3 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 01.527.405/0001-45 3524.360,00 15/03/2017 11:10:44 Manual 

'WERAIS BRASIL MULTIMIDIA EIRELI EPP 19.377.163/0001-35 3524.300,00 15/03/2017 11:10:45 Manual 

w 3 M PUBLICíDADE LTDA - EPP 01.527.405/0001-45 R524.790,00 15/03/2017 11:10:50 Manual 

w 3 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 01.527.405/0001-45 R$261.500,00 15/03/2017 11:10:57 Manual 

GERAIS BRASIL MULTIMÍDIA E13ELl EPP 19.377.163/0001-35 3524.750,00 15/03/2017 11:10:59 Intermediário 

GERAIS BRASIL MULTIMIDIA EIRELI EPP 19.377.163/0001-35 352440000 15/03/2017 11:11:07 Manual 

w 3 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 01527405/0001-45 352443000 15/03/2017 11:11:07 Intermediário 

w 3 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 01527405/0001-45 352439000 15/03/2017 11:11:10 Manual 

w 3 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 01527405/0001-45 3524.350,00 15/03/2017 11:11:13 Manual 

GERAIS BRASIL MULTIMÍDIA EIRELI EPP 19.377.163/0001-35 352400000 15/03/2017 11:11:19 Manual 

w 3 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 01527405/0001-45 352430000 15/03/2017 11:11:24 Intermediário 

w 3 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 01527405/0001-45 R529.990,00 15/03/2017 11:11:27 intermediário 

w 3 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 01.527.405/0001-45 352599000 15/03/2017 11:11:31 Intermediário 

w 3 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 01.527.405/0001-45 R523.990,00 15/03/2017 11:11:36 Manual 

GERAIS BRASIL MULTIMEDIA EIRELI EPP 19.377.163/0001-35 352335000 15/03/2017 11:11:44 Manual 

w 3 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 01.527.405/0001-45 352339000 15/03/2017 11:11:44 Intermediário g1 w 3 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 01.527.405/0001-45 3523.340,00 15/03/2017 11:11:49 Manual 

w 3 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 01.527.405/0001-45 352370000 15/03/2017 11:17:11 Manual 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 0o LOTE 2 r @ Posição Licitante CNPJ Marca Mah” 
Oferta 

1 ° w 3 M 01527405/0001- JORNAL FOLHA DA MANHÃ R5 

PUBLICIDADE 45 23.700,00 



LTDA - EPP 

JORNAL FOLHA DA MANHÃ Serviços de publicação na imprensa escrita, em espaço de 

GERAIS jornal FOLHA DA MANHÃ ? PASSOS-MG de CIRCULAÇÃO REGIONAL diária referente à 

2 ,, BRASIL 19877163/0001» PUBLICIDADE LEGAL, sendo a mesma uma obrigação que a Administração deve fazer no 

MULTIMIDIA 85 prazo da lei, não se admitindo retardamentos e omissões, sob pena de responsabilidade. 23.850,00 
EIRELI EPP Publicidade legal à: resoluções, portarias, balancetes contábeis, atas da diretoria, extratos 

de editais, adjudicações, homologações, contratos e aditivos e outros exigidos por lei 

Troca de Mensagens do Lote 2 

Usuário Data/Hora Mensagem 

Fornecedor: 15/03/2017 . 

B d . 26895 10:07:15 °m 'a 

7 , . 

Sistema  O LOTE 2 esta em disputa. Boa sorte! 

ãggràeõcedor: Íâfgjgfl? Sra Pregoeira, gentileza desconsiderar o ultimo lance do lote 03 

::rõzescedorz 15533224017 o mesmo foi digitado de forma erronea 

Sistema Íãjgf/SZÊI? Aviso de iminência - o tempo randõmico 123 irá iniciar dentro de 02 (dois) minutos. Boa sorte! 

dista-ma Íã/Êâgêol-j O tempo normal de disputa está encerrado estamos agora em tempo randômico. 

Sistema âãfgffíiol? O tempo randômico está encerrado. 0 tempo extra decorrido foi de 18 minutos e 18 segundos. 

Sistema Íífíff/Szãl? O fornecedor W' & M PUBLICIDADE LTDA - EPP venceu o lote pelo valor de RS 23.840,00 

Pre OEÍrO 15/03/2017 Senhor licitante vencedor do lote 02 vamos negociar este lote em 38,00 , não pode dar dizima e também 
g 11:13:42 tenho certeza que pode abaixar mais seu preço 

Éggàêcedor: âã/íí421017 podemos chegar a R$23.700,00 

Pregoeiro Íi/fã/lzfl-j ok 23.700,00 fechado favor dar fS para habilitar sua negociação 

Fornecedor: 15/03/2017 ._, 

29606 11:16:21 posso ofertarolance. 

. 2 . . .. 

Sistema Íí/fãáõo” O O LOTE 2 esta em negociaçao. 

. 15/03/2017 . 
Sistema 111711 Lote negociado no valor de R5 23.700,0000 pelo fornecedor W S: M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

sistema 15/03/2017 Srts). fornecedortes) está aberto o prazo de 3 minutos para recurso, se houver interesse em recorrer esse 
12:20:25 é o momento para se manifestar. 

"N 
.sistema  A disputa do LOTE 2 está encerrada. 

Siste 21/03/2017 O lote foi adjudicado pelo pregoeiro para o fornecedor W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP , no vaior de R$ 
m3 13:34:16 23.7oo,oooo 

. 2 2 1 . . . . . . 

Sistema 33/170 7 O LOTE 2 foi reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: 

1 

Sistema ÊALÉÊ/lzgol? 0 fornecedor W 8: M PUBLICIDADE LTDA - EPP venceu o lote pelo valor de R$ 23.700,00 

Sistema ::Sã/Bion A disputa do LOTE 2 está encerrada. 

Sistema 21/03/2017 O lote foi adjudicado pelo pregoeiro para o fornecedor W 8¡ M PUBLICIDADE LTDA - EPP , no valor de RS 

14:10:26 2327003000 

Recursos 

Não houve interposição de recursos para esse lote. 

LOTE 3 

ID Fornecedor CNPJ PLOPOSta Situação Motivo 
Inicial 

53101 CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA~EPP ?3372492/0001- R5 13.750,00 classificada  
87655 W 84 M PUBLICIDADE LTDA - EPP 2Ê521405/O0U1' RS 14.825,00 classificada  SK 

Lances do Lote 3 



Fornecedor 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

W B¡ M PUBLECIDADE LTDA - EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBL$CACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

-fjANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

W B; M PUBLICIDADE LTDA ~ EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLLCACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLÉCACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

/NANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 

CN PJ 

09.372.492/0001-10 

01.527.405/0001-45 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

01.527.405/0001-45 

09.372.492/0001-10 

01.527.405/0001-45 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

01.527.405/0001-45 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

01.527.405/0001-45 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 
09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

09.372.492/0001-10 

Valor Lance 

R$13.750,00 

RS 14.825,00 

R$13.740,00 

RS 13.739,00 

R$3.733,00 

R$13.737,00 

RS 13.736,00 

R$15.735,00 

RS13.735,00 

R$13.734,00 

Rs 13.733,00 

R$0.732,00 

R$213.731,00 

R$13.730,00 

R$13.729,00 

R$8.728,00 

R$8.727,00 

R$13.700,00 

RS13.500,00 

R$53,99 

R$3.490,00 

R$5.430,00 

Rs 13.479,00 

R$3.440,00 

RS13.438,00 

R$8.437,00 

R$5.435,00 

R$13.433,00 

R$3.421,00 

R$13.420,00 

RS13.419,00 

R$13.418,00 

R$13.415,00 

R$1348,00 
R$13.410,00 

R$3.408,00 

R$13.405,00 

R$13.400,00 

R$13.335,00 

R$3.333,00 

R$13.329,00 

R$151.327,00 

R$131.325,00 

R$13.324,00 

R$13.323,00 

Rs 13.322,00 

R$3.321,00 

R$132.153,00 

R$3.313,00 

R$5.316,00 

R$ 13.315,00 

R$133 14,00 

R$3.300,00 

Rs 13.250,00 

R$3.229,00 

R$ 13.220,00 

RS 13.000,00 

Data/Hora 

15/03/2017 10:07:51 

15/03/201710:07:51 

15/03/2017 10:11:13 

15/03/201710:16:26 

15/03/2017 10:17:05 

15/03/2017 10:17:28 

15/03/2017 10:19:41 

15/03/2017 10:20:23 

15/03/2017 10:20:36 

15/03/2017 10:25:34 

15/03/2017 10:27:28 

15/03/2017 10:29:53 

15/03/2017 10:30:00 

15/03/2017 10:30:09 

15/03/2017 10:30:21 

15/03/2017 10:30:31 

15/03/2017 10:30:54 

15/03/2017 10:31:05 

15/03/2017 10:31:21 

15/03/2017 10:34:18 

15/03/2017 10:37:03 

15/03/2017 10:37:19 

15/03/2017 10:37:31 

15/03/2017 10:37:39 

15/03/2017 10:37:48 

15/03/2017 10:37:56 

15/03/2017 10:38:03 

15/03/2017 10:38:08 

15/03/2017 10:38:14 

15/03/2017 10:38:21 

15/03/2017 10:38:29 

15/03/2017 10:38:35 

15/03/2017 10:38:42 

15/03/2017 10:38:52 

15/03/2017 10:39:01 

15/03/2017 10:39:12 

15/03/2017 10:39:19 

15/03/2017 10:39:28 

15/03/2017 10:39:39 

15/03/2017 10:39:52 

15/03/2017 10:40:02 

15/03/2017 10:40:25 

15/03/2017 10:40:41 

15/03/2017 10:41:26 

15/03/2017 10:42:01 

15/03/2017 10:42:12 

15/03/2017 10:42:19 

15/03/2017 10:42:30 

15/03/2017 10:43:17 

15/03/2017 10:43:34 

15/03/2017 10:43:39 

15/03/2017 10:45:39 

15/03/2017 10:45:50 

15/03/2017 10:46:06 

15/03/2017 10:46:19 

15/03/2017 10:47:18 

15/03/2017 11:49:41 

Manual 

Intermediário 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Excluído 

Manual 

Manual 

Manuai 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manua¡ 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manuai 

Manual 

Manual 



CLASSIFICAÇÃO FINAL DO LOTE 3 

Posição Licitante CNPJ Marca Melhor Oferta 

1 “ CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 09.372.492/0001-10 Jornal 0 Tempo RS 13.000,00 

2 ° W 8: M PUBLICrDADE LTDA - EPP 01.527.405/0001~45 JORNAL HOJE EM DIA RS 13.734,00 

Troca de Mensagens do Lote 3 

Usuário Data/Hora Mensagem 

Sistema íã/gâ/Szlo” O LOTE 3 está em disputa. Boa sorte! 

Sistema Íãfgí/zío” Aviso de iminência v o tempo randômico 123 irá iniciar dentro de O2 (dois) minutos. Boa sorte! 

Fornecedor: 15/03/2017 . . . . 

53101 103510 favor excluir esse lance pregoeiro, valor esta inexequivei 

Fornecedor: 15/03/2017 
53101 10:35:26 031 Cantam 

. 1 2017 . . . . 

Sistema 135326 O tempo normal de disputa esta encerrado estamos agora em tempo randomico. 

Sktema 15/03/2017 Fornecedor: 87655,seu lance no valor de R5 533900, foi cancelado pelo motivo abaixo: CANCELAR LANCE 

10:36:41 ERRO DE DIGITAÇÃO PRESTEM ATENÇÃO! 

Fornecedor: 15/03/2017 . . ¡ 

,$101 10:36:44 preço esta inexequivel. 

Sistema âãfgã/ãsol? O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 12 minutos e 42 segundos. 

. 15/ O3/ 2017 
Sistema 104910 O fornecedor CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP venceu o lote pelo valor de RS 13.220,00 

1 . . . 

Pregoeiro  7 Senhor licitante vencedor do lote II vamos negociar este lote em 13.000,00 ??? 

. 1 . 

Pregoeiro lí/gã/Ozf” vamos negociar o lote 3 em 13.000,00 P?? 

Fornecedor: 15/03/2017 . 
53101 11:37:15 5° “m m°mem° 

F : . 

Sããràãcedor Íí/:ãfyon Sim, concordamos. 

0 . . . .. 

Pregoeiro  17 favor dar f5 para habilitar sua negociaçao 

. 0 7 , . _ 

Sistema  1 O O LOTE 3 esta em negociaçao. 

2 

Pregoeiro  por favor lote 3 dar f5 e habilitar a negociação em 13.000,00 

f-\ornecedorz u 15/03/2017 _á ñ: isso 
53101 11:49:17 J 

Smema 15/03/2017 Lote negociado no valor de R$ 13.000,0000 pelo fornecedor CANAL PUBLICACDES E PUBLICIDADE LTDA- 
11:49:42 EPP 

Sistema 15/03/2017 SrIs). fornecedoriies) está aberto o prazo de 3 minutos para recurso, se houver interesse em recorrer esse 
12:20:25 é o momento para se manifestar. 

Sistema Íã/:Ê/::HL A disputa do LOTE 3 está encerrada. 

Smtema 21/03/2017 O lote foi adjudicado pelo pregoeiro para o fornecedor CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP, 

13:34:16 no valor de R5 13.000,0000 

. 1 2017 . . . 

Sistema if” O LOTE 3 fo¡ reiniciado para o status pendente pelo seguinte motivo: 

. 21/03/2017 
Sistema 1420919 0 fornecedor CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP venceu o lote pelo valor de R5 13.000,00 

Sistema Íã/gâézzol? A disputa do LOTE 3 está encerrada. 

Smema 21/03/2017 O lote foi adjudicado pelo pregoeiro para o fornecedor CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP, 

 
14:10:26 no valor de R$ 13.000,0000 

Recursos ' 

Não houve interposição de recursos para esse lote. 



Mensagem Geral 

Usuáno 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Sistema 

dregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Sistema 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Sistema 

Pregoeiro 

/mgregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Data/ Hora 

15/03/2017 
10:02:02 

15/03/2017 
10:04:37 

15/03/2017 
10:07:28 

15/03/2017 
10:10:25 

15/03/2017 
10:16:05 

15/03/2017 
10:17:01 

15/03/2017 
10:20:08 

15/03/2017 
10:22:33 

15/03/2017 
10:22:58 

15/03/2017 
10:24:43 

15/03/2017 
10:31:49 

15/03/2017 
10:36:26 

15/03/2017 
10:46:33 

15/03/2017 
10:47:52 

15/03/2017 
10:51:07 

15/03/2017 
10:53:37 

15/03/2017 
10:54:02 

15/03/2017 
10:58:09 

15/03/2017 
11:00:17 

15/03/2017 
11:03:53 

15/03/2017 
11:10:00 

15/03/2017 
11:19:56 

15/03/2017 
11:21:19 

15/03/2017 
11:33:51 

15/03/2017 
11:52:13 

15/03/2017 
11:57:55 

15/03/2017 
12:06:02 

15/03/2017 
12:24:28 

15/03/2017 
12:26:49 

Mensagem 

Bom dia, meu nome é Maria das Graças e sou a pregoeira oficial do SAAE Piumhi-MG., gostaria de saber s  
estão presentes, desejo a todos licitantes boa sortelll!! E peço desde já a se identificaram somente com o 

numero do ID, sob pena de desclassificação. ESTE PREGÃO É EXCLUSIVO PARA ME MICROEMPRESAS v ME, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP OU EQUIPARADAS em atendimento a Lei Complementar n9 123, de 14 de 

dezembro de 2006 com a redação dada pela Lei Complementar n9 147/2014. 

Por favor identificar, todos estão presentes??? 

Atenção vamos iniciar a disputa para todos os lotes 

Vamos iniciar seus lances este preços não me atende , lances por favor pregão é disputa 

Vamos dar lances para o lote 02 , está muito devagar, lances por favor 

Dentro de alguns minutos vamos entrar no tempo aleatorio que ira fechar dentro de 05 a 30 minutos, aproveitem 
, vamos dar lances 

ATENÇÃO Vamos colocar o lote 1 no aleatorio 

O lote 1 está no tempo aleatório. 

Vamos aumentar os lances da disputa 1,00 de desconto não significa nada 

lote 01 e 02 está muito devagar vamos abaixar os preços, estes não me atende ainda tem muita gordura para 

queimar 

ATENÇÃO vamos colocar o lote 03 no aleatorio 

O lote 3 esta' no tempo aleatório. 

Senhores licitantes vamos dar mais lances para o lote 02, a demanda de publicação nojornal folha da manhã é 

numerosa uma vez que este jornal de circulação regional circula de segunda a sabado, vamos abaixar o preço 

lances para o lote O2 vamos abaixar os preços, este não me atende 

ATENÇÃO VAMOS COLOCAR O LOTE 02 NO ALEATORlO 

O lote 2 está no tempo aleatório. 

Agora para finalizar vamos esquentar a disputa do lote 2 abaixar bastante os preços, estes ainda não me atendem 
e tenho certeza tem muito gordura 

nossa vamos esquentar esta disputa 1,00 de desconto por favor vamos abaixar os preços 

tempo aleatorio de 06 minutos estão com sorte, aproveitem pagamento mensal sem atraso aqui tem dinheiro no 
caixa 

vamos abaixar os preços o preço unitario esta em vermelho pq tem dizima não podemos fechar neste valor 

fiquem esperto e aproveitem a qualquer momento pode fechar, não percam esta oportunidade 

Senhores licitantes por favor aguarde agora vamos negociar não saiam da sala de disputa ainda não encerramos 

licitante vencedor dos lotes 1 e 3 atenção para as mensagens do pregoeiro no CHAT AGUARDO RESPOSTA 

DENTRO DE 05 MINUTOS 

vamos responder o chata ainda não terminamos por favor não saia da sala de disputa 

Aguardem ainda não encerramos 

por favor aguarde para darmos continuidade 

Srs. licitantes fica aberto o prazo de 10 minutos para analise do HABILITA-NET dos documentos de habilitação e 

logo em seguida abriremos o prazo de recurso. 

Tendo em vista, que nenhum dos fornecedores se manifestou no prazo estipulado, fica precluso o direito de 
recorrer. 

Senhores licitantes conferindo os documentos das empresas: CANAL PUBLECAÇÕES PUBLICIDADE LTDA - EPP 
vencedora do lote II e III e W 

Bom almoço para todos, obrigada pela participação na oportunidade favor não esquecerem de cadastrar a 

proposta ajustada ao preço final no email Iicitacoes@saaepiumhLcom.br 
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P ir 15/03/2017 Boa tarde. Em tempo, faço uma correção na ata em relação aos lotes por vencedor: CANAL PUBLICAÇÕ 'me ° 14:03:26 PUBLICIDADE LTDA e EPP onde se lê vencedora do lote II e III leia-se VENCEDORA DO LOTE III, e w    7 

15/03/2017 Em tempo, faço uma correção na ata em relação aos lotes por vencedor: CANAL PUBLICAÇÕES PUBLICI 
Pregoeiro 140342 LTDA - EPP onde se lê vencedora do lote Il e Ill leia-se VENCEDORA DO LOTE III, e W M PUBLICIDADE LTD 

' ' onde se lê vencedora do lote I, leia-se VENCEDORA DO LOTE I e II. 

Boa tarde. 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 

. 21/03/2017 equipe de apoio analisando os documentos e as propostas comerciais adequadas ao peço final, verificou que os 
Pregoeiro . . . . . . . . 

14:10:12 mesmos se mostraram em conformidade com as exigencias do edital. Sendo assim, pela analise dos documentos 

houve por bem a Pregoeira e a Equipe de Apoio habilitar as empresas; CANAL PUBLICAÇÕES PUBLICIDADE LTDA - 
EPP em relação ao lote III no valor global de RS 13.000,00 ( treze mil reais) e W 

Lotes Adjudicados 

Fornecedor Total Adjudicado 

W ã M PUBLICIDADE LTDA - EPP 
. O0 Lotes Adjudicados: 1 - 2 - R5 39 O00' 

CANAL PUBLICACOES E PUBLÍCIDADE LTDA-EPP Rs 13 000 O0 

Lotes Adjudicados: 3 ' ' 

Total Geral Adjudicado 

"W 

Após encerramento da fase de lances, e atendido os procedimentos da Lei Complementar 123/06, o licitante melhor classificado em cada lote 
ou item foi declarado vencedor conforme indicado no quadro Resultado da sessão pública, a classificação 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. 

RS 52.000,00 

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:10:26 horas do dia 21 de Março de 2017 cuja ata foi lavrada pelola) Pregoeirola). 

s- de Apoio 

SONIA ROSENI CESTA 

Equipe de Apoio 

Autenticação: 9COE25E7584ECFE55COEBCDBB74147B1 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais, Subsistema: Controle de documentos 

Protocolo de juntada de documentos a processo licitatório 

Sistema................... Sistema de Gestão da Administração Publica 

Subsistema ........... .. Gestão de Materiais - h) Compras e Contratações 

Tipo de processo... Processo de compra 

Modalidade ............ .. Pregão Eletrônico 

N” Processo ........... .. 1 I 2.017 

Wpo de documento. Proposta 

Tipo de juntada ..... .. Anexação de novos documentos ao processo identificado 

Protocolo"... 3486 I 2017, quarta-feira, 15 de março de 2017 08:59:00 
Requerente. W M PUBLICIDADE LTDA EPP 015275405/0001/45 
Finalidade... 

Detalhes..._ 

Sistema: MGFCompras - JumadaDeDocumentosm.rpi Página 1 
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í Serviço Aut. de Água e Esgoto 
" Praça Zeca Soares, 211 23.782.816/0001- 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais, Subsistema: Controle de documentos 

Protocolo de juntada de documentos a processo licitatório 

Sistema ................. .. Sistema de Gestão da Administração Publica 

Subsistema ........... .. Gestão de Materiais - h) Compras e Contratações 

Tipo de processo... Processo de compra 

Modalidade ............ .. Pregão Eletrônico 

N° Processo ........... .. 1 12.017 

-w 
.ipo de documento. Proposta 

Tipo de juntada ..... .. Anexação de novos documentos ao processo identificado 

Protocolo..... 348712017, quarta-feira, 15 de março de 2017 08:59:00 
Requerente. CANAL PUBLICACOES E PUBLFCIDADE LTDA EPP 09.372.492f0001¡10 
Finalidade... 

DetaIhes.._.. 

Sistema: MGFCompras - JunladaDeDocumentosoi .rpt Página - 1 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

Proposta Inicial  
PREGÃO ELETRÔNICO N? 01/2017 

LIUTAÇÕES ON-LENÊ 

LOTE: 1 - 

Fornecedor: ID 68141 - ME/EPP - 13/03/2017 16:01:40 

Situação do lote: classificada 

Item Quant. 

1 

CW 

Forn 

Unid. Descrição Marca 

Serviços de publicação na imprensa escrita, em espaço do jornal 

ALTO SÃO FRANCISCO de CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO referente à 

PUBLICIDADE LEGAL, sendo a mesma uma obrigação que a 

Administração deve fazer no prazo da lei, não se admitindo 

retardamentos e omissões, sob pena de responsabilidade. 

Publicidade legal à: resoluções, portarias, balancetes contábeis, atas 

da diretoria, extratos de editais, adjudicações, homologações, 

contratos e aditivos e outros exigidos por lei. 

JORNAL ALTO SÃO 
300.00 cm/coluna FRANOSCO 

ecedor: ID 81828 - ME/EPP - 13/03/2017 14:34:45 

Situação do lote: classificada 

Item Quant. 

1 

Unid. Descrição Marca 

Serviços de publicação na imprensa escrita, em espaço do jornal 
ALTO SÃO FRANCISCO de CIRCULAÇÃO NO MUNICIPIO referente à 

PUBLICIDADE LEGAL, sendo a mesma uma obrigação que a 

Administração deve fazer no prazo da lei, não se admitindo 

retardamentos e omissões, sob pena de responsabilidade. 
Publicidade legal à: resoluções, portarias, balancetes contábeis, atas 

da diretoria, extratos de editais, adjudicações, homoiogações, 

Jornal O Alto São 
300.00 cm/coluna _ 

Francisco 

contratos e aditivos e outros exigidos por lei. 

ecedor: ID 68141 - MEIEPP - 13/03/2017 16:01:40 

actuação do lote: classificada 

Item Quant. 

1 

Forn 

Unid. Descrição Marca 

Serviços de publicação na imprensa escrita, em espaço do jornai O 

PONTO de CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO referente à PUBLICIDADE 

LEGAL, sendo a mesma uma obrigação que a Administração deve 

fazer no prazo da lei, não se admitindo retardamentos e omissões, 

sob pena de responsabilidade. Publicidade legal à: resoluções, 

portarias, balancetes contábeis, atas da diretoria, extratos de editais, 

adjudicações, homologações, contratos e aditivos e outros exigidos 

por iei. 

200.00 cm/coluna JORNAL 0 PONTO 

ace-dor: ID 81828 u MIS/EPP - 13/03/2017 14:34:45 

Situação do lote: classificada 

Item Quant. 

1 

Unid. Descrição Marca 

200.00 cm/coluna Serviços de publicação na imprensa escrita, em espaço do jornal O Jornal o Ponto 

PONTO de CIRCULAÇÃO NO MUNICIPIO referente à PUBLICIDADE 

LEGAL, sendo a mesma uma obrigação que a Administração deve 

fazer no prazo da lei, não se admitindo retardamentos e omissões, 

sob pena de responsabilidade. Publicidade legal à: resoluções, 

portarias, balancetes contábeis, atas da diretoria, extratos de 

valor Valor Total 

Unitário 

Rs 35,70 RS 10.710,00 

TOTAL R5 10.710,00 

Valor 
_ , _ Valor Total 

Unitario 

R$35,00 Rs 10.500,00 

TOTAL RS 10.500,00 

Valor 
_ _ _ Valor Total 

Unltario 

R$ 35,93 RS 7.186,00 

TOTAL as 7.105,00 

Valor 

Unitário 

R5 25.00 

Valor Total 

RS 5.000,00 



editais, adjudicações, homoiogações, contratos e aditivos e outros 

exigidos por lei. 

LOTE: 2 - 

Fornecedor: ID 29606 - ME/EPP - 13/03/2017 15:01:40 

Situação do lote: classificada 

Item Quant. Unid. Descrição Marca _Vàlàr Valor Total 
UnItarIo 

Serviços de publicação na imprensa escrita, em espaço de jornal 

FOLHA DA MANHÃ ? PASSOS-MG de CIRCULAÇÃO REGIONAL diária 

referente à PUBLICIDADE LEGAL, sendo a mesma uma obrigação 

que a Administração deve fazer no prazo da lei, não se admitindo JORNAL FOLHA DA 
1 600.00 Cm/coluna _ _ _. ~ 

retardamentos e omissoes, sob pena de responsabilidade. MANHA 

Publicidade legal à: resoluções, portarias, balancetes contábeis, atas 

da diretoria, extratos de editais, adjudicações, homologações, 

contratos e aditivos e outros exigidos por lei 

RS 46,60 RS 27.960,00 

TOTAL RS 27.960,00 

Fornecedor: ID 26895 - ME/EPP - 14/03/2017 15:37:50 

?Nação do lote: classificada 

_ _ __ Valor Item Quant. Unid. Descriçao Marca _ , _ Valor Total 
Unitario 

JORNAL FOLHA DA 

MAN HÃ Serviços de 

publicação na 

imprensa escrita, em 

espaço de jornal 
FOLHA DA MANHÃ ? 

PASSOS-MG de 

CIRCULAÇÃO 

REGIONAL diária 

referente à 

PUBLICIDADE LEGAL, 

Serviços de publicação na imprensa escrita, em espaço de jornal sendo a mesma uma 

FOLHA DA MANHA ? PASSOS-MG de CIRCULAÇÃO REGIONAL diária obrigação que a 

referente à PUBLICIDADE LEGAL, sendo a mesma uma obrigação Administração deve Ad"t"d f dl'," d"d f dl', 1 60000 Cm/coiuna quea minis raçao eve azer no prazo a ei nao sea mitin o azer no prazo a ei RS 4600 R$ 27.600,00 
retarda mentos e omissões, sob pena de responsabilidade. não se admitindo 

FN_ Publicidade legal à: resoluções, portarias, balancetes contábeis, atas retardamentos e 

da diretoria, extratos de editais, adjudicações, homologações, omissões, sob pena 

contratos e aditivos e outros exigidos por lei de responsabilidade. 

Publicidade legal à: 

resoluções, 

portarias, balancetes 

contábeis, atas da 

diretoria, extratos 

de editais, 

adjudicações, 

homologações, 
contratos e aditivos 

e outros exigidos 
por le¡ 

TOTAL R$ 27.500,00 

LOTE: 3 - 

Fornecedor: ID 87655 - ME/EPP - 13/03/2017 16:01:40 

Situação do lote: classificada 

Item Quant. Unid. Descrição Marca VÊ?” valor Tata¡ 
UnItarIo 

1 250.00 Cm/Coluna Serviços de publicação na imprensa escrita, em espaço de jornal JORNAL HOJE EM RS 59,30 RS 14.825,00 

diário de grande circulação no ESTADO DE MINAS GERAIS referente DIA 



à PUBLICIDADE LEGAL, sendo a mesma uma obrigação que a 

Administração deve fazer no prazo da lei, não se admitindo 

retardamentos e omissões, sob pena de responsabilidade. 

Publicidade legal à: resoluções, portarias, balancetes contábeis, atas 

da diretoria, extratos de editais, adjudicações, homologações, 

contratos e aditivos e outros exigidos por lei 

Fornecedor: ID 53101 - ME/EPP - 13/03/2017 14:34:45 

Situação do lote: classificada 

Item Quant. 

1 

Unid. 

250.00 Cm/coluna 

Descrição Marca 

Serviços de publicação na imprensa escrita, em espaço de jornal 

diário de grande circulação no ESTADO DE MINAS GERAIS referente 

à PUBLICIDADE LEGAL, sendo a mesma uma obrigação que a 

Administração deve fazer no prazo da lei, não se admitindo 
retardamentos e omissões, sob pena de responsabilidade. 

Publicidade legal à: resoluções, portarias, balancetes contábeis, atas 

da diretoria, extratos de editais, adjudicações, homologações, 

contratos e aditivos e outros exigidos por lei 

Jornal O Tempo 

TOTAL RS 14.825,00 

Valor Valor Tot | 

Unitário a 

RS 55,00 RS 13.750,00 

TOTAL R5 13.750,00 



SERVIÇO AuTôNqMo DE AQUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG ,L  A 

PREGAO ELETRONICO N” 01/2017 'JOTA 
LICITAÇÕES DPI-UNE 

Classificação da Disputa 

Lote Classiñcaçãu Fomecednr Vencedor CNPJ Valor Lance 

1 1° W & M PUBLICIDADE LTDA- EPP 01.527.405/0001-45 RS 15.300,00 

1 2° ("ANAL PUBLICACDES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 09.372.492/0001-10 RS 15.470,00 

2 1" W 8: M PUBLICIDADE LTDA - EPP 01.527.405/0001-45 RS 23.700,00 

2 2° GERAIS BRASIL MULTIMíDIA EIRELI EPP 19.877.163/0001-85 RS 23.850,00 

3 1° CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 09.372.492/0001-10 RS 13.000,00 

3 2° W B: M PUBLICIDADE LTDA - EPP 01.527.405/0001-45 R5 13.734,00 

'N 



LOTE: 1 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA e esooro DE PIUMHI-MG 

PREGÃO ELETRÔNICO Ne 01/2017 

Vencedodes) dols) Lotets) 

Fornecedor: W 8: M PUBLICIDADE LTDA - EPP - 01.527.405/0001-45 

item Quant. 

1 300,00 cm/coluna 

2 200,00 cru/coluna 

LOTE: 2 

Unid. 
V. Total 

Lance 
V. Unit. 

Marca 
Lance Descrição 

Serviços de publicação na imprensa 
escrita, em espaço do jornal ALTO SÃO 

FRANCISCO de CIRCULAÇÃO NO 

MUNICÍPIO referente à PUBLICIDADE 

LEGAL, sendo a mesma uma obrigação 
que a Administração deve fazer no prazo 
da IeI, não se admitindo retardamentos 
e omissões, sob pena de 

responsabilidade. Publicidade iegal à: 

resoluções, portarias, balancetes 
contábeis, atas da diretoria, extratos de 

editais, adjudicações, homologações, 
contratos e aditivos e outros exigidos 
por lei. 

JORNAL ALTO 

SÃO R$30,00 
FRAN CISCO 

R$9.000,00 

Serviços de publicação na imprensa 
escrita, em espaço do jornal 0 PONTO 
de CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO 

referente à PUBLICIDADE LEGAL, sendo 

a mesma uma obrigação que a 

Administração deve fazer no prazo da 

lei, não se admitindo retardamentos e 

omissões, soh pena de 

responsabilidade. Publicidade legal à: 

resoluções, portarias, balancetes 
contábeis, atas da diretoria, extratos de 

editais, adjudicações, homologações, 
contratos e aditivos e outros exigidos 
por lei. 

JORNAL O 
PONTO 053150 R$6.300,00 

Sub-Total R$15.3oo,oo 

V. Unit. V' Tata' Economia 

Orçado orçado 

R$35,70 R$10.710,00 35,972:: 

R$35,93 R$7.186,00 .123334, 

Sub-Total R$17.895,00 

Fornecedor: W 84 M PUBLICIDADE LTDA - EPP - 01.527.405/0001-45 

,tem Quant. 

1 600,00 Crn/coiuna 

LOTE: 3 

Unid. 
V. Total 

Lance 

V. Unit. 
Marca 

Lance Descrição 

Serviços de publicação na imprensa 
escrita, em espaço de jornal FOLHA DA 
MANHÃ ? PASSOS-MG de CIRCULAÇÃO 
REGIONAL diária referente à 

PUBLICIDADE LEGAL, sendo a mesma 
uma obrigação que a Administração 
deve fazer no prazo da lei, não se 

admitindo retardamentos e omissões, 

sob pena de responsabilidade. 
Publicidade legal à: resoluções, 
portarias, balancetes contábeis, atas da 

diretoria, extratos de editais, 
adjudicações, homologações, contratos 
e aditivos e outros exigidos por lei 

JORNAL 

FOLHA DA 

MANHÃ 
R$39,50 R$523.700,00 

Sub-Total R$23.700,00 

V. Unit. 

Orçado 

V. Total 
orçado Economia 

R$46,67 R$223.002,00 

Sub-Total R$28.002,00 

Fornecedor: CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP - 09.372.492/0001-10 

Item Quant. 

1 250,00 Cm/coluna Serviços de publicação na imprensa 

Unid. 
V. Unit. 

Lance 
V. Total 

Lance 

R$52,00 R$13 000,00 

Descrição Marca 

Jornal O 

escrita, em espaço de jornal diário de Tempo 

grande circulação no ESTADO DE MINAS 
GERAIS referente à PUBLICIDADE LEGAL, 

sendo a mesma uma obrigação que a 

Administração deve fazer no prazo da 

V. Unit. V. Total 

Orçado Orçado 

R$59,33 R$161.832,50 

Economia 

12,35% 



lei, não se admitindo retardamentos e 

omissões, sob pena de responsabilidade. 
Publicidade !egal à: resoluções, 
portarias, balancetes contábeis, atas da 

diretoria, extratos de editais, 
adjudicações, homoiogações, contratos 
e aditivos e outros exigidos por lei 

Fornecedodes) participante-is) 

Fornecedor 

W 8: M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE 

LTDA-EPP 

Total Geral 

CN PJ Lote(s) Vencidos) 

01.527.405/0001-45 1 - 2 - 

09.372.492/0001-10 3 

Sub-Total R$3.000,00 

Total Geral Total Orçado 

R5 39.000,00 RS 45.898,00 

RS 13.000,00 RS 14.832,50 

RS 52.000,00 R5 60.730,50 

Sub-Total R$4.832,50 

Economia 

'z  
12,35% 

14,38% 



.s. MEMBRO 
.n. l 

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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais; Subsistema - Compras e Licitações 

Processo de compra N° 4912017 
.agr n?, as”.  ¡20 

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 peios 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. 

01.527.405/0001-45 W M PUBLICIDADE LTDA EPP X 

09.372.492/0001-10 CANAL PUBLICACOES E PUBLIC|DADE LTDA EPP 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, 21 de março de 2017 

PORTARIA - _ 

Serviço Aut. de Agua e Esgoto 

SONIA ROSENI CO$TA 
MEMBRO EQUIPE DE APOIO 

Sistema: MGFCompras - HabilitacaoDePregaoD1 .rpt Prot: 3.508 12.017 Página 1 



 Serviço u õnuíno dàe Água e Esgoto 
&t; 1  a  licitácoes saae Jum |.com.br CNPJ: 3. 2.816 «10 

Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Suares, 211 - 37925- PIUMH i G - Telefax 37-3371-1332 

W á M PUBLICIDADE LTDA -ÉPP 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

CONFORME CONSULTA NO 

HABILITA-NET oo LICITANET 



15/03/2017 LICITAN ET | Imprimir Certiñcado Habilitanet 

  ,m É” 
a   

LECITANÉTÊ 
LICWAÇÕES 0554.04; 

HABILITANET 

Certificado n” 5141 

Dados Cadastrais 

Razão Social: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP CEP: 30.190-000 

CNPJ: 01.527.405/0001-45 Repr. Legal: MIRNA MARTINS DE CARVALHO LOPES 

CPF: 955.318.076-00 Telefone: (31)3226-9264 

Endereço: AV. AUGUSTO DE LIMA ,n°233 Bairro: CENTRO E-mail: comercialcâagenciawm.com.br 
Cidade: BELO HORIZONTE-MG Data de Cadastro: 09/03/2017 14:08: 12 

'W Regularidade Fiscal e Trabalhista 

Emissão Vencimento N” CND: Status Anexos 

l.N.S.S 14/12/2016 12/06/2017 3DB4.06E7.53EA.1T2E 0K OK 

F.G.T.S 05/03/2017 03/04/2017 201703050101197543090 0K 0K 

CND Federal 14/12/2016 12/05/2017 3DB4.06E7.53EA.172E 0K 0K 

CND Estadual 09/02/2017 10/05/2017 2017000193855069 OK 0K 

CND Municipal 09/03/2017 08/04/2017 AFKGMJMLOL OK 0K 

CND Trabalhista 12/01/2017 10/07/2017 123111218/2017 0K 0K 
Contrato Social: 0K 0K 

Docs Pessoais Sócios: OK OK 

Alteração Contratual: 0K 0K 

Balanço Patrimonial: 0K 0K 

Atestado de Capacidade: OK 0K 

Declaração 0K 0K 

x¡ Qualificação Econômica-Financeira 

Certidão de Falência e concordata 0K DK 

Capital Social 

RS 150.000,00 

Observação: 

AUTENTICAÇÃO: AFOA59D77EDF6E178EC25CB090DF864B 

Imprimjt; 

.AQ 

httosz//Iicitanetcorn.br/pe/cagef/v¡sualiza_impressao.php?i d_cagef=5141 1/1 
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Secretaria da Micro o Pequena Empresa da Presidência da Rer""'" 

_ - Secretaria de Racionalização e Símplificação 
' _4 Depanamento de Registro Ernares-"HI e integração 

' ' Secreâaria de Estado de De .rvoivím nto Econômico do Minas 

IN" oo FROTOCOI n ;i im na t--w- ~~~-' " 
p 

seu: . sem aomzome 
Alo: 0112 - &EHIRDH 15:45 ¡UCEMG 

NIRE ida sede ou miai. quando a 

sede !or em outra UF) 

31205039044 

Código :Ia Natureza 
Ju ridêca 

2062 

N** do Malricuia do Ag- 

Auxiãfar do Comercio 

14175451553 

1 - REQUERIMENTO 

|||i||| Hill l||||||\||||| Iii é» 

NOME: 

ÍLMCKA), SRUÀ). PRESÊDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MlNAS GERAIS 
W là M PUBLICSDADE LTDA EP? 

(ria Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

requer a V_S° c: deferimento do seguinte ato: N° FCNIREMP 

liilililllllllllill   Illlllillllil 

31 Outubro 2014 

Data 

2 -ÂJSO DA JUNTA COMERCIAL 

 

~° e CÓDIGO CÓDIGO 
s oo ATO oo EVENTO QTDE oEscRiçAo oo ATO r evemo J143437503344 

à [092 - - ALTERACAO 
HÁ 2244 s ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRENCJPAL 

E SECUNDARIAS) 
2015 1 ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL 

u Represantante Legal da Empresa I Agente Auxiliar do Comercio: 
BELO HORIZONTE Nome: n \Qm 'A m 'xrüà ' ~ 

Local ASSÍHüÉUfB 

 

@oscisáo SINGULAR D DECISÃO COLEGIADA 
Nomets) Empresariauals) igualtaisà ou semelhanlqs): 

E] SW' Ú SW¡ Processo em Ordem 
À decisão 

I r' 

Data 

D NÀU __¡__1_____ ü NÃO _r_;: Responsável 

Da ta Responsável Data Responsável 

,..__ DECISÃO SINGULAR 2' Exigência 3° Exigência 4a Exmêncáa 5a Em-génda 

ü Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

@Processo deferido. Publique-se e arquiva-se. E] a Ú U 
1 ' . n - [j Processo indeferido. Publique-se. 'l i¡ m!, lb, ;g , ZN! itaim 

Data 

UECESÂO CDLEGMDA 

I f 

D Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

[j Processo deferido. Publique-se e arquiva-se. 

Lj Processo indeferido. Publique-se. 

2° Exigência 

Cl Cl 

 ln . 

M,  cennsaco o REGISTRO soa o NRO:540737G 

\._/ 

Clertifico que este documento da empresa W 8: M PUBLICIDADE LTDA -EPP, Nire: 3120503904-4 . foi deferido e arquivad 

2.* ExIgêncíaL//f Exigência 

JUNTA COMERCIAL oo ESTADO os MINAS GERAIS 

5° Exigência 

Ci !É 

t!? â 
u.: 
U 
23 
'É 

Dam Vogal   En¡ 1011112014 
Fresh manvuaucsnnoa uma en: _ 

.wie 01.o: 14.1754315-3  _ 
OBSERVAÇÕES um " 

r \ KXÍLJL 

ona 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n° 5407376 em 10/11/2014. Para validar este documento, acesse 
www.jucemg.mg.gov.br e informe: N° do protocolo 14175451 5-3 e o código «ie-segurança kDoh. Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 10/11/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. 
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    'o' HORIZ -- 
Rua dos cartaz-uses 43 - centro - t tele-fax: (31) 3 'tí-   

d  7oÔFÍCÍO DE NOTAS 
x. ~--' 

*ãzvanrem por @EM-Eta ais) firmag - 

ÍEÊÉLEÊÍÕÊ) HIFMÊ FÊTIHS ÍÉ CFñUFLi-!J ' 

Bea-ln ibrizmte, CÂ/Iífí-"Dííl 
ÉAEÉZÉÊQ TF.: 1131 W551- 5,11 

' Em íestentmhj 

  BRU 32755 

J 
Certifico que este documento da empresa W S¡ M PUBLICIDADE LTDA EP ' * P. Nlre: 31205039044 foi deferido e ar ' - quiv Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o n” 5407376 - ° 
www.jucemg.mg.gov.br e informe: N** do protoeolo 14/754 515 3 e :ÊÓEJP/H/ZOM' Para Vander este documento aces e 

- - go de segurança kDoh. Esta cópia foi autientic a 
digitalmente e assinada em 10/11/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Gera¡ 
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/í ' "df-LALTERACÃO CONTRATUAL.  
j \\\ o n a 5*_ a 

vira M 'PUBLICIDADE LTDA' i EPP.”  
ONPJ: 01 .527130510001-45 x* 

._\\ \\ 
X_ x 

MiRNA MARTINS DE 'CARVALHO LOPES brasileira, casada sob o regime de Seriaração 
Universal de Bens, empresária, portadora da Carteira de Identidade n.° MG-7.160:302, 
expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais, inscri_ta no CPF sob õ-.n° 
9553181376430, nascida emx14/01/'i977 na cidade de Belo Horizonte - MG., filha de Walter 
Porto de Carvalho e de Marlene Martins de Carvalho_ residente e domiciliada na Rua Recy\ 

 
 Souza Paiva, n°._107, Bairro Itapoã, em Belo Horizonte - MG, CEP: 31 .710-60Q e. \ 

*a \ x 
MARLENE MARTINS DE CARVALHO, brasileira, viúva, empresária, portadora-da Carteira 
de Identidade n.° Mi2_.839.668, expedida pela Secretaria de Segurança Públicaxde Minas 
Gerais, inscrita no CPF-sob n.° 967.506.426-91, nascida em 0711 1M 953 na cidade-de Sete 
Lagoas - MG., filha de Geraldine Martins Figueiredo e de Ana Alves Ferreira, residente e 
domicitêada na Rua Professor Ricardo Pinto. n.°~.108. Bairro Itapoã em Belo Horizonte -Ê-MG. 
CEP: 31.710-550. R_ 

'x __ x 
únicas sócias da empresa W a &ILPUBLICAÇOES LTDA - EPP., devidamente registradÀ 
.na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG sob o n.° 31205039044, em 
10/10H996, resolvem ALTERAR o referido contrato social, promovendo a alteração do 
objeto social da empresa, o que fazem mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA _ _ 
DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL *x  _ç 

A sociedade passa a ter como objetivo social as seguintes prestações de serviços: 
~ Publicidade em Geral; '* \ 
- Publicações de artigos em geral em jornais, revistas; rádios e teievisões; 

›"\ - Promoçãoide vendas em geral, tais como publicidade no toca¡ de vendas e distribuição 
ou entrega de material publicitário; 

- _ Consultoria em publicidade e propaganda; 
- " intermediação na venda de assinaturas de jornais, revistas e outras pubticações; 
- " Representação Comercial em geral por conta de terceiros. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DA CONSOLEDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
Em função das modificações sociais acima mencionadas, as sócias decidem adaptar em um 
único instrumento as modificações por elas reaiizadas. alterando-se a redação de todas as 
ctáusuias, passando a sociedade a reger-se unicamente pelas cláusulas da seguinte 
CONSOUDAÇÁQ DO CONTRATO SOCIAL, ficando revogadas todas as condições 
anteriores: x ' -  ,X f f_ 

xx faq/VC 4' Alteração Contratual ~- W&M Ptsbâicídadc Ltda - EPI'. 

\ 
Av. Augusto de Lirncz, n° 283, conjunto 1208, Centro. CEP àNQO--OOO - Belo Horizonte ~ Minas Gerais 

fone/fox: (61) 3226.9264 I 3226.9678 I 3222.7622 - erraoil: wmpiubiãop@grrsczil.com à site: ogerwciowmoomtar 

Certifico que este documento da empresa W 8. M PUBLICIDADE LTDA -EPP, Nire: 31 2050390441 , foi deferido e arquivadü na 
.Junta Comerciai do Estado de Minas Gerais, sob o n° 5407376 em_10l11/2014. Para validar este documento, acesse 
www.jucemg.mg.gov.br e informe: N” do protocolo 14/754515-3 e o_codigo de segurança kDoh. Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 10l11/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. 
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f 'CONSOLIDAÇÃO oo CONTRATO spçrA  _ \ 2 Z 

CLÁUSULA QRIMEIRN X ' ' DENOMINAÇAO SOCIAL '- 

A sociedade rege~se sob a denominação social de WBsIVI PUBLICIDADE LTÚÀ- EPP. 

cLAUsULA SEGUNDA 
SEDE_ FILlAIS E FORO _ 

A sede social da empresa está idealizada na Av. Augusto de Lima, n.° 233. Conjunto 1208, 
Bairro Centro, em Belo Horizonte - MG., CEP: 30.190-000. .\ 

Parágrafo Primeiro ~ O foro eleito é o da Comarca de Belo Horizonte AMG, com renúncia a 
qualquer outro. 
Parágrafo Segundo - A empresa não possui filiais, podendo, entretanto, estabeiece-âas em 

qualquer parte do territorio nacional, desde que obedecidas às disposições Iegais\ 
p¡ pe rtinentes. \\ \ 

CLÁUSULA TERCEIRA \ O* \ 
INÍCiO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO 
As atividades comerciaisjiveram inicio em 30/06/1996 e seu prazo de duração e porgtempo 
indeterminado. \  CLÁUSULA QUARTA \\ 

“xx OBJETIVOS SOCIAIS _ 

x A sociedade tem como objetivo social as seguintes prestações de serviços: 
\-_-_ Publicidade em Geral: “x I -\ Publicações de artigos em geral em jornais¡ revistas. radios e televisões; 
- \Promoçào de vendas em geral, tais como publicidade no local de vendas e distribuição 

ou entrega de material pubticitário; \ i\ 
Cónsuítoria em publicidade e propaganda; \ \\ 
Intermediação na venda de assinaturas de jornais. revistas e outraspubãicações; - Representação Comercial em geral por conta de' terceiros. ~ 

I 

CLÁUSULA ÕUINTA \ m a  CAPITAL SOCIAL 
O capital social Cla-sociedade é de R3 150.000,00 (cento e cinquenta mil reaispdivididos em 
150000 (cento e cinquenta mil) quotas iguais e indivisiveis, no valor nominal de R$ 1,00 (um 
reallpada, totalmente integralizadas e assim distribuídas:    x 

X CAPITAL INTEGRALIZADO 'xx 
\T . 

Quotista _' N° de Quotas % Valor em R$ 
Mirna Martins de Carvalho Lopes 120.000 4 __ 800096 120.000,00 
Marlene Martins de Carvalho 30.000 ^ 20,00% 30000.00 

TOTAL 150.000 "100,00°/› 150.000,00 
-  ”' / L/ 

\\_ N, '/ M 
\t ”' 

\| 
4" Aiscmçàu Contratual ~- W&M Publicidade Ltda - t-ZPI”. págjm¡ g de 5 

“I \ 
Av. Augusto de Lima. n° 283, oorjunto 1208. Centro. CEP 30190-000 - Belo Horizonte -z Mirna Gerais 

forte/fox: (81) 3226.9264 l 8226.9878 l 8222.7622 - email: wmpublicp@grrtoil.oom I site; ogerxxiowrnconmbr f 

Certifico que este documento da empresa W 8. M PUBLICIDADE LTDA -EPP. Nire: 3120503904-4 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n° 5407376 em 10/11/2014. Para validar este documento, acesse' 
www.jucemg.mg.gov.br e informe: N° do protocolo 14.754.515-3 e o código de segurança kDoh. Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 10/11/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. 
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j 
t warm PUBLJCID ° Ee 

5 . 

CLÁUSULA SEXTA -~ K_ 

ADMINISTRAÇÃO  E É   E' . : : 
A sociedade será administradaxpela sócia MIRNA MARTINSDE CARVALHO¡ LOP S: que, 
incumbir-se-á de todas astoperàçoes, competindo-lhe a representação ativa e passiva, em 
juizo ou fora dele, perante instituições bancárias e financeiras, repartições públicas federais, 
estaduais e municipais, clientes, fornecedores, credores, devedores, empregados e terceiros 
em geral, \_ 
Parágrafo primeiro: A Sócia «- Administradora assina isoladamente todos os documentos 

relativos a empresa; podendo firmar contratos e compromissos, dar recibos e quitações, 
movimentar numerários e contas bancárias, constituir e praticar todos os demais atos 

x 

inerentes ao exercicio da atividade gerencial. i \ \il 

I O * 

CLÁUSULA SÉTIMA -k - 

USO DA DENOMINAÇÂO SOCIAL X3 \ O uso da denominação social compete a Sócia - Administradora, sendo, entretanto. vedado 'í a qualquer socio, seia ele administrador ou não, seu uso em aval, fiança @qualquer outra  
forma de vincuiacão obrigacional, em beneficio próprio ou de terceiros, ou em negócios 
estranhos aos interesses da sociedade\ 

x_ x 

CLÁUSULA OITAVA \ X \ 
RETIRADA eso iABoREx \ X 
Fazem ;us à uma retirada mensal, a titulo de prq fabore, em valores e na forma a serem 
fixados de comum acordo e respeitando sempre a legislação do imposto de Renda_ os_ 

socios que estiverem no exerciciiída administração cia-sociedade_ \ \ 
'CLÁUSULA NONA _ 

EXERCICIO SOCiAL E RESULTADO  
O exercicio sociai coincide com o ano civil e seu resultado será apurado no dia 31 de 
dezembro de cada ano, atraves de balanço geral.  
Parágrafo Primeiro: Positivo ou negativo, o destino do resultado apurado no balanço geral 
anual será determinado de comum acordo pelos SÓICÍ.OS“ -. 

Parágrafo Segundo: Os sócios poderão fazer retiradas mensais por conta de lucros, desde 
que a situação financeira da sociedade o permita. "x  
Parágrafo Terceiro: Antes da distribuição dos Eucros. serão compensadosos prejuizos de 

#W exercicios anteriores eventualmente existentes. 
Parágrafo Quarto: Os sócios poderão constituir reservas de lucros para atender a situações 
futuras ou para aumento do capital social. ' 

Parágrafo Quinto: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercicio social, os sócios 
delioerarão sobre as contas do respectivo Balanço. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
CESSÃO os QUOTAS E DESISTÊNCIA 
As quotas da_ sociedade são individuais, indivisiveis e impenhoráveis, não podendo ser 
cedidas ou transferidas, sob qualquer titulo, sem o prévio, expresso e unânime 
consentimento dos demais sócios.  
Parágrafo único: O sócio que desistir da sociedade ou desejar ceder suas quotas, totai ou 
parcialmente. deverá_ comunicar por escrito sua intenção à .sociedade, que adquirirá as 
quotas do retirante e_ imediatamente as distribuirá entre os remanescentesfna mesma 

proporção da composiçao do capital social: ou as repassará a terñiroílmescolhidos de ñ 4" Alteram-flu Contratual! - \MRLM Priblicidzrdc Lida - EPP.  Página 3 de 5 N( ;f 
'xl ?T1 J 

Av. Augusto de Limo. n” 238, OOQÍUHÍO 1208. Centro, CEP 30190- O0 - Belo HÉHZQM a Minas Gerais forieffcix: (31) 3226.9264 l 8228.9678 i 8222.7822 - emoii: wmpubiicp@gmciii.com I sit : ciciwmcombr 

Certifico que este documento da empresa W 8. M PUBLICIDADE LTDA -EPP, Nire: 31205039044 , foi deferido e arquivado n 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n° 5407376 em 10/11/2014. Para validar este documento. acess 
www.jucemg.mg.gov.br e informe: N° do protocolo 14/754515-3 e o codigo de segurança kDoh. Esta copia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 10/1112014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. 
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o. 

i _Capital Social. x. 

5. 
'x 

comum acordo entre os' sócios remanescentes, aprovando ou não irma eventuat indicação 
efetuada peão sócio retirantêêxbieste caso, procedeose-á um balanço especial paraíapuraçâo 
dos haveres do Sócio retirante? a ser concluido no prazo de 6D (sessenta) dias, devendo a 
sociedade efetuar diretamente ao retirante o pagamento do valor apuradopelas quotas no 
balanço. cuja liquidação sera feita em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, corrigidas 
monetariamente a partir da data da referida apuração. R_ 

CLÁUSULA DÉCIMA PRlMEiRA  
FALECIMENTD DE UM SÓCiQ 
Sobre-vindo o faiecimento de um Sócio, a sociedade não será dissolvida ou extintaKNeste 
caso_ o espólio será admitido no quadro social, representado pelo inventariante, \até a 

conclusão do inventário, ouando as quotas do falecido serão transferidas a quem de direito( 
CLÁUSULA DÉCtMA SEGUNDA \ai \ 
osssoLUçÁo-e LlQUíDAÇÃO \ \_ 
Dissoluida à sociedade por quatquer motivo, especiaãmente nos termos dos artigos 1.087 c/c “x 
1.044 do Códigoxçivii, sera nomeado um liquidante. aprovado de comum acordo pelos l 

SÓCÍOS, que terá o prazo maximo de 12t_(doze) meses para encerrar a liquidação, e deverá 
atender às normas dos._artigos 1.102 a 11-12 do Codigo Civil. \ 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEiRA 
RESPONSABiLIDADE DOS SÓCIOS \ix 
Nos termos do artigo 1.052 do Codigo Civii a responsabilidade de cada sócio Será limitada 
ao valor de suas quotas, porérnastodos respondem solidariamente pela integralização do 

\ 

\. 

cLAusULA DÉCIMA QUARTA \ - 

DECLARAÇÕES LEGAIS xx 

Os socios declaram expressamente. Sob as penas da Lei, de quenão estão impedidos de 
exercerta administração da sociedade, por Leiçespecial, ou emWirtude de condenação 
criminal, *ou por se encontrar sob os efeitosxdela, a oena que vede. ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falérnentar, de prevaricaçâo. 
peita ou suborno, concussâo. peculato, ou contra a economia popuiar, contra o Sistema 
financeiro nacional. contra as normas de defesa da concorrencia, contra as relações de 

,consuma fe pública, ou a propriedade. 
x 'X 

cLAUsULA DÉCIMA_ QUINTA 
ADMKINISTRADORESK., 
A Sociedade poderá eleger um ou mais Administradores, não sócios, Sendo que a 
designação dos mesmos dependerá da aprovação de dois terços do capital social 
integralizado. 

'x 

CLÁUSULA 'DÉCJMA SEXTA 
CONSELHO FISCAL à 

A Sociedade poderá instituir o Conselho Fiscal quando melhor lhekconvier. 
\- x  

1x \ \ 
"s 

w\\  
4' Alteração Contratual - W8LM Publicidade Ltda - [ÊPP, f 'gími 4 de 5 SK 1 'S 

Av. Nigusto de Lima. n** 238. oorjunlo 1208, Centro, CEP BOtQO-DOO Belo Horizonte ~~ Minas Gerais 
forte/fox: (31) 8228.9284 E 3226.9878 i 3222.7622 - email: wmpubticp@grraoêí.com I site: ogenciowmcombr 

' ' d W 8; M PUBLICIDADE LTDA -EPP, Nire: 31205039044 , foi deferido e arquiVàdb' n 
JCÊÍÊÀÍCÊÊÂÊÃÍÀÍ ÊÊCÉFÀÊÊÊÍÊ d: Íçlrireaísêãerais, sob o n° 5407376 em 10/11/2014. Para validar este documento, acess 
www jucemg mg gov.br e informe: N° do protocolo 14l754.515-3 e o código de segurança kDoh. Esta cópia foi autenticad 
digitalmente e assinada em 10/11/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. l 
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*x 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTiMA g ,  ,_ , _ 
DELIBERAÇÕES \ '. ' : x_ ;, :p ~; 4 

As delibefaçõessociaise modificações do Contrato Social; serao porwàaun-ião 8914530105, 

através de aiteração contraiuai. ficando dispensada de convocação, quando todos os socios 
declaíarem por escrito ciente_ do local, data, hora e ordem do dia.  
Parágrafo Primeiro: A sociedade 'areger-se-á pelas normas inerentes à sociedade limitada, 
apIiCandOJhe. nos casos omissos, as normas da sociedade anônima. nos termos do artigo 
1.653, parágrafo único do Código Civil. x 

Parágrafo Segundos_ Nos termos dos artigos 1.054 cfc inciso Vlli do artigo 99?, os sócios 
declaram que não respondem subsidiariamente peias obrigações legais. 

' \ 
E por estarem justos. contratados e píenamente de acordo com os termos e condições deste 
instrumento', as partes signatárias assinam o presente em O3 (três) Vias de igual âeoÉe 
forma¡ para um só fim, nañüresença das testemunhas abaixo, para que produza seus? 
jurídicos e legais efeitos. \-- \\ 
Beio Horizonte. 30sde outubro de 2014. 'x 

\_\ X_ x 

O-.VJNÉERR    
“ TINS DE CAB ALHO LOPES   

     
   

,X i\ ._ 

X _L 

«rn aç/Àã “ÚQCLÍHS\\JÉ Cgxvcsh/o \ 
xx 'MARLENE MAFSITNS DE CARVALHO  \\ \ 

TESTEMUNHAS: \  
"  \\ j ' (9 q.. IS m a Costa Lourenço Perna o Cé es d Souza  CPF": 063.472.656-05 CPF: O 5.80 . 6-04 

Cl'. MG-12.195.586__ CE: MG? - CRCMG 
"x 
\, 

     
Kem: . r” 'I._ ” xi_.if.flnafã\i. g_ _   °.;._._  r ' 
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a: cgeimszicwmcozrmbr 

Certifico que este documento da empresa W 8; M PUBLICIDADE LTDA -EPP, Nire: 3120503904-4 , foi deferido e arquivado na 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n° 5407376 em 1_0l11i'2014_ Para validar este documento, acesse 
www_jucemg.mg.gov.br e informe: N” do protocolo 14l754.515-3 e o código de segurança kDoh. Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 1OI11I2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. 
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Secretaria de Governo da Presidência da Repúbiioa 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado de Desenvoivimento Econômico de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certidão Simplificada 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição. 
Nome Empresarial: W & M PUBLICIDADE LTDA -EPP 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

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

3120503904-4 01.527.405/0001-45 10/10/1996 30/06/1996 

Endereço Completo: 

AVENEDA AUGUSTO DE LIMA 233 CONJUNTO 1208 - BAIRRO CENTRO CEP 30190-000 - BELO HORIZONTE/MG 

Objeto Social: 

PUBLICIDADE EM GERAL. PUBLICACOES DE ARTIGOS EM GERAL EM JORNAIS, REVISTAS_ RADIOS E TELEVISOES. 
PROMOCAO DE VENDAS EM GERAL, TAIS COMO PUBLICIDADE NO LOCAL DE VENDAS E DISTRIBUICAO OU ENTREGA DE 
MATERIAL PUBLICITARIO. CONSULTORIA EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA. INTERMEDIACAO NA VENDA DE 
ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES. REPRESENTACAO COMERCIAL EM GERAL POR'CONTA 
DE TERCEIROS. 

Capital Social: R$ 150.000,00 Microempresa ou Prazo de Duração 
CENTO E CINQUENTA MIL REAIS EmP/BSB de PEQUENO 

Capital integralizado: R$ 150.000,00 P°P° INDETERMINADO 

CENTO E CINQUENTA MEL REAIS EMPRESA PEQUENO 
PORTE 

(Lei Complementar 
n°123/06) 

Sócio(s)/Administrador(es) 

CPF/NIRE Nome Term. Mandato Participação Função 

967.506.426-91 MARLENE MARTINS DE CARVALHO xxxxxxx R$ 30.000,00 SOCIO 

955.318.076-00 MIRNA MARTINS DE CARVALHO LOPES xxxxxxx R$ 120.000,00 3ÚCIDÍADMINISTRADOR 

Status: XXXXXXXX Situação: ATIVA 

Último Arquivamento: 20/05/2016 Número: 5755833 

Ato 316 - ENQUADRAMENTO DE EPP 

Empresa(s) Antecessoraís) 

Nome Anterior Nire Número Aprovação UF Tipo Movimentação 

W S: M PUBLICACOES LTDA -EPP xxxxxxx 4498585 xx ALTERAÇÃO DE NOME 
EMPRESARIAL 

Observações 

EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL DATADA DE 22/03/2006, ARQUIVADA SOB O NR. 3532327, DE 03/05/2006, FICA 
ANOTADA A EXISTENCIA DE ACAO DE NOTIFICACAO JUDICIAL EM DESFAVOR DA JUCEMG E OUTROS, COM O OBJETIVO 
DE DAR CIENCIA DA DIVERGENCIA ENTRE AS PESSOAS JURIDICAS DA SOCIEDADE EMPRESARIA SUPRA E DA EMPRESA 
WM PUBLICIDADE LTDA.. 

NADA MAIS# 

Belo Horizonte, 08 de Fevereiro de 2017 10:11 

° 's' “ " *tffÍ u   
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 (www.jucemg.mg.gov.br) e ctique em validar certidão. A certidão pode ser 
validada de duas formas: 

1) Validação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visual (digite o n° 0170000306631 e visualize a certidão) 

|||I||I|||||||I|I|I|I||||II| Página i de 1 
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ANEXO V] 

,PRE-eixo ELÉTÉÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS' M5 0112017 
PROCESSO LICITATÓREO N° 049/2017'.   

MENOR PREÇOM POR LOTE 

Declaração _de enquadramento em regime de tributação de Mircro _Émoresja 
ou Emprese de Pequeno. .Porte (na hipótese do licitante serfuma' Marau_ EPP) 

DECLARAÇÃO 

À wenn PUB_Lr-e;D-Ao5,_L3ToA - EPP, CNPJ: o1.527.4oj5rooo1.45, sedradaià. : __ a 

Av. Augusto _de Làmajnà. 233, Conjunto 120a, Centro, Beio Horizonte. grace...  
CEP: 3G.190-0.00.'Por intermédio de sua Sócia acimã-nistradora a Sra. .Mir-irra.; K 

Martins de Canralho Lopes, Portadora da carteira de' Identidade n°. MG' ' 

7.160.302 eCPF: 955';3.1'8.0.z_e;c0. - ' ' ' 

DECLARAMOS para todos os fins oe dâreãnto, .especificamente para participação 
de ticitação na modalidade de pregão, que estamos sob o regime de 
microempresa ou EMPRESA'DE2PE_QUEN'Ó' PORTE; 'para efeito do disposto 
na Lei Compiementar123, de 14 dzedezembrooe 2006. . 

 &órszraeszeeoresê 
aero Horizonte¡ 09 tie-Março de 2017. ' ' 'tixáàâá ?USLECIB-&DE LTLF. - EPP 

ea; A9§u$iàÇGeL1m'ê-¡ 133 ~ &rm; 1293 

' -agcemzra ~ cap: zaprsrwoaa 

( _ gm .aELa-euazzcgre 5 MG m? 

mA/M  _ _- 

Mir àe Carvalho Lopeá ' ' Administradora- - 

MG~7.160.302-SSP/MG 
CPF: 955.3'i8.076-0O› 

Reg. Jornalista - O019832/MG, , 

Av; Aarçguero de Linea, n” 2313, conjunto 1208, Centro, CEP 8015307000  Belo Horizonte mamas Gergig d íraoeffox: (8%) 8228.9284  3226.9678 i 3222.7622 ~ email: mrmpubãicp@gmoil,oom i site: ogencaoxvrrmoomisr ' 
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ANEXO EV 

?razao/ão ELETàÕNgico DE REGISTRO DE PREÇOS-ii” ;(3112 

' - PROGE§SO LICiTATÓRiO N” 04912017- ' - '- 

Manim PREÇOM POR LOTE - 

_i7 

DECLARAÇÃQ DE iwExiáiffâmciA DE EMPREGADO Mgnmoré-'isioãogàoáo' 
DA EMEPRESA EMPREGADQRA -.  .-   ._ __ _ _ 

DEC LA RAÇÃO 

À wmv¡ PUBLICIDADE LTDA . EPP, CNPJ: o1.527.4'05-¡ooo1-45, sediada' .à ' 

Av. Augusto de Lima n”. zs-Soconjunto 1208, Centro,- Beto Horizonte - MG). 

CEP: 30.190-000. Por 'intermédio de, sua Sócia administradora a Sra. Mirna 
Martins de Carvaiho LopegasPrortr-;idora da carteira de identidade n°. MG ' 

7.160.302 e CPF: 955.3-1›8_.-0Íí¡6»00;  
Deciaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados 
menores de 18 (dezoito) anos emtrabaiho noturno¡ pariggoso ou insalubre e em 
qualquer trabalho, menores de 16¡ (dezesseis). anos, saivo na condição de 
aprendiz, a partir de 14§›.((2|U3Í0i'Ze) anos,_em observância à Lei Federal n** 9854, 
de 27.10.99, que altera a_ Lei n° 8666/93. . . _ - 

i5¡._s27.4g5/ooo¡-45i 
Belo Horizonte, 09 de Março de 2017. 'Wim 'ÍJUBLÍCÍÚÂ-ÚEELT-LA ' Epp 

JW., àugusto de Lima, 2.33 ~ COM 1393 

B. Centro = (R: ?smlâíijnüíi 

L_ sua Hamgeura _ =~ _siáê Wj 

H- mwaÂHoF 
na Mart¡ s'de Carvalho Lone-â _ S ' a Administradora . ' _ 

MG-?.160.302-SSPlMG o _ o¡ CPF: 955.318.076-00 
Reg. Jornalista - 0019832fMG 

*W- AH-ÇJUSVJ de Uma, 0° 233; Comunic 1208, Canin), CEP 80190 O00 -- Baia I-iorizonie  êviinos Gerais & fone/fax: (82) 8228.9284 i 322596278 ! 8222.7822 ~ email: vxmpublêcspügmcriicom I sire: agenciawmcorribr 



/ N CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

08/03/2017 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  
.' " 5*' Ã "“ .  comrgggçyggcvgggggçggío E DE ãêiãiãàãiêiw 
NOME EPJIPRESARIAL. 

waM PUBLICIDADE LTDA - EPP 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ittttttt 

7311-4-00 - Agências de pubticidade 

cooioo E DESCRIÇÃO oAs ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÂRIAS 

7319-0-02 - Promoção de vendas 
?119-0-04 - Consultoria em puhticidade 
46.104-013 - Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações 
46/¡9-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 

AV AUGUSTO DE LIMA 233 CONJ: 1208; 

CEP BAERROIDISTRITO MUNICEPID UF 

30.190-000 CENTRO BELO HORIZONTE MG 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

MIRNA@AGENCIAWM.COM.BR (31) 3226-9264 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
eee** 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA STTUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 1411 (M2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *tittàtt trrxrtti 

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

Emitido no dia 0810319017 às 15:57:06 (data e hora de Brasilia). Página: 1/1 

© Copyright Receita Fedora¡ do Brasil - 08/03/2017 

https:fiwww.receitaiazendagovhriPessoaJuridica/CNPJfcnpjrevaíim pressaolim primePaginaasp 1/1 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A__OS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIAO 

Nome: W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP 
CNPJ: 01 .527.405i0001-45 

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 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativQpara 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n9 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <httpzílwww.receita.fazenda.gov.br> ou <http:i'i'www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n9 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida as 15:38:24 do dia 14/12/2016 <hora e data de Brasília>. 
Valida até 121061201 7. 

Código de controle da certidão: 3DB4.06E7.53EA.172E 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



SEF/MG - SIARE Página l de 1 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS  
CERTIDÃO EMITIDA EM: 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 09/02/2017 

"egaüVa CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 

10/05/2017 

NOME: W & M PUBLICIDADE LTDA 

CNPJ/CPF: 01.527.405/0001-45 

LOGRADOURO: AUGUSTO DE LIMA NÚMERO: 233 

COMPLEMENTO: CJ 1208, BAIRRO: CENTRO CEP: 30190000 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE UF: MG 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 
que: 

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

2. No caso de utilização para lavratura de escritura_ pública ou re istro de formal de partilha, de 
carta de adjudicação expedida em autos de inventario ou de arro amento, de sentença em ação 
de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de 
doaçao de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento l Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 
Certidão válida para todos os estabelecimentos _da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela 
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: http:/lwww.fazenda.mg.gov.br 

=> Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos. 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2017000193355009 

httpsz//WWWZ.fazenda.mg.gov.br/sol/ctrl/SOL/CDT/DETALHE_746?ACAO=VI SUA  09/02/2017 



http2licndoillinosialu.pblLgow'.br/CNDOnlinc/guiaCND.xhtml 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
Secretaria Municipal de Finanças 

Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações 

CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA 
Certidão de Débitos n°z 8.180.882/2017 Número de Controle: AFKGMJMLOL 
Emitida em: 09/03/2017 requerida às 13:32:57 Validade: 08/04/2017 

Nome: W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

CNPJ: 01.527.405.0001.45 

Ressalvando à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Gerência 
de Dívida Ativa da Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações, no uso de suas atribuições legais, certifica que o 

Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Preços 
inscritos ou não em dívida ativa. 
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Esta Certidão só terá validade quando confirmada a sua autenticidade na internet no endereco: 
http:l/cndonlineáiatu.phh.gov.br 

l de E 09/03/2017 13:36 



https:f/vvwvitsifgcxcaixa. gov. br/Empresa/ CIÍ/Crf/F gcCFSIInprinIirPapel. .. 

LPAÍXR $2.09 NÔM !CA f-&Dizf-EAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 01527405/0001-45 
Razão Social: w M PUBLICIDADE LTDA EPP 

Endereço¡ Av AUGUSTO DE LIMA 233 CONJUNTO 1203 / CENTRO¡ BELO 
HORIZONTE/ MG/ 30190-000 

A Caixa Econômica Federal, no Uso da atribuição que lhe confere O Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a ñ 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: 05/03/2017 a 03/04/2017 

Certificação Número: 201703050101 1697543090 

Informação obtida em 09/03/2017, às 08:44:44. 

,-71 A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 

condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

E de l 09/03/2017 08:47 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 01.527.405/0001-45 
Certidão n°: 123111218/2017 
Expedição: 12/01/2017, às 13:59:02 
Validade: 10/O7/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

certifica-se que WãM PUBLICIDADE LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob 0 n° 01.527.405/0001-45, 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 a data da sua expedição. 
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários ã identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a Custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

a 



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

BELO HORIZONTE 

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA 

CERTIFlCO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a 
presente data, nas ações especificas de concordata Preventiva l Suspensiva, Falência de Empresários, 
Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, 
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra: 

Nome: W&M PUBLICIDADE LTDA EPP 
CNPJ: 01 .521405/0001-45 

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 e 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 
(http://www.tjmg.jus.br). pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição; 

d) esta Certidão tem a mesma validade da emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça 
Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, incluindo os processos 
fisicos e eietrónicos. 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 O3 de Fevereiro de 2017 às 14:21 

BELO HORIZONTE, 03 de Fevereiro de 2017 às 14:21 

Código de Autenticação: 1702-0314-2116-0706-9666 

Para validar esta certidão, acesse o sitio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Processos [Certidão Judicial /AUTENTICAÇÃO 2 informando o 
código. 

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer 
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possivel adulteração ou tentativa 
de fraude. 

1 de 1 
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ATESTABO DE capaceoaoa TÉCNtCA 

Atestamos para os devidos fins: que a empresa W&M PUBLiCtDADE LTDA. inscrita no 

CNPJ sob o N” 01.52?_405/0O01~45, sediada a Avenida Augusto oie Lêmaê 233~ Centro em 

Beto Horizonte - MG, prestou os seguântes SERVIÇOS: 

CARACTERÍSTECAS DOS âERvtçüâ: 

SERVIÇOS DE PUBLICEDADE LEGAL: Editais, Avisos. Comuetâcados, nos seguêntee 

jornais: 

~ Grande circuiação nacional: Folha de São Paulo. 

- Grande circulação Estaduat: O Tempo, Jornal de Brasíiãa. Alagoas em Tempo, Jornat Novo 
Oeste, A tarde, Correio de Sergipe, A Semana, Folha de Pernambuco, Correio_ Hoje em Dia, 
Gazeta de Alagoas e Tribuna da Bahia, 
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PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE seRwços:  ãçrgmñàa* as' 

- üe 2011 até a presente data. 
   

›  !nâajgêâtytt 

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 

- R$ 345.263,96 (trezentos e quarenta e cinco mil, duzentos e sessenta e três reais e 
noventa e seis centavos). 

Atestamos (ou deciaramosL ainda que os compromissos assumidos pata empresa foram 

cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone 

comercial ou tecnicamente. 

Belo Horizonte/MG, O? de agosto de 2014. 

$717» Á? É   
Cátia Maria Brandão Fróes 

 
Diretora Gerat da AGE Peixe Vivo St¡ 
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Yet: (31) 320? E500 - E-mail; 5g955a¡xevivu@agbpeigt_çyvjyg,_çijgg 
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ANEXO iii 

PREGÃO ELEÍRói-&Íigço DE REGIS_TRO DE PREç0à'N°"0'+E-Àz2od17 
f PROCESSO LICETATORIO N** 04912017* - '- 

_mgNoR PREÇO POR LOTE 

-DECLARAÇÁO DE: ::DÓNEIDADE E DE âNExisTêixilêiÁjàEÇFÀTQ': ;í 

suPERx/Emdiasire EMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO*   
DECLARAÇÃO 

À warm PUBLICIDADE LTpA. -EPP CNPJ: a1.52?.4o5¡ooe1.45, sediadafâ'  
Av. Augusto de Lima4n°.-233,_Ççnjunto 1208, Centro, Belo Horizonte - MG. ' 1 4  
CEP: 30.190-000. Por intermédio'_de-sua Sócia administradora a Sra. Mirna.    
Martins de Carvalho _Lopes, -Íiíêortadzcra da carteira 'de identidade n°. MG 

7.160,302 e CPF: 955..3_i._¡s'_~.iia7:6.-0o__ 

Declara, que até a presente data-encontrà-.se des-impedida de participar da 
licitação, obrigando-ise..:ainda, a deçiarar_,_-_.sob dasdpenalidades cabíveis, a 
superveniência de fato impeditivo da habâi-ítação, çoàiforme art. 32, parágrafo 2° 
da Lei n° 8.666/93. É_ ' _ ~' - _ 

 i 61.. 5 27240551000 1.45 i 

Belo Horizonte, 09 de Março de 2017. ;me PUBLICEBESLDE LTLA - EPP 

i m. :augusto de Lima. 333 *cmi “ea 

B. Centre ~ Cãihüügigüâüü 

3- EELGHORÍZQNTE** “G “É 

' Á «1  _ - 

Martins dia Carvaího Lózpes - ' ~ 

óc¡ dminístradora _ q' MG-7.160.302-8SPfMG ' - 

CPF: 955.318.076-00 

Reg. Jomalisãa-0O19832/MG - - u .. * @ 

Ay Âugusiíñ  Lima: n° 283; COQÉUHTO 1208, Canino, CEP 881904300  Belo Horizonte ñ Minas Gerais 
Fone/fax: (Sã) ;$226 9284 i 8228.9678 ã 32223622  email: wmpub§icp@gmcãicom i siie: ogencidwmcom. 
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  wázivi PUBLJCID  
ANEXO V 

PREGÃO ELEífR-ózwico DE REeisTRo DE PREÇQS=N° 002017 
PROCESSO LICITATORIO N° 04912017 - 

MENOR PREÇOM POR LOTE 

DECLARAÇÃO DE ACElÍAÇÃO DE TODAS AS EXEGÊNClAiS' Comiííless NO 
EDITAL . '-%:?; - " - " 

DECLARAÇÃO 

A wenn PUBLICIDADE LTDA - EPP, CNPJ: o1.527.4;o5:ooe1-4s, Sediada- à . ' . 

Av. Augusto de Lin-ia 0°.' 233, Conjunto 1208, Centro., elo Horizonte- .- -MÇQ  
CEP: 30190000. Por intermédio de sua Sócia administradora a Sra. "Mirna. 
Martins de Carvalho Leaves', Portadora cia carteira .de identidade n°. MG 

7.160.302 eCPF: 955.318.076~QO. _ _ 

DECLARAMOS, para fins de participação no prooessolãoitatório em pauta, sob 
as penas da Lei, que 'a lioitenteaoonctarda ?e se submete e todos os termos, 
normas e especiñcaçõegs pertinentes eo Edital, bem como, às leis, decretos, 
portarias e resoluções cujas normás- incidem sobre a presente licitação. 
Declaramos ainda, que nos preços cotados-já estão incluídas todas as 
despesas com , imposto, taxas, seguros., bem como. 'os ônus decorrentes de 
contratação de pessoal, leis trabalhistes,_da Previdência Social, encargos 
fiscais, comercieis,_ taxa BOLSANET, e outras .que direta ou indiretamente 
incidirem sobre a contratada; ' ' ' 

lõi.527.4o5.«*o00i»45E 
Belo Horizonte, O9 de Março de 2017. *ÍVÊÊÊÍPUEJ-ICÍDÉÚÊ LTL** “ E?? 

_ A». Rugas-sis de Li-mâ, ?.33 ~_ Ceni 1208 

' _  Centre ~ CEP: ELklQíI-üüü 

' LW sua HGRãEONTE - Me _J 
7 › a _ 

q_ &VVAKVIGÍ mn de Carvalho Logger ' a Administradora . 

MG-?PÉGOSOZ-SSP/MG 

CPF: 955.318.076-00  - ç! Reg. Jornalista - OD19832lMG 

Av Anahi-sic  Lima. n” 288, Comunic; 32.08, Cenrro, CEP 3018OÚGO  Belo Horizonte :vi-nos Gerais 
íoneffox: (313 .íaâzõezeáe-  3226.9878 i 3222.7822 - emosi: wrnpubiêcpíííigmoâicom ã elle: ogenoiowñmconrbr 
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?rõnmípais yráticaa cazitáhaia 

:ks ;ÍÉÍÉHÀÍÊÇÍÀÊÊS :práticas cwntábeis azcíotadas na eiaíêzofação dessas demonstraçâes contábeis - 

:esàãc ;iefiriedaisa  ::again 

a) E33 registra Éanítàbãi  receiiax e iiaspesaase Foram reconhecidas, mensaâmsznte, respeitando as Principios 

?ainçziaarizsanàasa ::ie Ccsiâabiiiciacie, em especial o Prãncípiô ás Competêncizãi 

b; @Em a âquivaientes da Caim 
53s; ?iamos de caixa aims investimentoss a curto prazo são :ãesnmnstradcs peios vaiores líquidas; 

ÊTÊS). às: aplicações a curto prazo que posàtsem liquidez imediata e 
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ic) Éezmtas a Fãeceher _ _ _ 

antidos; no baianço çatnmonial pc-:io vaíor HÉBÉTHÚÕÍ 
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     2014030700 Data Concess 01111014 Data d alidade: 10/1 1/2019 

M9 cio Processo de Concessão: Emitido pela internet 

SITUAÇÃO: Ativo Responsável: Gerência de Licenciamento de Atividades Econômicas 

Ateste a validade deste documento no endereço eletrônico: alf.siatu.pbh.gov.br 

s#   .É 

CNPJ: 01.527.405/0001-45 Inscr. Municipal: 0.130.087f001-7 Data de Registro: 10/1 1/2014 

Razão Social: WScM PUBLICIDADE LTDA - EPP É. . .. 

Nome Fantasia: 

0 local é residência de um dos sócios da empresa:: Não - 

  à 

q Área utiIizacIa(m?): 181,00 

Endereço 

Logradouro: AVE AUGUSTO DE LIMA_ .- - z 

Ne: 233 ' " ' ' Complemento: Conan 203; 

Bairro: CENTRO _" 

Município: Belo Horizonte CEP: 30190-000 

Índice Cadastral do IPTU: 003010 015 5234 Tipo de imóvel constante no IPTU: SALA 

Permissividade da Via: Vias de Caráter Misto n Regional: CENTRO-SUL - CS1 

Zoneamento: ZHIP - ZONA HIPERCENTRAL t ctassvia: ARTERIAL 

ADE: ADE RUA DA BAHIA VIVA _ › ç_ _ LARGURA DA VIA >= 15m        Código Descrição n « . subcategoria Tipologia 

731140001 PROPAGANDA E PUBLECIDADE, PLANEJAMENTO E ' ~ SERVIÇO 
ELABORACAO DE CAIMPANHAS PUBOCITARIAS (Grupo t)  731900200 PROMOCAO DE VENDAS (Grupo Ii ' , SERWÇO 

731900400 CONSULTORIA EM PUBLICIDADE (Grupo S) ' SQWIÇO 

461840300 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO SERVIÇO Serviços tecmco- profissionais 
COMERCIO DE .JORNAí S1 REVISTAS E OUTRAS 
PUBLICACOES (Grupo l) t _ 

461920000 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO SER viço Serviços técnico profissionais 
COMERCIO DE IVIERCADORIAS EM GERAL NAO 
ESPECIALIZADO (Grupo i) 

- Para o funcionamento, deverão ser atendidas as normas sanitárias, ambientais, de segurança e de acessibilidade. 

- Havendo alteração no estabelecimento que implique em desconformidade com os dados deste documento, deverá 
ser providenciado novo licenciamento. 
- Em caso de edificação condominial, o atendimento ao disposto na convenção de condomínio e no código civil é de 

total responsabilidade do licenciado. 
- Em imóveis do patrimônio público, é necessária a apresentação de Termo de Permissão de uso emitido pelo órgão 
proprietário do imóvel. 
- A emissão de ruídos, sons e vibrações deverão obedecer às determinações da Lei 9.505/2008. 

- A área utilizada deve ser compatível com o exercício da atividade, não sendo admitida a utilização de espaço público 
para o exercício da mesma. 
- Os endereços dos imoveis de Belo Horizonte estão sendo consolidados desde janeiro/2012. Caso seja necessário, o 

endereço constante nesse documento poderá ser alterado, conforme Art. 41 da Lei Municipal n.9 9.691 de 19/01/2009. 
- "Este empreendimento poderá participar do Programa de Certificação em Sustentabilidade Ambiental de Belo 

N9 do AIvará:2014036700 Página I de 2 

.. S  _ gFL. n __ 

_ ?ÊÉFÉÉIÉÊÊÉÍÊÊÊIÊÊL DOCUMENTO MUNICIPAL DE LICENÇA - DML 'íris à_ 
.p 



 ?kfFfíTLiü MUNÉCIPÀL 

. oEBaoI-iomzoz-JTE DOCUMENTO MUNICIPAL DE LICENÇA - DML 

Horizonte. Maiores informações no sítio do Programa de Certificação (cesa.pbh.gov.br), no Portai de Serviços 
(httpz//portaldeservicoapbh.gov.br), no Sistema de Atendimento ao Cidadão - SACWeb e/ou atraves do telefone 156." 
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CANAL PUBLICA ÇÕES E 
PUBLICIDADE L TDA -EPP 

DOCUMENTOS DE HABILITA ÇÃO 
CONFORME CONSUL TA NO 

HA BILITA -NET DO LICITANET 



13/03/2017 LICITANET | Imprimir Certiñcado Habilitanet 

 
«a -m 

LÊCITARIÉTÉ 
LECITAÇÕES emma 

HABILITANET 

Certificado n° 5162 

Dados Cadastrais 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE Razão Social: LTDNEPP CEP: 30.170-131 

CNPJ: 09.372.492/0001-10 Repr. Legal: REGIANE GABRIELA CASTRO E SILVA 

CPF: 943.630.486-20 Telefone: (31)3222-2006 

Endereço: RUA SÃO PAULO ,n°1106 / 303 Bairro: Ema": contatocacanalpublicacoes.combr, 
CENTRO lic¡tacoescêcanalpublicacoes.com.br 

Cidade: BELO HORIZONTE-MG Data de Cadastro: 14/03/2017 16:16:45 

'W 

Regularidade Fiscal e Trabalhista 

Emissão Vencimento N” CND: Status Anexos 
l.N.S.S 14/11/2016 13/05/2017 DBF8.E178.A5B2.62FD 0K OK 

F .G.T.S 06/03/2017 21/03/2017 2017022001575425752970 0K 0K 

CND Federal 14/11/2016 13/05/2017 DBF8.E17B.A5B2.ó2FD 0K 0K 

CND Estadual 02/01/2017 02/04/2017 2017000188864403 0K OK 

CND Municipal 06/03/2017 05/04/2017 ADHMFKLLMK 0K DK 

CND Trabalhista 02/02/2017 31/07/2017 124001194/2017 OK OK 

Contrato Social: 0K 0K 

Docs Pessoais Sócios: 0K OK 

Alteração Contratual: OK OK 

Balanço Patrimonial: OK Oi( 

Atestado de Capacidade: 0K 0K 

Declaração 0K OK 

Outros PDF: 0K 01( 

"W 

Qualificação Econômica-Financeira 

Certidão de Falência e concordata 0K OK 

Capital Social 

RS 130.000,00 

Observação: 

AUTENTICAÇÃO: EOE2B58D64FB37A2527329A5CE093D80 

101200111: 

 

httpsz//licilanetcom.br/pe/cagef/visualizajmpressao.php?id_cagef=5162 ' 



w _ w ._ w .w N. 

mwmmâmmwhu _,_______m 
.._,.,Mw............mw_._ç.. 



1 :www 1 a 

@mlâã @ã "s. 

#www FLÂSÍÍFQMH 

    ÀUTÉÊJTJCÀÇÀG EêÊTÁ  m; .   _ .à . ' 

u FÉ. em Em  :sn-ao ::A1- g  «_ 

ENéEL-HSÉBQS :s: M? 325,39 v 7°¡ ' 

'ííWài ?têm se " &13 

.w-«q- . 



'M' nn DDñTñPhl n u 1..._ a_ m-.- n_...-_:_n Seuetarla da Micro e Pequena Empresa da Presidência da Repr 

Secretaría de Racionalização e Simplificação     - ' _ _ seus - BELO HORIZO 

.. _ _ Departamento da Registro Empresarial a Integração M - N Secretaria de Estado de Desenvolvimento Económico de Minas I AW¡ 9°¡ ' 15m 

NIRE (da sede ou filial. quando a Código da Natureza N' de Malrfmla do Age¡ 

seda for em outra UF) Jurídica Auxiliar do Comércio 

31 20806471 6 2062 , 15/551470-5 
1 - REQUERIMENTO 

ILMOIA). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL D0 ESTADO DE MINAS GERAIS 
NOME: CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA -EPP 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 
requer a V.S' o deferimento do seguinte ato: P 

  miIi/“iiiiiiii       ;ii/im 
oo ATO oo EVENTO oToE DESCRIÇÃO oo ATO r EVENTO J* 537151954 9 

1 l m2 - - ALTERACAO 

2211 r ALTERACAO os ENDEREÇO DENTRO no mesmo f MUNICIPIO 

 
ú R P  Representante Legal da Empresa .r Agente Auxiliar do Comércio:  ' r '. 

 

_ ELO HORIZONTE Nomz' _ _. c. -  - -' 'g' Local Assinatura: _ _ _ _ ' 

Coüt _.›_......-- Telefone de ontato: _.51 

5 Setembro 2016 ___._.__.; 
Data 

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL 

DECISÃO SINGULAR ij DECISÃO COLEGIADA 

Nometst Empresarial/als) lguattals) ou amamentar-uteis): 

ü SW Ú 5"” Processo em Ordem 

À decisão 

__¡___.i' 
Data 

a NÃO ___/__/____ ü NÃO ______nF____/____ Responsável 

Data Responsável Data Responsável 

DECBÃO SÍNGULAR 2° Exigência 3" Exigência 4° Exigência s- Exigência 

Processo em exigência, (Vide despacho em folha anexa) 

acesso deferido. Publique-se e arquiva-se. D D ü Ú 
essa indeferido. Publique-se.  a  ' _ ' 

_L__¡___.__. ~ . _ - 

D313 I ' " ' DECÍSÂÚ CÚLEGIAÚA 2¡ Exigência 3a Eñgãnda 41 Em-génda a' 5a Eñgénda 

Processo em eñgencia. (Vide despacho em rolha anexa) E] D E] [j Processo deferido. Publiquese a arquivo-sa. 

D Processo indeferido_ Publique-se.  2:, k; _ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS ___J....__I' -ñ/*Íptz CERTIFICO o REGISTRO sos o NRD: san/rss 
.Da/a yoga¡ :#2 EM 20/09/2016. 

P temem. meus/mass e nuauctoans LTOA en: _ 

, Protocolo: 16156117076 x_  OBSERVAÇÕES nnxaerm   
¡lx 

 Junta Comercial do Estado da Minas Gerais  Certifico registro sob o n” 5871836 em 20/09/2016 da Empresa CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA -EPP, Nire 31208064716 e 
' '”' protocolo 165614706 - 15/09/2016. Autenticação: ?FF7DFFA453OFQCF30D282452B82E6C78E78A7B. Marine-ly de Paula Bomfim - Secretaría- 

Geral. Para validar este documento. acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n” do protocolo 16/561470-6 e o código de segurança CcXs Esta 
cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. V l _ ,r ,    



   É czucrómo Un DhIZRITU a. \Ilarllml 3 u_  DII\'i-I.'~'II.\:\U\.\ TrtzlêlU-W  . .um 

Reconheço por SEHELHANÇH ais) 
(CDFBI/Sb?) REF/ANE E/\BRIELR E 

Belo Horizonte, 08/99/2016 16: 
Bou fla. E¡ testelunho 

 [(5) de:  E SIH/n mmmum . 

= RH nas 
 

W 

Ná Junta Comerciai do Estado de Minas Gerais 
__~ Certifico registro sob o n” 5871886 em 20/09/2016 

~' punocom 165614706 . ' '  
da Empresa CANAL PUB LICACOES E PUBLICIDADE LTD 

: F7DFFA458OF9CF30D2B2452B8 (D CD -n E 'D m -1 :o < E õ. OJ 'I (II 

9 . 
m-l D. g9 oO ce. 3m !DO 3-¡ ..om 

J> E .-. (D 3 r n à' m O 'NÍ '11 A -EPFH Níre 31208064  2E6C7BE78A7B. Marinely de Paula Bomfim s -- ária~ acesse www Jucemgmg gov br e informe n° do protocolo 16/561 470-6 e o código de seguranç sta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.  pág. 2/7 S RÃÍIRII GE - 



à modificação por eles realizada, alterando-s 

 / CANAL 
PUBLICAÇÕES 

CNPJ: 09 . 372 . 492/0001-10 

5° ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Coronel Fabriciano - MG., filha de Waldir Bandeira de Castro c de Adilia Cabral de Castro, residente e 

domiciliada na Rua Adolfo Lippi Fonseca, n.” 101, Bairro Trevo em Belo Horizonte - MG., CEP: 31.545- 
260, 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DA ALTERAÇAO DE. ENDEREÇO 
A sociedade passa a ter o endereço de sua sede social na Rua São Miguel, n.° 743, Sobre Loja O1, Bairro 
Itapoã, em Belo Horizonte «- MG., CEP 3 I .710-350. 

CLÁUSULA SEGU_NDA 
DA CONSOLIDAÇAO DO CONTRATO SOC1AL 
Em função da modificação social acima mencionada, os sócios decidem adaptar em um único instrumento a 

unicamente pelas cláusulas da seguinte CO LIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL, ficando revogadas 
todas as condições anteriores: 

CONSOLIDAÇÃO D0 CONTRATO SOCIAL 

CLAÚSULA PRIMEIRA 
DENOMINAÇAO SOCIAL E FORO 
A sociedade reger-se-á sob a denominação de CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA - 
EPP. determinando o ro d ' ' ' ' ' 
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CNPJ: 09.372.492/0001-10 
CLÁUSULA SEGUNDA 
SEDE E FILIAIS 
A sociedade tem sua sede social localizada na Rua São Miguel, n.° 743, Sobre Loja 01. Bairro Itapoã, em 
Belo Horizonte ~ MG., CEP 31.710-350, e não possui filiais, podendo entretanto, estabelece-las em 
qualquer parte do território nacional, desde que obedecidas às disposições legais pertinentes. 

CLÁUSULA TERCIÊIRA f 

PRAZO DE DURAÇAO E INICIO DE ATIVIDADES 
A sociedade iniciou suas atividades em 01/03/2008 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. 

CLAÚSULA QUARTA d OBJETO SOCIAL 
A sociedade tem como objetivo social a prestação de serviços de publicações e publicidade em geral, em 
jornais, ievistas, rádios e televisões. 

cLAúsULA QUINTA 

CAPITAL INTEGRALIZADO 

_ Quotas Quomms Quant. Vr. Unit. Vr. Total Percentual 

Regiane Gabriela Caso-o e Silva 128.700 1,00 . R$ 128.700,00 99,00 “fo 

Sérgio Roberto da Silva 1.300 1,00 R$ 1.300,00 1,00 % 

Total 130.000 R$ 130.000,00 100,00 % 

CLAÚSULA sEgtTA 
ADMLNISTRAÇAO F0 A sociedade é administrada pelos sócios REGIANE GABRIELA CASTRO E SILVA e SÉRGIO 
ROBERTO DA SILVA, que, incumbir-se-ão de todas as operações, competindo-lhes a representação ativa 

Parágrafo Primeiro: Os Sócios - Administradores assinarão em conjunto e ou isoladamente todos os 
documentos relativos à empresa, podendo firmar contratos e compromissos, dar recibos e quitações, 
movimentar numerários e contas bancárias, constituir e praticar todos os demais atos inerentes ao exercício 
da atividade gerencial. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL 
O uso da denominação social compete aos Sócios - Administradores, sendo entretanto, vedado a qualquer 
sócio, seja ele administrador ou não, seu uso em aval, fiança e qualquer outra forma de vinculação 
obrigacional, em beneficio próprio ou de terceiros. 
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p CNPJ: 09.372.492/0001-10 
CLAÚSULA OITAVA 
RETiRADA PRO LABORE 
Os socios farão jus a uma retirada mensal, a titulo de pró labore, em valores e na forma a serem fixados de 

comum acordo e respeitando sempre a legislação do Imposto de Renda. 

CLAÚSULA NONA 
EXERCICIO SOCIAL E RESULTADO 
O exercício social coincide com o ano civil e seu resultado será apurado no dia 31 de dezembro de cada ano, 

através de balanço geral. ' 

Parágrafo Primeiro: Positivo ou negativo, o destino do resultado apurado no balanço geral anual será 
determinado de comum acordo pelos sócios. 

Á Parágrafo Segundo: Os sócios poderão fazer retiradas mensais por conta de lucros, desde que a situação 
financeira da sociedade o permita. 
Parágrafo Terceiro: Antes da distribuição dos lucros, serão Compensados os prejuízos de exercícios 
anteriores eventualmente existentes. . 

Parágrafo Quarto: Os sócios poderão constituir reservas de lucros para atender a situações futuras ou para 
aumento do capital social. 
Parágrafo Quinto: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre 
as contas do respectivo Balanço. 

CLÁLISLA DÉCLMA 
CESSAO DE QUOTAS E DESISTENCIA 
As quotas da sociedade serão individuais, indivisíveis e impenhoráveis, não podendo ser cedidas ou 

as distribuirá entre os remanescentes, na mesma proporção da composiçao do capital social, ou as repassará 
a terceiros, escolhidos de comum acordo entre os sócios remanescentes, aprovando ou não uma eventual 
indicação efetuada pelo sócio retirante. Neste caso, proceder-se-á um balanço especial para apuração dos 
haveres do sócio retirante, a ser concluido no prazo de 60 (sessenta) dias, devendo a sociedade efetuar 

CLÁUSULA DÉCiMA PRÍMEIRA 
FALECIMENTO DE UM SÓCIO 
Sobrevindo o falecimento de um sócio, a sociedade não será dissolvida ou extinta. Neste caso, o espólio será 
admitido no quadro social, representado pelo inventar-jante, até a conclusão do inventário, quando as quotas 
do falecido serão transferidas a quem de direito. 

CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA 
DISSOLUÇÂO E LIQUIDAÇÃO 
Dissolvida a sociedade por qualquer motivo, especialmente nos termos dos artigos 1.087 c/c 1.044 do 
Código Civil, será itomeado um liquidante, aprovado de comum acordo pelos sócios, que terá o prazo 
máximo de [2 (doze) meses para encerrar a liquidação, e deverá atender às normas dos artigos 1.102 a 1.112 
do Código Civil. 
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CNPJ: 09 . 372 . 492/0001-10 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
RESPONSABILIDADE¡ DOS SOCIOS 
Nos termos do artigo 1.052 do Código Civil a responsabilidade de cada sócio será limitada ao valor de suas 

quotas, porém todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. 

CLAÚSULA _DÉCIMA QUARTA 
DECLARAÇOES LEGAIS 
Os sócios declaram expressamente, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a 

falirnentar, de prevaricação. peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o  sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo fé 
pública, ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
ADMlNISTRADORES 
A Sociedade poderá eleger um ou mais Administradores, não sócios, sendo que a designação dos mesmos 
dependerá da aprovação de dois terços do capital social imegmlizado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
DELIBERAÇÕES 

Parágrafo Primeiro: A sociedade reger-se-á pelas nortnas inerentes à sociedade limitada, aplicando-lhe, 
nos casos omissos, as normas da sociedade anônima, nos termos do artigo 1.053, parágrafo único do Código 
Civil, 
Parágrafo Segundo: Nos termos dos artigos 1.054 cfc inciso V111 do artigo 997, os sócios declaram que não 
respondem subsidiariamente pelas obrigações legais. 

partes signatárias assinam o presente em O3(três) vias de igual teor e forma, para um só ñm, na presença das 

testemunhas abaixo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

REGIANE G LA C S 

TES MUNHAS: 

, l: M-6.058.363 - SSP/MG 
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  '-3 às 
Rua São Miguel N° 743 - ¡TAPOÃ - 31710-350 - BELO HORIZONTE - 

TELEFONE/FAX: (31) 3222-2006 EMAIL: canal@canaipub|icacoes.com.br 

RAZÃO SOCIAL PR P NENTE: O-\NAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA- EPP 

CNPJ DQ PROPONENTE: 09.372.492/0001-10 
ENDEREÇO: Rua São Miguel N° 743 - ITAPOÃ - 31.710-350 - BELO HORIZONTE - MG 

TELEFgNEzFAx: (31) 3222-2006 EMAIL: canaI@canaipubiícacoescom.br 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017 
PROCESSO LICITATORIO N°49l 2017 
MENOR PREÇO POR LOTE 

Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa 
"N ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP) 

sediada na Rua São Miguel, 743 - Bairro Itapuã CEP 31.710-350 Belo Horizonte - MG, neste 
ato representada pela Sra Regiane Gabriela Castro e Silva, RG n° 6389371 SSP-MG e do CPF 

n° 943.630.486-20,DECLARAMOS para todos os Fins de direito, especificamente para 
participação de licitação na modalidade de pregão, que estamos sob o regime de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 
123, de 14 de dezembro de 2006. 

Belo Horizonte, 13 de Março de 2017. 
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REGIANE GABRIELA CASTRO E SILVA - CPF 941630486-20 
CANAL PUBLICAÇOES E PUBLICIDADE LTDA- EPP 

if 
Regiane Gabriela Castro Si 

Sócio-Administra or 



 

 

Secretaria de Governo da Presidência da Repúbiica 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certidão Simplificada 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição. 
Nome Empresarial: CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA -EPP 

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 

3120806471-6 09.372.492/0001-10 19/02/2008 01/03/2008 

Endereço Completo: 

RUA SAO MIGUEL 743 SLJ 01 - BAIRRO ITAPOA CEP 31710-350 - BELO HORIZONTE/MG 

Objeto Social: 

A SOCIEDADE TEM COMO OBJETIVO SOCIAL A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLIC ACOES E PUBLICIDADE EM GERAL, 
EM JORNAIS, REVISTAS, RADIOS E TELEVISOE S. 

Capital Social: R$ 130.000,00 Microempresa ou Prazo de Duração 

CENTO E TRINTA MIL REAIS Empresa de Pequeno 

Capital fntegralizado: R5 130.000,00 Pane INDETERMINADO 

CENTO E TRINTA MIL REAIS EMPRESA PEQUENO 

PORTE 
(Lei Complementar 

n°123/06) 
Sócio(s)/Administrador(es) 
CPF/NIRE Nome Térm. Mandato Participação Função 

943.630.486-20 REGIANE GABRIELA CASTRO E SILVA xxxxxxx R$ 128.700,00 SÓCIO/ADMINISTRADOR 

001.235.716-26 SERGIO ROBERTO DA SILVA xxxxxxx R$ 1.300,00 SÓCIO/ADMINISTRADOR 

Status: XXXXXXXX Situação: ATIVA 

Último Arquivamento: 20/09/2016 Número: 5871886 

Ato 002 - ALTERACAO 

Evento(s) 2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO 

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 

Empresa/s) Antecessora-(s) 

Nome Anterior Nire Número Aprovação UF Tipo Movimentação 

CANAL REPRESENTACOES E PUBLICACOES LTDA xxxxxxx 4207356 xx ALTERAÇÃO DE NOME 
-ME EMPRESARIAL 
NADA MAIS# 

Belo Horizonte, 13 de Fevereiro de 2017 09:22 

_ Il MIA' 
MARIN v EFAULA IM 
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Certidão Símpliñcada Digital emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certiñcada digitalmente. Se desejar conñrmar a 

validade de duas formas; 

autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (wvvw.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser Çf t) Validação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visual (digite o n° 0170000345090 e visualize a certidão) 
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ANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA- EPP - CNPJ: 09372492/000 

Rua São Miguel N" 743 - ITAPOÃ - 31710-350 - BELO HORIZONTE - 
TELEFONEJÍFAX: (31) 3222-2006 EMAIL: cana|@canalpublicacoescombr 

RAZÃO s CIAL P P N T - CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA- EPP 

CNPJ DO PROPONENTE: 09.372.492/0001-10 

ENDEREÇO: Rua São Miguel N° 743 - ITAPOÃ - 31710-350 - BELO HORIZONTE - MG 

TELEFONELFAX: (31) 3222-2006 EMAIL: canal@canalpubiicacoes.com.br 

DECLARAÇÃO 

Canal Publicações e Publicidade LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 09.372.492/0001-10, 

sediada na Rua São Miguel, 743 - Bairro Itapuã CEP 31.710-350 Belo Horizonte - MG, neste ato 

representada pela Sra Regiane Gabriela Castro e Silva, RG n° 6389371 SSP-MG e do CPF n° 

943.630.486-20 declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 

7° da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1°, da Lei n° 9.854, de 27 

de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

Belo Horizonte, 13 de Março de 2017. 

- &ias; 
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REGIANE GABRIELA CA_STRO E SILVA - CPF 941630486-20 
CANAL PUBLICAÇOES E PUBLICIDADE LTDA- EPP 

Regiane Gabriela Castro Silva 

Sócio-Administrador 



02/01/2017 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 quaiquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA  w . 

ãÊTÉÊEÍÍEÊÁTÊÉÉIÊIÊ C°MPÊf3TYJ^ANJ§ODÊÃQÉÊ$IKL° E “E ?SIÊÊÃÊÊEÉW 

NOME EMPRESARIAL 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA - EPP 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
*tfekktíà 

q CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

73.114-013 - Agências de publicidade 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

Não informada 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

R SAO MIGUEL 743 SLJ U1 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF 

31.710-350 ITAPOA BELO HORIZONTE MG 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

REGIANE@CANALPUBLICACOESCOMBR (31) 3222-2006 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO _I 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
àiità 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO cADAsTRAL 

ATIVA 1910212008 

M OTIVCI DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL q *iriam-kkk «Mun-ie 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de O6 de maio de 2016. 

Emitido no dia 02101/2017 às 09:17:19 (data e hora de Brasilia). Página: 1f1 
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SEFIMG - SIARE 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS  
CERTIDÃO EMI'l'IDA EM: CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 02/01/2017 

"eêlatwa CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 

02/04/2017 

NOME: CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA - EPP 

CNPJ/CPF: 09.372.492/0001-10 

LOGRADOURO: SAO MIGUEL NÚMERO: 743 

COMPLEMENTO: BAIRRO: ITAPOA CEP: 31710350 

DISTRlTO/POVOADO: MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE UF: MG 

Ressalvado o direito de_a Fazenda Pública Estadual cobrar_ e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado 
que: 

1. 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_ publica ou reoistro de formal de partilha, ge carta de adJudicaçao expedida em autos de inventario ou de_arro ari-lento, de sentença _eng açao 
de separaçao judicial, divorcio, ou deyartilha de bens na _uniao estavel e de escritura publica de 
doaçao de bens ÍMOVGISL esta certidao somente te_ra validade se acompanhada da Certidao de 
Pagamento / Desoneraçao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos_ da emiàresa alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em IVIJB Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO D0 PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela 
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas _Gerais na internet: httB://wwvv.fazenda.mg.gov.br => Empresas => Certificaçao da Autenticidade de ocumentos. 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2017000130054403 

201TODOO930698iautenticacaOMOdel=rOOABXNy. .. 1/1 
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Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
Secretaria Municipal de Finanças 

Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações 

Certidão de Débitos n°: 8.165.407/2017 
Emitida em: 06/03/2017 requerida às 10:50:02 

Nome: CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA - EPP 
CNPJ: 09.372.492.0001.1O 

Ressalvando à Prefeitura Municipal de Beto Horizonte o direito de cobrar débitos 
Gerência de Dívida Ativa da Secretaria Munícipai Adjunta de Arrecadações, no u 

CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA 

Número de Controle: ADHMFKLLMK 

Validade: 05/04/2017 
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Esta Certidão só terá vaiidade quando confirmada a sua autenticida 

httprllcndoniinesiatu.pbh.gov.br 
de na internet no endereço: 

hiipz//cndonline.síaiu.pbh.gov.brlCNDOniineJguiaCND.xhtml 
1/1 
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 09372492/0001-10 
Razão Social: CANAL PuDLIoAcoEs E PUBLICIDADE LTDA EPP 

Endereço: R SAO PAULO 1105 SALA 303 x CENTRO / BELO HORIZONTE / MG / 
30170-131 

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: 20/02/2017 a 21/03/2017 

Certificação Número: 2017022001575425752970 

Informação obtida em 06/03/2017, às 10:46:23. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

httpsz/Mwwsífge. caixagov. br/Em presa/CIRC rf/FgeCFSlmprím irPapel .aspÍNAR Pe5soaMatriz= 14980737&VAR Pessoa: 149807378NAR Uf=M (SM/AR lnsc. .. 1¡ 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA - EPP 

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 09.372.492/0001-10 
Certidão n°: 124001194/2017 
Expedição: 02/02/2017, às 09:41:05 
Validade: 31/O7/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA - EPP 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
09.372.492/0001-10, NÂO CONSTA ck) Banco Nacional zde 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 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. 

a Certidão atesta a empresa em relação 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários a identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

BELO HORIZONTE 

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA 

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, ate' a 

presente data, nas ações 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: CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA EPP 
CNPJ: 09.372.492/0001-10 

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 
(httpzliwwwtjmgjus.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 10 de Fevereiro de 2017 às 14:46 

BELO HORIZONTE, 10 de Fevereiro de 201? às 14:46 

Código de Autenticação: 1702-1014-4602-0197-1498 

Para validar esta cenidão, acesse o sitio do TJMG (wwwljmgjusbr) em Processos [Certidão Judicial /AUTENTICAÇÃO 2 informando o 
código. 

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qua 
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa 
de fraude. 
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 Rua São Miguel N° 743 - ITAPOÃ - 31110-350 - BELO HORIZONTE - u '  
TELEFONHFAX: (31) 3222-2006 EMAIL: canal@canalpublicacoescomlnr 

RAZÃQ SOCIAL PRQEQHENTE: CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA- EPP 

CNPJ DQ PROPONENTE: 09.372.492/0001-10 
ENDEREÇO: Rua São Miguel N° 704 - ITAPOÃ - 31710-350 - BELO HORIZONTE - MG 

TELEFONELFAX: (31) 3222-2006 EMAIL: canal@canaIpubIícacoes.com.br 

DECLARAÇÃO 

ñ Canal Publicações e Publicidade LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 09.372.492/0001-10, 

sediada na Rua São Miguel, 743 - Bairro Itapuã CEP 31.710-350 Belo Horizonte - MG, infra- 
assinado, e para os devidos fins, DECLARA expressamente que, até a presente data, inexistem 
fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, em cumprimento ao que 
determina o Edital e DECLARA expressamente, sob as penas da lei, que não foi declarada 
inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

Belo Horizonte, 13 de março de 2017. 

;um  222090221.. ?as 
15, ::rms-A - anamaria-ass 
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REGIANE GABRIELA CA_STRO E SILVA - CPF 941630486-20 
CANAL PUBLICAÇOES E PUBLICIDADE LTDA- EPP 

Sergio Roberto da Silva 

Sócio-Administrad  



 
 ANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA- EPP - CNPJ: 03371492/000! * 

Rua São Miguel N° 743 - ITAPOÃ - 31310-350 - BELO HORIZONTE - M t" .. 

TELEFONEEAX: (31) 3222-2006 EMAIL: canal@canalpublicacoescombr 

PUBLJCAÇOES    

RAZÃO SOCIAL PROPONENTE: CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA- EPP 

CNPJ DO PROPONENTE: 09.372.492/0001-10 

ENDEREçO: Rua São Miguel N° 743 - ITAPOÃ - 31.710-350 - BELO HORIZONTE - MG 

TELEFONHFAX: (31) 3222-2006 EMAIL: canal@canalpubIicacoes.com.br 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017 
PROCESSO LICITATORIO N°49l 2017 
MENOR PREÇO POR LOTE 

"É DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE TOOAs As EXIGÊNCIAS 
CONTIDAS No EDITAL 

Canal Publicações e Publicidade LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 09.372.492/0001-10, 
sediada na Rua São Miguel, 743 - Bairro Itapuã CEP 31.710-350 BeIO Horizonte - MG, neste 

ato representada pela Sra Regiane Gabriela Castro e Silva, RG n° 6389371 SSP-MG e do CPF 

n° 943.630.486-20, DECLARAMOS, para ñns 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, bem como os ônus decorrentes de 

contratação de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência_ Social, encargos fiscais, comerciais, e 
outras que direta ou indiretamente incidlrem sobre a contratada. 

Belo Horizonte, 13 de Março de 2017. 
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REGIANE GABRIELA CA__STRO E SILVA - CPF 943530486-20 

CANAL PUBLICAÇOES E PUBLICIDADE LTDA- EPP ;Y 

Regiane Gabriela Castro Silva 

Sócio-Administrar? 
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ANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA- EPP - CNPJ: 09.372.492/0U0 

Rua São Miguel N” 743 - ITAPOÃ - 31310-350 - BELO HORIZONTE - 
TELEFONHFAX: (31) 3222-2006 EMAIL: canal@canalpuhlicacoesxombr 

RAZÃO SOCIAL., PROPQNENIE: OANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA- EPP 

CNPJ DO PROPONENTE: 09.372.492/0001-10 
ENDEREÇO: Rua São Miguel N° 704 - ITAPOÃ - 31.710-350 - BELO HORIZONTE - MG 

TELEFONE (FAX: (31) 3222-2006 EMAIL: canaI@canalpublicacoescom.br 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017 
PROCESSO LICITATORIO N° 49/ 2017 
MENOR PREÇO POR LOTE 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 

Canal Publicações e Publicidade LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 09.372.492/0001-10, 
sediada na Rua São Miguel, 743 - Bairro Itapuã CEP 31.710-350 Belo Horizonte - MG, neste 
ato representada pela Sra Regiane Gabriela Castro e Silva, RG n° 6389371 SSP-MG e do CPF 
no 943.630.486-20, infra-assinado, e para os devidos fins, DECLARA que até a presente data 
encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as 
penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme art. 32, 
parágrafo 2° da Lei n° 8.666/93. 

Belo Horizonte, 13 de março de 2017. 

ÉsJâÉÀC-.ê _  
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REGIANE GABRIELA CASTRO E SILVA - CPF 941630486-20 
CANAL PUBLICAÇOES E PUBLICIDADE LTDA- EPP 

?l 

Regiane Gabriela Castro Silva 

.Sócio-Administrador 
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N” do Alvarã: 235396 Dat oncessao. 23/09/2016 Êta de Validade. 239/021 

N" do Processo de Concessão: Emitido pela internet 

SITUAÇÃO: Ativo Responsável Gerencia de Licenciamento de Atividades Econômicas 

Ateste a validade deste documento no endereço eletrônico: aif.siatu.pbh.gov.br 
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CNPJ: 09.372.492/0091-10 lnscr. MUHICÍPHII 0.221 .806/'001-3 Data de RBQÍSITO: 20/09/201 5 

Razão Social: CÂNAL PUBLICACOES E PUÉLICIDAÊDELTDA - EPP 
Nome Fantasia:  u  I' Í u 

0 local é residência de um dos socios da _empresag ' '“    d Área utitizada(m*): n 56.00 

Endereço 

Logradouro: RUA SAO MIGUEL _ _ 

N°: 743 ' Complemento: SLJ:01; 
Bairro: ITAPOA . 

Município: Belo Horizonte CEP: 31710-350 

Índice cadastral do IPTU: 315022 O19 0015 _Tipo de imóvel constante no IPTU: CASA 

Permissividade da Via: Vias de Caráter Misto Regional: PAMPULHA - P1 

Zoneamento: ZAP - ZONA DE ADENSAMENTO PREEERÉNCIAL CtassNia: COLETORA 

ADE: não inserido  ' :j LARGURA DA VIA >= 15m 

    
Código Descriçao subcategoria Tipologia 
731140001 PROPAGANDA E PUBLICIDADE, PLANEJAMENTO E SERVIÇO q ELABORACAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS (Grupo l) 

      
&ÀW  

- Havendo alteração no estabelecimento que 'implique em desconformidade com os dados deste documento, deverá 
ser providenciado novo licenciamento. ” _ 

- Em caso de edificação condominial, o atendimento ao disposto na convenção de condomínio e no código civil é de 
total responsabilidade do licenciado. «- - - 

- Em imóveis do património público, é necessária a apresentação de Termo de Permissão de uso emitido pelo órgão 
proprietário do imóvel. 
- Caso sejam utilizados lotes Iindeiros a outro(s) iogradouro(s), deverà ser verificada a possibilidade de aplicação do 
Art. ?t-B da Lei 7.166/96, alterado pelo Art. 64 da lei 9.959/2010. 
- A emissão de ruídos, sons e vibrações deverão obedecer às determinações da Lei 9.505/2008. 

- A área utilizada deve ser compatível com o exercício da atividade. não sendo admitida a utilização de espaço público 
para o exercício da mesma. 
- Os endereços dos imóveis de Belo Horizonte estão sendo consolidados desde janeirol2ü12. Caso seja necessário, o 
endereço constante nesse documento poderá ser alterado, conforme Art. 41 da Lei Municipal n.” 9.691 de 19/01/2009. 

- "Este empreendimento poderá participar do Programa de Certificação em Sustentabilidade Ambiental de Belo 
Horizonte. Maiores informações no sitio do Programa de Certificação (cesa.pbh.gov.br), no Portal de Serviços 
(http:f/portaldeservicos.pbh.gov.br), no Sistema de Atendimento ao Cidadão - SACWeb e/ou através do telefone 156." 

- Proibida a utilização e/ou comercialização de qualquer produto em vias e logradouros públicos. 

N° do AIvará:201603539B Página 1 de 1 



Entidade: 

BALANÇO PATRIMONIAL 

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 
Número de Ordem do Livro: 1 

Periodo SSãeCiOnadO: 

CANAL PUBUCAÇÕES E PUBLiClDADE LTDA - EPP. 

CNPJ: 09.372.492/0001-10 

01 de Outubro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015 

  
Desiçzrj-çãó.; i:__._ ,'_íààigjç, 17101511,_   = .' _'  35135147155; 

ATIVO m ' R$ 326.190,45 N R9 253.256,33 

ATIVO CIRCULANTE R$ 324.740,29 R$ 256.900,40 

DISPONIBILIDADES R$ 21.663,96 R$ 30.617,03 

CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 6.113,40 R$ 3.433,94 

BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 0,00 R$ 27.176,09 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIOUIDEz IMEDIATA R$ 13.555,56 R$ 0,00 

VALORES A RECEBER R$ 234.432,79 R$ 222.942,75 

CLIENTES R$ 234.432,79 R6 222.942,75 

OUTROS CRÉDITOS R9 63.633,54 R$ 3.340,62 

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR R$ 5.246,77 R$ 1.940,67 

ADIANTAMENTO A SÕCIOS R$ 61.991,32 R$ 0,00 

DEPÓSITOS E CAUÇÕES R9 1.399,95 R3 1.399,95 

ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 1.450,16 RSE 1.355,93 

IMOBILIZADO _ R$ 1.450,16 R$ 1.355,93 

MOVEIS E UTENSiLIOS R$ 1.904,00 R$ 1.904,00 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 336,00 R$ 336,00 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 979,00 R$ 979,00 

INSTALAÇÕES R$ 980,00 R$ 930,00 

(-) ( - I DEPRECIAÇÃO ACUMULADA R5 13.293,34) R$ 13.393,07) 

PASSIVO R$ 326.190,45 'R6 253.256,33 

PASSIVO CIRCULANTE R$ 61.016,24 R$ 122.256,33 

VALORES A PAGAR R$ 66.953,25 R$ 71.572,96 

FORNECEDORES NACIONAIS R$ 542,40 R$ 1.430,40 

VALORES A REPASSAR R$ 66.410,35 e R$ 70.142,56 

OBRIGAÇÕES TRISUTARIAS R$ 7.503,91 ' R$ 7.945,06 

TRIBUTOS FEDERAIS R$ 6.902,25 R$ 7.432,77 

TRIBUTOS MUNICIPAIS R$ 606,66 R$ 462,31 

OBRIGAÇÕES TRABALHESTAS E PREV|DENCIÁRIAS R$ 6.554,03 R$ 6.703,62 

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL, SÓCIOS E DIRETORES R$ 3.649,49 R$ 3.762,45 

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIA1S 'RS 2.904,59 R$ 2.941,17 

OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 0,00 R$ 36.034,67 

DIVIDENDOS A PAGAR R$ 0,00 R$ 3503457 

PATRIMONIO LÍQUIDO R$ 245.174,21 R5 136.000,00 

CAPITAL SOCIAL R$ 130.000,00 R$ 13000000 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped SK Versão 3.3.5 do Visualizador págma 1 de 2 

 



BALANÇO PATRIMON/AL 

Entidade: CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA - EPP. 

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.372.492/0001-10 
Numero de Ordem do Livro: 1 

Período Seãecionado: 01 de Outubro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015 

 - Descrição  __  1'  z f "à  -    ,sá/do 11:10:01;    - 3  _' t - 3 sattgcáíàina: 

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO n' ' ” ' " ' " 'A ...R$130.000,00 l u u R$130.000,00 

RESERVAS R$ 0.000,00 R$ 6.000,00 

RESERVA DE LUCROS R$ 0.000,00 R$ 0.000,00 

LUCROS ou PREJUIZOS ACUMULADOS R$ 109.174,21 R$ 0,00 

LUCROS ou PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 109.174,21 R$ 0,00 

*w 

f¡ 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped QE) Versão 3.3.5 do Visuaiízador Página 2 de 2 



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: 

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 
Nrlamero de Ordem do Livro: 8 

Periodo Seieoâonado: 

Demonstração da filial: 

CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICfDADE LTDA - EPP. 

CN PJ: 09.372.492f0001-1 O 

01 de Outubro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015 

Descrição "" 
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS 

Serviços Prestados 

Receita Bruta de Prestação de Serviços 

(-) DEDUÇÕES SOB VENDAS 

(-) Impostos Incidentes 

(-)(-)1ssQN d (-) i - i pis 

(-) ( r ) COFINS 

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 

(-) CUSTOS SOB VENDAS 

(-) Custos dos Serviços Prestados 

(-) Saiários 

(-) 13° Salário 

(-) Férias 

(-) Vale Transporte 

(«) Assistência Médica e Social 

(-) INSS 

(-) FGTS 

(-) Alimentação 

(-) Água e Esgoto 

(-) Aluguel de imóveis 

(-) Assinaturas de Jornais e Revistas q (-) Condominio 

(-) Correios 

(-) Energia Eiétrioa 

(-) Internet 

(-) Jornais - Exemplares 

(-) Material de Escritório 

(-) Publicações 

(-) Telecomunicações 

RESULTADO BRUTO 

(-) DESPESAS OPERACIONAIS 

(-) Despesas Administrativas 

u    - 11313703- 01121313 033_ 

R3 73.300,99 

R$ 73.333,99 

R3 73.356,09 

R$ (45:11:13) 

R$ (4.011,93) 

R$ (2.213,01) 

R5 (43035) 

R$ (2.215,32) 

R$ 33.955,01 

R$ (24.553,15) 

R$ (24.55a,1e) 

R$ (379300) 

R$ ($70,00) 

R5 (93300) 

R5 (43335) 

R$ (2.727,96) 

R$(1.926,5T) 

R$ 11.037,24) 

R$ (1.442,50) 

R$ (0,00) 

R$15 12.700,00) 

R5 (0,00) 

R$ (1 .149,33) 

R$ (30395) 

R3 (91555) 

R$ (03210) 

R$ (0,00) 

R$ (95200) 

R$ (90000) 

R$ (73201) 

R$ 44395.35 

R$ (1511034) 

R$ (1433511) 

_ \Zaior 

R$ 34.532,32 

R$ 34.532,32 

R$ 34.532,32 

R$ (3.743,25) 

R$ (3.743,25) 

R$ (2.537,45) 

R$ (74900) 

R$ (343037) 

R$ 77.334,57 

R$ (25.333,55) 

R$ (25.533,55) 

R$ (7.125,54) 

R$ (1 .70a,34) 

R$ (0.00) 

R$ (324.91) 

R$ (253153) 

R$ (2.253,25) 

R$ (71354) 

R$(1.220,00) 

R$ (7201) 

R3 (2.700,00) 

R$ (45:40) 

R$ (1 919,73) 

R$ ($31,75) 

R$ (48994) 

R$ (3292) 

R$ (1.313,52) 

R$ (49305) 

R$ ($50,37) 

R$ (32033) 

R$ 52.201,02 

R$ (1342134313) 

R$ (15.337,0o) 

(-) PrÓ-Labore R$ 9.330,00) R$ (933000) 
(-) INSS sobre Pró-Labore R$ (1.86B,0D) R$ (1.866.00) 

(›) Água e Esgoto R$ (26338) R$ (41730) 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Púbiico de Escrituração Digital- Sped 

Versão 3.3.5 do Visualizador págma 1 de 2 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 

Entidade: CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA - EPP. 

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.372.492/0001-10 
Non/aero se Ordem do Livro: 8 

Periodo Selecionado: 01 de Outubro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015 

Demonstração da filial: 

 Descrição_- “_:  j ' ' L f n 4 .-  íâàaãonr_ 'f'  _; 3 _ __ : .  .Í ,. ; - _Valor _ 

(-) Energia Elétrica a H H ' ' ' 4 H l 'as (0,00) a I a I R$ (17097) 

(-) Material de Consumo em Geral R$ (0,00) R5 (40,00) 

(-) Material de Escritório R$ (6000) R$ (0,00) 

(-) Serviços Prestados - Contabilidade R$ (2.976,00) R$ 6.968,00) 

(-) Informatica R$ (45,00) R$ (0,00) 

(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensilios R$ (47,58) R$ (47258) d (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos I n R$ (22,14) R$ (2214) 

(-) Depreciação Acumulada - Instalações R$ (24,51) R$ (24,51) 

(-) Outras Despesas Gerais R$ (47573) R$ (2.397,60) 

(~) IRRF R$ (17535) R$ (1.944,87) 

(-) IPTU R$9122,44) R$ ($14.79) 

(-) IOF R$ (3594) R$ (13194)  OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO R$ 2928691 R$ 311916512 

(-) RESULTADO FINENCEIRO R$ (1.?5B,09) R$ (3.BO0,31) 

Receitas Financeiras R$ 174,22 R$ 399,75 

Juros Recebidos R$ 0,00 R$ 10,50 

Rendimento sobre Aplicações Financeiras R$ 174,22 R$ 389,25 

(-) Despesas Financeiras R$ (1.930,31) R$ (4.200,06) 

(-) Despesas Bancárias R$ (1.010,77) R$ (1.043.40) 

(-) Descontos concedidos R$ (ESSAS) R$ (3.156,66) 

(-) Juros de Mora I R$ (5,43) R$ (0,00) 

(-) Multas Indedulíveis R$ (4556) R$ (0,00)  RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO R$ 27.529,92 R$ 30.116,11 

(-) Provisão para CSLL R$ (2.127,37) R$ (2.743.B5) 

(-) Contribuição Social R$ (2.127,37) R$ (2.743,85) 

(-) Provisão para IRPJ R$ 6.545,63) RS (4.059,9B) 

(-) Imposto de Renda ' R$ (3.545,63) R$ (40:35:03) 

RESULTADO DO EXECICIO R$ 21.856,92 R$ 23.312,28 

LUCRO LÍQUIDO oo EXERCÍCIO R$ 21.055,92 Rs 23.312,23 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 3.3.5 do Visualizador Página 2 de 2 
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Empresa: 
CNPJ: 

CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA - EPP. 
09.372.492/0001-10 

Folha: 
Número livro: 

CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA - EPP. 

1. 

2. 

3. 

CNPJ: 09.372.492/0001-10 
NIRE: 3120806471-6 

NOTAS EXPLICATIVAS As DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

ENCERRADAS EM 31.12.2015 

CONTEXTO OPERACIONAL 
A CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito 
privado, com fins econômicos, de duração indeterminada, com sede e foro na 
Rua São Miguel, n.° 704, Bairro Itapoã, em Belo Horizonte - MG., iniciou 
suas atividades em 1° de março de 2008 e tem como principais atividades a 

prestação de serviços de publicidade em geral e de publicações de artigos 
em geral em jornais, revistas, rádios e televisões. 

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
As demonstrações contábeis estão mensuradas em moeda corrente nacional 
(REAL) e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade em especial a 
ITG 1000 (Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte), 
aprovada pela Resolução CFC 1418/2012. 

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas 
demonstrações contábeis estão definidas a seguir: 

(a)Registro Contábil 
As mutações patrimoniais ocorridas no exercicio, bem como o 
reconhecimento das receitas, custos e despesas foram registradas 
respeitando os Principios Fundamentais de Contabilidade, 
Princípio da Competência, ou seja, 
recebimento ou pagamento. 

em especial o 
independentemente de seu efetivo 

(h)Caixa e Equivalentes de Caixa 
Esse grupo corresponde aos valores de caixa, depósitos bancários de 
livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo com liquidez 
imediata, cujos saques podem ser efetuados a qualquer momento com grau 
de risco insignificantes de alterações de valor. 

Contas a Receber 
Os valores a receber são registrados e mantidos no Balanço Patrimonial 
pelo valor nominal dos titulos representativos desses créditos. 

(0 

(d)Demais Ativos Circulantes 



Empresa: 
CNPJ: 

@J 

(U 

(g) 

(h) 

CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA - EPP. Folha: 
09.372.492/0001-10 Número livro: 

Os demais Ativos Circulantes 
realização, incluindo, 
monetárias auferidos. 

são apresentados no valor de custo ou de 
quando aplicável, os rendimentos e as variações 

Imobilizado 
Os itens do imobilizado são demonstrados pelo custo de aquisição, que 
compreende todos os gastos diretamente atribuídos e necessários para 
preparar o ativo para o uso pretendido pela administração. A depreciação 
foi calculada pelo metodo linear, considerando a vida util econômica dos 
bens e utilizando os parâmetros definidos pela Receita Federal do 
Brasil, através das Instruções Normativas n° 162/1998 e 130/1999. 

Valores a Pagar 
Os valores a pagar são registrados e nmntidos no Balanço Patrimonial 
pelo valor nominal dos titulos representativos desses débitos. Os 

valores a repassar correspondem ao montante a ser pago aos veiculos de 
comunicação, especialmente jornais públicos (diários oficiais) e 

privados, referentes às publicações contratadas. 

Demais Passivos Circulantes e não circulantes 
Os demais passivos são demonstrados pelos 
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos 
e das variações monetárias incorridos. As obrigações com sócios 
correspondem ao Pró Labore e Dividendos. 

valores conhecidos ou 

Imposto de Renda e Contribuição Social 
O regime de tributação adotado e o Lucro Presumido. Essa sistemática é 
regulamentada pelos artigos 516 à 528 do Regulamento do Imposto de Renda 
(Decreto 3.000/99). O imposto, com base no lucro presumido, foi 
determinado em periodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 
de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro do ano calendário 
(Lei 9-430/1996, artigos 1° e 25), sendo os percentuais de presunção 
para a base de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social de 
32,00% (trinta e dois por cento) sobre o faturamento bruto. 

Distribuição de Lucros 
As retiradas mensais e pagamentos extraordinários referentes à 
distribuição de lucros ocorreram proporcionalmente às quotas de cada um 

dos sócios, observando-se sempre a disponibilidade de caixa e as 
disposições legais previstas no regulamento do Imposto de Renda. 

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2015. 

CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA - EPP. 
REGIANE GABRIELA CASTRO E SILVA 

SÓCIA ADMINISTRADORA - CPF: 943.630.486-20 
RG: MG-6.389.371 - SSPMG 

FERNANDO CÉSAR soacas DE SOUZA 
CONTADOR - CRCMG: 064.799 

CPF: 025.805.596-04 



"W 

Empresa: 
CNPJ: 

CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA - EPP. 
09.372.492/0001-10 

Folha: 
Número livro: 



  TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 
E..____..2_._..2._.__..._,___.________ 

=-------~ .. ..1..__.~........._.. 2..... ........,      

É Eniiààdiéí à "EÃEQIÀJL Ap&Eííêák;BEE'EÉBEGEÍBÃEIEEBILIÍIEPAÍ   
Periodo da Esoriâuração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 09.372.492/0001-10 
?vu/nero de Ordem do Livro: 8 

¡ Periodo Seieoêoraado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015  00000 -...--ML.L_LL_LL..LE...LLWLLLLLLLM_L_I 
A e   2155015000105 0.503/1330. =  e e - A e e e e 

Nome Ejmpresanai cANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA - EPP. 

NIRE 31208064716 

CNPJ 09.372.492/0001-10 

Número de Ordem 'B 

Natureza do Livro .LIVRO DIARIO COMPLETO 

Município BELO HORIZONTE 

Data do arquivamento dos atos 
constitutivos 
Data de arquivamento do ato de 
conversão de sociedade simpies em 
sociedade empresária 

1 9/02/2008 

Data de encerramento do exercício social 31/12/2015 

Quantidade ãotai de linhas do arquivo 
. _ 1 5 Gig/ía¡ 19 4 

,W TERMO DE ENCERRAMENTO 

Nonxe Empregada¡ CANAL PUBL/CAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA - EPP. 

Natureza do Livro LIVRO DiÁRfO COMPLETO 

NL/mero de ordem B 

Quantidade âetal de linhas do arquivo '19145 

digita¡ 

Data de inicio 01/01/2015 

Data de término 31/12/2015 

Este relatório foi gerado pefo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped 

Versão 3.3.5 do Visualizador Página 1 de 1 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇAO DIGITAL - Sped 
Versão: 3.3.5 

_ 31205054715 

z NOME EMPRESARIAL 

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL 

IDENTIFICAÇÃO DO TITuLA-_RDA_EsCRITuRAçA-D_ 07;: Í j' ' 

NIRE  CNPJ Í  05.372.49210001-10 

' CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA - EPP. 

 'IDENTIFICAÇÃO DA EGDRITURAÇÀOÇ 5;; ' E  ; -- - 

'FORMA DA ESCRETURAÇÂO CONTÁBIL. 

Iwo DJáIrIO 
naEIÉÉÉÉIBAOÍÉIA'_ÉAÉICÊIITULIÊAÇAÓH " ' 

_..Í1J.11.o112_0_1_5.5 .3_1__r_1_212o.1.s __.____. . . ?NATUREZA DOHLIÚERO A  A  ÉNÚMERO Do LIVRO 

'IDENTIFICAÇÃO DO ARcIuIvo (HASH) 

01525.54.5155,49.55545554245.55.52.7D.55.cc.09.22.5F.55 _ka ___/ 

ESTE LIVRO F0¡ AsstNAnçjccm_ os 51550151155' CERTIFICADOS. DIGITAIS: 
2 ' . . '  . " N° 551215 no 

QUAUFICAÇAO no 519111111111210  _. _ 4 _ Z NOME i CERTMCADO VALIDADE 

A REGIANE GABRIELA 

ADMINISTRADOR 54353045520 CASTRO E 1IsggõêÍfoêããizsggsãI9292 2910712015 a 2710712015 
s1LvA;94353045520 
FERNANDO CESAR 

contador 02550559504 BORGES DE 2570257453555011555 1311112013 a 1211112015 

_ souzA;02550559504 

NÚMERO DO RÉCIBQ Escrituração recebida via infame: 

DF.25.94.D7.86.40.B5.54.F5.A2.4B.B8. P90 Agente RBCBPW SERPRO 
32'7D-3B-CC-I39-22-BF'85'3 em 2910412015 às 17:35:44 

63.74.41.48.49.CB.1A.O4 
07.CC.40.54.5A.B8.6D.3F 



MG 

Proposta Final 

PREGÃO ELETRÔNICO 01/2017 

Lote: 3 ' 

Fornecedor: CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 
CNPJ: 091372492/0001-1 O 

Endereço: RUA SÃO PAULO - 1106/ 303 - BELO HORIZONTE (MG) 
Relação do lote: 
Item Quant. Unid. Descrição Marca 

Serviços de publicação na imprensa escrita, em espaço dejornal 
diário de grande circulação no ESTADO DE MINAS GERAIS' 
referente à PUBLICIDADE LEGAL, sendo a mesma uma obrigação 
que a Administração deve fazer no prazo da Iei, não se admitindo Jornal 0 
retardamentos e omissões. sob pena de responsabilidade. Tempo 

Pubkicidade Iega! à: reso|uções, portarias, batancetes contábeis, 
atas da diretoria, extratos de editais, adjudicações, homologações, 
contratos e aditivos e outros exigidos por Ie¡ 

à 250.00 Cm/Coluna 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI- 

V. Unit. \I. Total 

RS 
52,00 RS 13.000,00 

Total: RS 

13.000,00 

PIUMHI - MG, 21 de Março de 2017. 

Código Identificador: 748AA949035D1DOF20DA03EBA026D2F1 

  Imprimir 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI- 
MG 

Proposta Final 

PREGÃO ELETRÔNICO 01/2017 

Lote: 1 

Fornecedor: W 8. M PUBLICIDADE LTDA - EPP 
CNPJ: 01.527.405/0001-45 
Endereço: AV. AUGUSTO DE LIMA - 233 - BELO HORIZONTE (MG) 
Relação do lote: 

Item Quant. Unld. Descrição Marca IJ"" \l. Total 

Serviços de publicação na imprensa escrita, em 
espaço do jornal ALTO SÃO FRANCISCO de 
CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO referente à '\ PUBLICIDADE LEGAL, sendo a mesma uma obrigação 

1*' 300 00 Cm/Comna que a Administração deve fazer no prazo da iei, não JORNAL ALTO SÃO RS R$ 
' se admitindo retardamentos e omissões, sob pena de FRANCISCO 30,00 9.000,00 

responsabilidade. Publicidade legal à: resoluções, 
portarias, balancetes contábeis, atas da diretoria, 
extratos de editais, adjudicações, homoiogações, 
contratos e aditivos e outros exigidos por Iei. 

Serviços de publicação na imprensa escrita, em 
espaço do jornal O PONTO de CIRCULAÇÃO NO 
MUNICÍPIO referente à PUBLICIDADE LEGAL, sendo a 

mesma uma obrigação que a Administração deve 
fazer no prazo da lei, não se admitindo retardamentos RS RS 
e omissões, sob pena de responsabilidade. JORNAL O PONTO 31,50 6.300,00 

Publicidade legal à: resoluções, portarias, balancetes 
contábeis, atas da diretoria, extratos de editais, 

adjudicações, homologações, contratos e aditivos e 

outros exigidos por Iei. 

2 200.00 cm/Coluna 

Total: Rs 
1 5.300,00 

PIUMHI - MG, 21 de Março de 2017. 

Código Identiñcador: 74BAA949035D1DOF2DDA03EBA026D2F1 

ÊTÁSnmIr J 



MG 

Proposta Final 

PREGÃO ELETRÔNICO 01/2017 

Lote: 2 
Fornecedor: W 8. M PUBLiCiDADE LTDA - EPP 
CNPJ: O1 .527.405/00O1-45 
Endereço: AV. AUGUSTO DE LIMA - 233 - BELO HORIZONTE (MG) 
Relação do lote: 
Item Quant. Unid. Descrição Marca 

Serviços de publicação na imprensa escrita, em espaço de 
jornal FOLHA DA MANHÃ ? PASSOS-MG de CiRCULAÇÃO 
REGIONAL diária referente à PUBLICIDADE LEGAL, sendo a 

mesma uma obrigação que a Administração deve fazer no t0 600.00 Cm/coluna prazo da Iei, não se admitindo retardamentos e omissões, 
sob pena de responsabilidade. Pubiicidade legal à: 
resoluções, portarias, balancetes contábeis, atas da 
diretoria, extratos de editais, adjudicações, homoiogações, 
contratos e aditivos e outros exigidos por Iei 

JORNAL FOLHA DA 

MANHÃ 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI- 

\I. Unit. V. Total 

R$ 3950 R$ 23.700,00 

Total: RS 

23.700,00 

PiUMHI - MG, 21 de Março de 2017. 

Código Identificador: 74BAA949035D1DOF20DA03EBA026D2F1 



  Qi Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
ccccc '“ " ' lícita ;gçgsaaepiunlhimnnLbr CNPJ: 23.782.8l6f00( 

,kuturqania Prlunicipai (Lui EEJJS/QÍI) Praça Zeca Suares. Il l -37925-000 PIíJMiIL-Z í- Telefax 37~33?l-IJ32 

PROPOSTAS FINAIS ENVIADAS POR 
' E-MAIL 

- CANAL PUBLICAÇÕES E 
PUBLICIDADE L TDA -EPP 

- W&M PUBLICAÇÕES LTDA-EPP 



RES: Proposta Pregão Eletrônico 

l Assunto: RES: Proposta Pregão Eietrônico 

De: Licitações <contato@canalpublicacoes.com.br> 
Data: 15/03/2017 13:53 

Para: <licitacoes@saaepiumhi.com.br> 

Segue.- pro posta atuaiizada. 

Katia saias 
iàcêtações 
+ S5 31 322232006 
+ 55 .33. 98133-356# 
contamwanatpubiicacoeotnrrmbr 
wwwuzarralpublicacoeahcomdur  

De: Licitações [maiIto:contato@canaIpubiicacoescombr] 
Enviada em: quarta-feira, 15 de março de 2017 11:03 

Para: 'iicitacoe5@saaepiumhi.com.br' 
Assunto: Proposta Pregão Eletrônico 

Born dia 

Segue proposta, 

At., 

Karla saias 
Licitações 
'+ 55 31 3222-2006 
+ 55 31 952334564 
contatomsanafaubiítacoesnomJu 
wwwazanalpilbliêacnesmonnbr  

---- Anexos: 

PROPOSTA saae atua|.pdf 440KB 

1de1 15/03/201714-14 



 CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA- EPP - CNPJ: 09372492/00 

Rua São Miguel N” 743 -~ JTAPOÃ - 31.710-350 - BELO HORIZONTE - 
TELEFONE/FAX: (31) 3222-2006 EMAIL: cana|@canaIpublicacoescombr 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do(s) item(n5) abaixo discriminadas), que integra o instrumento 

convocatório da licitação em epígrafe RAZÃO SOCIAL PROPONENTE: CANAL PUBLICAÇÕES LTDA EPP 

CNPJ D0 PROPONENTE: 09.372.492/0001-10 

ENDEREÇO: Rua São Miguel N° 704 - Bairro Itapoã - 31.710-350 - BELO HORIZONTE - MG 

TELEFONE/FAX: (31) 3222-2006 EMAIL: canal@canaIpub|icacoes.com.br 

REPRESENTANTE LEGAL: REGIANE GABRIELA CASTRO E SILVA, Brasileira, casada, residente e domiciliada a Rua 

Adolfo Lippi Fonseca 101 Bairro Trevo Belo Horizonte MG, portadora da Carteira de Identidade n” - M- 6.389.371 inscrito 

no CPF sob o n° 943.630.486-20 EMAIL: regiane@canalpublicacoes.com.br 
Banco: Brasil (001) AG. 3857-1 CIC 18345-9 

PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017 
PROCESSO LICITATORIO N° 49/2017 
MENOR PREÇO POR LOTE 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, acatando todas as estipulações 
consignadas no Edital, conforme abaixo: 

Item Serviço Apres. VALOR POR Valor 
a CM/COLUNA TOTAL 

(UNITARIO) 

3 Publicidade em jornal de grande Eocm/w¡ R$52,00 (Cinquentaedois R$ 13.000,00 CF reze mil 

circulação no Estado de Minas Gerais reais) reãls) 

(JORNAL O TEMPO) 
O prazo para realização da publicação quando solicitado pelo SAAE e de acordo, com suas necessidades deverá 

ser de imediato na primeira edição após o recebimento da autorização emitida pela Autarquia, que enviará ate' ás 
12:00 hs do dia anterior à edição do jornal a que o texto deverá ser publicado 
Nos preços apresentados já estão incluidos todos os encargos tributários, previdenciários, trabalhistas, e todos os 

demais custos para a realização e entrega dos serviços/produtos, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a 

qualquer título. 
A presente proposta tem prazo de validade de 6D dias a contar da data da entrega das propostas, contados da 

data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3° da Lei n° 8.666/93. 

Belo Horizonte, 15 de Março de 2017. 

u. EÉÀÉ*U;Ê ~ ;mmaríâíá-&àã 

LÚEEÃÉLQ HORLÉÍQNTE - M534 

REGIANE GABRIELA CA__STRO E SILVA - CPF 941630486-20 
CANAL PUBLICAÇOES E PUBLICIDADE LTDA- EPP 

Sergio Roberto da Silva 
Sócia-Administrador 



proposta - pe 01_2 017 

Assunto: proposta - pe 01_2017 

De: Comercia¡ <comertial@agenciawm.com.br) 
Data: 17/03/2017 10:19 

Para: Iicitacoes@saaepiumhi.com.br 

Prezada Maria das Graças, bom dia! 

segue proposta reajustada ao lance. 

a mesma juntamente com a documentação segue vía correios nesta data. 

Atenciosamente. 

Rafael Cruz 
NEM PUBLICIDADE LTDA-EPP 

(31) 3226.9264 

- Artexos: 

Propostapdf 941KB 
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__ _ ANEXO VIII 

FREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 010017 
PROCESSO LICITATORIO N° 04912017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

CARTA-PROPOSTA 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do(s) item(ns) abaixo discriminadofs), que 
integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

Lote coa. Item Especificação Unid. Qtde t/.Unit Subtotal Total Geral 
Prod. 
SAAE 
01933 1 Serviços de publicação na imprensa escrita. em es aço do 

tomei ALTO são FRANCiSCO de cIRcULAÇ o No 
MUNFCÍPLO referente à PUBLICIDADE LEGAL. sendo a 

mesmas uma obrigação que a Administração deve faser no Cm¡ 

gtrjãzãen: âegçertãaarsseaêigggdo retardamentos e omissoes. Coil-ma 300 R$30,00 RW-Dookoo 
Publicidade legal à: resoluções, portarias. balancetes 
contábeis, atas da diretoria, extratos de editais. 

q adjudicaoões, homologações. contratos e aditivos e outros R$15_3og_go- exigioos porlei. _ _ _ _ (Qumze mae 
01935 2 Serviços de publicação na imprensa escuta, em espaço do ¡rezenms rems) 

jornal 0 PONTO de CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO referente 
à PUBLlOlDADE LEGAL. sendo e mesma uma obrigação 
que a Administração deve fazer no prazo da tei. não se Cm¡ 
admê in omissões. sob e 

,esp;n§:¡,¡¡¡§§'§§_jam°"t°5 e ' '° “a de coluna 20o R$31,50 R$6300,00 
Publicidade legal à: resotuoües. portarias. balancetes 
contábeis, atas da diretoria. extratos de editais. 
edjudicações. homologações. contratos e aditivos e outros 
exigidos por lei. _ 

1¡ 01936 Serviços de pubticação na imprensa escrita. em espaço de 

jornal FOLHA DA MANHA - PASSOS-MG de 
CIRCULAÇÃO REGIONAL diária referente à PUBLICIDADE 
LEGAL. sendo a mesma uma obrigação que a Administração cm¡ 
deve fazer no prazo da lei, não se admitindo retardamentos e 
omissões, sob pena de responsabilidade. coluna 600 R$17.950 R$215.700,00 R$23-7ÚÚ.ÚÚ 

Publicidade legal à: resoluções, portarias. balancetes (Vinte 9 ('95 f"" 
contábeis_ atas da diretoria. extratos do editais. e setecentos 
adjudicações. bomotogaobes. contratos e aditivos e outros ieais) 
exigidos por lei 

VALOR TOTAL ITENS 01 + 02: R$353.000,00 - Trinta e nove mil reais. 

Declaramos que estão inclusos no preço todos os custos diretos e indiretos com mão de 

f¡ obra, fretes, tributos, taxas de administração, materiais, serviços e encargos sociais. 

A validade de nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura 
da licitação. 
Pagamento: Conforme edital. 

Declaramos estar de acordo com todos os itens e exigências do edital. 

Belo Horizonte, 15 de Março de 2017_ - 

lõ1.s27.4o5/o001-4si ;mp 
wait PUBLICIDADE um - em '““”M¡ d_:¡§;'tjgg'°3;°P°S| .1 ' . . -ss MG 
Av. Augusto de Lima, 233 - com 1208 CPF: 035O5Ê31f128.07gf0t) 

B. Centro - CEP: 30.190-000 Reg. Jornalista - 0019832IMG 

i BELO HORIZONTE - MG _J vom! 

 

Av. Augusto de Uma, n° 288. oorjunto 1208. Centro. CEP 30190 000 - Belo Horizonte ~ Minas Gerais 
fone/fox: (81) 3226.9284 I 8226.9678 I 3222.7622 l corztotcücrgenciowmoombr I we/wogenoiowrrrcorzmbr 



WSsM PUBLICIDADE LTDA-EPP ' 

ENDEREÇO: Av. Augusto de Uma, n.” 233 - Conjunto 1208 - Centro - CEP 30190000 - Belo 
Horizbnte - Minas Gerais 
CNPJ: 01.527.405/0001-45 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento 
INSCRIÇÃO MUNíclPAL: 131110871001-7' 
TELEFAX: (31) 3226-9264! (31) 3226-9678! (31) 3222-7622 
E-MAIL COMERCIAL: comercial ' enciawmcoirmbr 
E-MAIL PARA ENVIO DE MATÉRIAS: wmgublícg@gmaíf.com 

Dados para assinatura de contrato: 

SÓCIA-ADMINÍSTRADORA: Mirna Martins de Carvaího Lopes 
C.I.: MG-7.160.302 - SSP/MG 
CPF: 955131 BOYS-OO 

DADOS BANCARIOS: 
BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3494-0 - CIC: 11.3444! - Depósito identificado: CNPJ 
do depositante _ 

BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3144 - CIC: 42315-2 

Belo Horizonte, 15 de Março de 2017. 

ó~v~a-|Lx9f 
MirnaÔMgíiua/de Carvalho Lapa-xr 

Sócia Administradora 
MG-7.160.302-SSP¡MG 

CPF: 955.318.076-00 
Reg. Jornalista - 00198321016 

|1õ1.527.4o5/00o1_4s I 
wma PUBLICIDADE LTDA ~ EPP 

“V- AUQUSW de Lima, 233 - Conj :sua 

B. Centro - CEP: 30.190-000 L BELO HORIZONTE ~ m; _J 

Av. Augusto de Lima, n** 288. conjunto 1208, Centro, CEP 30190-000 - Beto Horizonte - Minas Gerais 
fone/fox: (31) 3228.9264 1 3228.9878 f 8222.7622 I contato@oga'1ciawmcom.br 1 wwwogenciawmoonmbr 



 SERVIÇO AuTôNqMo DE ÁCjUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG   _ _ ._   PREGAO ELETRONICO N° 01/2017 LMT  E  
HCITAÇÕES um  

Classificação da Disputa 

Lote Classificação Fornecedor Vencedor CNPJ Valor Lance 

1 1° W 3:. M PUBLICIDADE LTDA - EPP 01.527.405/0001-45 RS 15.300,00 

1 2° CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 09.372.492/0001-10 RS 15.470,00 

2 1° W 8¡ M PUBLICIDADE LTDA - EPP 01.527.405/0001-45 RS 23.700,00 

2 2” GERAIS BRASIL MULTIMíDIA EIRELI EPP 19.877.163/0001-85 RS 23.850,00 

3 1° CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 09.372.492/0001-10 RS 13.000,00 

3 2° W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP 01.527.405/0001-45 RS 13.734,00 
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Serviço Autônomo de 4- gua e Esgoto 

d¡ rrrr ri eeee cu i xxxx :à IIIIIIIIIIIIIIII a' 23 THLLSIÓÍGÉ) r . .”_2.-- ¡' i' .i (JNPJ: . . 

Autarquia Nlzttlittipal (Lei 1035.¡ raça Zcca Soares, 2-!! -J792S-ÚÍJO PHÉÀÍHIIÀK¡ - 'c eíàx 3?-337-'[»I332 

DOCUMENTOS DE HABILITA ÇÃO 
ORIGINAL CONFORME TÍTULO IX 
D0 EDITAL PREGÃ O ELETRÔNICO 

DE REGISTRO DE PREÇOS N”01/2 01 7 
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Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da Repr' 

Secretaria de Racionalização e Simplificação  SEDE - BELO HORIZ 

Departamenlo de Registro Empresarial e Integração J  
?secretaria de Estado de Qasenvolvlrnento Económico de Minas] 1*"" 9°¡ ' ¡5¡°°m"5 '51 

NIRE (da sede ou lillal. quando a Codigo da Natureza N° de Matriwla do Ager 

seda tor em mma UF) Juridica Auxiliar do Con-lerdo 

31 20806471 6 2062 . 15551-470** 

1 - REQUERNENTO _ _ / 
|LMO(A). SR(A]. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

NOME: CANAL PUBLICACOES E PUBIJCIDADE LTDA -EPP 
(da Empresa ou do Agiente Auxiliar do Comércio) 

requer a VB” o deferimento do seguinte ato: N° FCNIREMP 

No DE course course         
VIAS oo ATO Do EVENTO OTDE DESCRIÇÃO oo ATO r EVENTO _ -51537151 95459 
t [002 - - ALTERACAO 

2211 1 ALTERACAO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO 
MUNiCIPIO 

Representante Legal da Empresa f Agente Auxiliar do Comércio: 

, .'. Nome: '   

 
 

  

_ Assinatura: XC.. É' 

COWÍ- Telefone de ontalo: 

5 Setembro 2016 
Data 

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL 

DECISÃO SINGULAR ü oecnsào COLEGIADA 

Nomelsl Empresarialtais) lgualtals) ou semeihantets): H 

ü SW ü SW Processo em Ordem 

À decisão 

Í f 

Data 

..._.___..._.__.__.___:__. D NAO __r__l___ ü NÃO _____l___i___ Responsável 

Data Responsável Data Responsável 

DECISÃO SINGULAR 2" Exigência 3' Exigência 4a Exigénda 5o Emgenda 

ü Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

ooesso deferido. Publique-se e arquiva-se. E] Ú 

esso indeferido. Publique-se.   c ...l___lí_. _ 
Data í 

DECISÃO COLEGÍADA 2¡ Em-gênda 3a Eñgênda 4¡ Eñgénda í n” 5a Exígénda 

D Processo em exigência. (Vide despacho am folha anexa) D E] D a 
ü Processo deferido. Publiquavse e arquivo-sa. lj Processo indeferido. Publique-se. 

 

x24; V JUNTA coMERcmL oo ESTADO DE MmAs GERAIS ...J f_______ -. gd.; _= CERTIFICO o REGISTRO sos o Nno: 5311856 
_pap Vaga¡ 'riu-s EM 2010912015. 

P UCANAL FUBLICACDES E PUBUClOADE LYOA -EPPÍ 
' . V ax. 

Protocolo: 16I561A7U=6 \  . .. ... um 

OBSERVAÇÕES nll1óll7391 coNFE-RlDA coNFo 
› _RME 

já, sms DAJ TA coma c¡ 
L DATA. â ,lá 

ara aa ¡- 
g ?a rr 

efrñkhãi_ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Llcltaç ñ É 9§ Os aguia” grgâjâãêcerlmco registro sob o n° 5871886 em 20/09/2016 da Empresa CANAL PUB ACO gb Êãiàmntracmgspp, Nire 312080647 É?” protocolo 165614706 - 15/09/2016. Autenticação: 7FF7DFFA4580F9CF3DD2EÍ2452B82E6C?BE78A7B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária- 
Geral. Para validar este documento. acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 15/561470-6 e o código de segurança CcXs Esta 
cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 2310912016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral,  



  'i  
_ cu: rómo nn DHPRIH) h tmmmz. . 41m¡- m..m,"uma",.,¡¡_¡,p¡,_,,,5,¡5ü  

' Ut *Iixnahnxux mnsuuu  .tmn...v.¡..:......anm.....a......nn. tvi*-    

     _ ou ., / ;f 1522712157' 
" = Barrosuart 
      --<._4  
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Cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2016 por Martnely de Paula Bomfim ~ Secretária-Geral. _  pág. 2/7 !E REIÁRIAOE 



CNPJ: 09 . 372 . 492/0001-10 

5° ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

REGIANE GABRIELA CASTRO E SILVA, brasileira, Casada no regime de Comunhão Parcial de Bens, 
empresária, portadora da Caneira de Identidade n.° MG-6.389.37l, expedida pela Secretaria de Segurança 
Pública de Minas Gerais, inscrita no CPF sob n.° 943.630.486-20, nascida em 15/03f1975 na cidade de 
Coronel Fabriciano - MG., filha de YValdir Bandeira de Castro c de Adflia Cabral de Castro, residente e 

domiciliada na Rua Adolfo Lippi Fonseca, n.° 101, Bairro Trevo em Belo Horizonte - MG., CEP: 31.545- 
260, 

,w SÉRQIQ ROBERTO DA SILVA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
empresário. portador da Caneira de Identidade n.° MG-6.089.509, expedida pela Secretaria de Segurança 
Pública de Minas Gerais, inscrito no CPF sob n.° 001.235.716-26, nascido em 28/06/1972 na cidade de Belo 
Horizonte m MG., filho de Maria de Lourdes e Silva, residente e domiciliado na Rua Adolfo Lippi Fonseca, 
n.° 101, Bairro Trevo, e.rn Belo Horizonte - MG., CEP: 31.545-260; 

Únicos sócios da empresa CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA _ EPP., devidamente 
registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG sob o n.” 3120806471-6, em 
19/02/2008, resolvem ALTERAR o referido contrato social, promovendo a alteração do endereço da sede 

social da empresa, o que fazem mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PINIIMEIRA 
DA ALTERAÇAO DE ENDEREÇO 
A sociedade passa a ter 0 endereço de sua sede social na Rua São Miguel, n.” 743, Sobre Loja 01, Bairro 
Itapoã, em Belo Horizonte- MG., CEF' 3i.7 10-350. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
Em função da modificação social acima mencionada, os sócios decidem adaptar em um único instrumento a 

modificação por eles realizada, alterando-se a redação de todas as cláusulas, passando a sociedade a reger-se ñ unicamente pelas cláusulas da seguinte CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL, ficando revogadas 
todas as condições anteriores: 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

CLAÚSULA PRIMEIRA 
DENOMINAÇÃO SOCIAL E FORO 
A sociedade reger~se~á sob a denominação de CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA - 
EPP. determinando o foro da. Comarca de Belo Horizonte - MG, como o competente para dirimir quaisquer 
dúvidas oriundas do presente contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

5° Alteração Contratuai  
_Página 1 de 4 q 
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CNPJ: 09. 372 . 492/0001-10 

CLÁUSULA SEGUNDA 
SEDE E FíLIAÍS 
A sociedade tem sua sede social localizada na Rua São Miguel, n.° 743, Sobre Loja 01, Bairro Itapoã, em 
Belo Horizonte - MG., CEP 31.710-350, e não possui lili-ais, podendo entretanto, estabelece-las em 
qualquer partc do território nacional, desde que obedecidas às disposições legais pertinentes. 

CLÁUSULA TERCEIRA f 

PRAZO DE DURAÇÃO E INICIO DE ATIVIDADES 
A sociedade iniciou suas atividades em 01/03/2008 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. 

CLAÚSULA QUARTA 
OBJETO SOCIAL 

rw A sociedade tem como objetivo social a prestação de serviços de publicações e publicidade em geral, em 
jornais, revistas, rádios e televisões. 

CLAÚSULA QUINTA 
CAPITAL SOCIAL 
O capital social da empresa é de RFB 130.000,00 (cento trinta mil reais), divididos em 130.000 (cento e trinta 
mil) quotas iguais e indivisíveis, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralízadas e 
assim distribuídas: 

CAPITAL INTEGRALIZADO 

_ Quotas Quoüsms Quant. Vr. Unit. Vr. Total Percentual 

Regiane Gabriela Castro e Silva 128.700 1,00 RS 128.700,00 99,00 % 
Sérgio Roberto da Silva 1.300 1,00 RS 1.300,00 1,00 % 

Total 130.000 R$ 130.000,00 100,00 % 

CLAÚSULA SEXTA 
ADMINISTRAÇÃO _ 

A sociedade é administrada pelos sócios REGIANE GABRIELA CASTRO E SILVA e SERGIO 
fx_ ROBERTO DA SILVA, que, mcutnbir-sevão de todas as operações, competindo-lhes a representação ativa 

e passiva, em juízo ou fora dele, perante instituições bancárias e financeiras, repartições publicas federais, 
estaduais e municipais, clientes, fornecedores, credores, devedores. empregados e terceiros cm geral. 
Parágrafo Primeiro: Os Sócios - Administradores assinarão em conjunto e ou isoladamente todos os 
documentos relativos à empresa, podendo firmar contratos e compromissos, dar recibos e quítações, 
movimentar numerários e contas bancárias, constituir e praticar todos os demais atos inerentes ao exercício 
da atividade gerencial. 

CLÁUSULA SÉTIMA _ 

USO DA DENOMINAÇAO SOCIAL 
O uso da denominação social compete aos Sócios - Administradores, sendo entretanto, vedado a qualquer 
sócio, seja ele administrador ou não, seu uso em aval, fiança e qualquer outra forma de vinculação 
obrigacional, em beneficio próprio ou de terceiros. 

f) x \ 
5** Alteração Contratual - _ ' « Página 2 de 4 
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CNPJ: 09 . 372 . 492/0001-10  
CLAÚSULA OITAVA 
RETIRADA PRO LABORE 
Os sócios farão jus a uma retirada mensal, a título de pró labore, em valores e na forma a serem fixados de 
comum acordo e respeitando sempre a legislação do imposto de Renda. 

CLAÚSULA NONA 
EXERCICIO SOCIAL E RESULTADO 
O exercício social coincide com o ano civil e seu resultado será apurado no dia 31 de dezembro de cada ano, 
através de balanço geral. 
Parágrafo Primeiro: Positivo ou negativo, o destino do resultado apurado no balanço geral anual será 
determinado de comum acordo pelos sócios. 
Parágrafo Segundo: Os sócios poderão fazer retiradas mensais por conta de lucros, desde que a situação 
financeira da sociedade o permita. 
Parágrafo Terceiro: Antes da distribuição dos lucros, serão Compensados os prejuízos de exercícios 
anteriores eventualmente existentes. 
Parágrafo Quarto: Os sócios poderão constituir reservas de lucros para atender a situações futuras ou para 
aumento do capita] social. 
Parágrafo Quinto: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deiiberarão sobre 
as contas do respectivo Balanço. 

CLÁUSLA DÉCIMA 
CESSÃO DE QUOTAS E DESiSTENCLA 
As quotas da sociedade serão individuais, indivisíveis e impenhoráveis, não podendo ser cedidas ou 
Uansieridas, sob qualquer titulo, sem o prévio, expresso e unânime consentimento dos demais sócios. 
Parágrafo único: O sócio que desistir da sociedade ou desejar ceder suas quotas, total ou parcialmente, 
deverá comunicar por escrito sua. intenção à sociedade, que adquirirá as quotas do retirante e imediatamente 
as distribuirá entre os remanescentes, na mesma proporção da composição do capita] social, ou as repassará 
a terceiros, escolhidos de comum acordo entre os sócios remanescentes, aprovando ou não uma eventual 
indicação efetuada pelo sócio retirante. Neste caso, proceder-see um balanço especial para apuração dos 
haveres do sócio retirante, a ser concluído no prazo de 60 (sessenta) dias, devendo a sociedade efetuar 
diretamente ao retirante o pagamento do valor apurado pelas quotas no balanço, cuja liquidação será feita em 
i2 (doze) parcelas mensais e sucessivas, corrigidas monetariamente a partir da data da referida apuração. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRiMEIRA 
FALECIMENTO DE UM sócio 
Sobrevindo o falecimento de um sócio, a sociedade não será dissolvida ou extinta. Neste caso, o espólio será 

admitido no quadro social, representado pelo inventariante, até a conclusão do inventário, quando as quotas 
do falecido serão transferidas a quem de direito. 

CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA 
DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO 
Dissolvido a sociedade por qualquer motivo, especialmente nos termos dos artigos 1.087 c/c 1.044 do 
Código Civil, será nomeado um iiquidante, aprovado de comum acordo pelos sócios, que terá o prazo 
máximo de i2 (doze) meses para encerrar a liquidação, e deverá atender às normas dos artigos l.|02 a 1.112 
do Código Civil. 
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CNPJ: 09 . 372 . 492/0001-10 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
RESPONS ABiLlDADES DOS SOCÍOS 
Nos termos do artigo 1.052 do Código Civil a responsabilidade de cada sócio será limitada ao valor de suas 

quotas, porém todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. 

cLAÚsULA DÉCIMA QUARTA 
DECLARAÇÕES LEGAIS 
Os sócios declaram expressamente, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a 
administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob 
os efeitos dela, a pena que vcde, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falirnentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular. contra o 
sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé  pública, ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
ADMINISTRADORES 
A Sociedade poderá eleger um ou mais Administradores, não sócios. sendo que a designação dos mesmos 
dependerá da aprovação de dois terços do capitai social imegralizado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
DELIBERAÇÕES 
As deliberações sociais e modificações do Contrato Social, serão por reunião de sócios, através de alteração 
contratual. ficando dispensada de convocação, quando todos os sócios declararem por escrito ciente do local, 
data. hora e ordem do dia. 
Parágrafo Primeiro: A sociedade reger-se-á pelas nonnas inerentes à sociedade limitada, aplicando-lhe, 
nos casos omissos, as normas da sociedade anônima, nos termos do artigo l .O53, parágrafo único do Codigo 
Civil. 
Parágrafo Segundo: Nos termos dos amigos 1.054 c/c inciso V111 do artigo 997, os sócios declaram que não 

respondem subsidiariamente pelas obrigações legais. 

E por estarem justos, contratados e plenamente de acordo com os termos e condições deste instrumento, as 

.rw partes signatárias assinam o presente cm Oílttrês) vias de igual teor e forma, para um só ñm, na presença das 

 

testemunhas abaixo, para que produza seusjurídicos e legais efeitos. 

Belo Horizonte, l° de setembro de 2016. 
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   -í   ANAL PUBUCAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA- EPP - cmg; 09.372.492f0OO1~10 pugucÀÇÕEs/Í Rua São Miguel N” 743 ~ ITAPOÃ - 31710-350 - BELO HORIZONTE - MG 

,/__,-.-›-"”' TELEFONE[FAX: (31) 3222-2006 EMAIL: cana|@canalpublicacoescombr 

RAZÃO SOCIAL PROPONENTE: CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA- EPP 

CNPJ DO PROPONENTE: 09.372.492/0001-10 
ENDEREÇO: Rua São Miguel N° 743 - ITAPOÃ - 31.710-350 - BELO HORIZONTE - MG 

TELEFONELFAX: (31) 3222-2006 EMAIL: canal@canalpublicacoescom.br 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017 
PRocEsso LICITATORIO N°49/2017 
MENOR PREÇO POR LOTE 

DECLARAÇÃO 

Canal Publicações e Publicidade LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 09.372.492/0001-10, 

sediada na Rua São Miguel, 743 - Bairro Itapuã CEP 31.710-350 Belo Horizonte - MG, neste ato 

representada pela Sra Regiane Gabriela Castro e Silva, RG n° 6389371 SSP-MG e do CPF n° 

943.630.486-20 declara, sob as penas da Lei, para OS fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 

7° da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1°, da Lei n° 9.854, de 27 

de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

Belo Horizonte, 15 de Março de 2017. 

Rua São Miguel, 7113 sobreioja 
Bairro Itapoã - CEP 31.710.350 

L_ BELO HURiZONTE - MG _J 

REGIANE GABRIELA CA_STRO E SILVA - CPF 943530486-20 

CANAL PUBLICAÇOES E PUBLICIDADE LTDA- EPP d 
Sergio Roberto da Süva 

Sócio-Administrador 
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Secretaria de Governo da Presidencia da República 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Económico de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

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

vigentes na data de sua expedição. 
CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA -EPP 

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 
Nome Empresarial: 

Natureza Juridica: 

Número de Identificação do CNPJ Data de Arquivamento do Ato Data de Início de Atividade 
Registro de Empresas » NIRE Constitutivo 

312080641111-6 09.372.492/0001-10 19/02/2008 01/03/2008 

Endereço Completo: 
RUA SAO MIGUEL 743 SLJ 01 - BAIRRO ITAPOA CEP 31710-350 - BELO HORtZONTE/MG 

Objeto Social: 
A SOCIEDADE TEM COMO OBJETIVO SOCIAL A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLIC ACOES E PUBLICIDADE EM GERAL. 

EM JORNAIS. REVISTAS, RADIOS E TELEVISOE S. 

Capital Social: R$ 130.000.00 Microempresa ou Prazo de Duração 
CENTO E TRINTA MIL REAIS Empresa de Pequenü 
Capital Integraiizado: R$ 130.000,00 PM** SNDETERMINADO 

CENTO E TRINTA MIL REAIS EMPRESA PEQUENO 
PORTE 

(Lei Complementar 
n°123/06) 

Sócio(s)/Administradoqes) 
CPF/NIRE Nome Térm. Mandato Participação Função 
943.630.486-20 REGIANE GABRIELA CASTRO E SILVA xxxxxxx R$ 128.700,00 SÓCIO/ADMINISTRADOR 

001.235.716-26 SERGIO ROBERTO DA SILVA xxxxxxx R$ 1.300,00 SÓCIO/ADMINISTRADOR 

Status: XXXXXXXX 

Último Arquivamento: 20/09/2016 

Situação: ATIVA 

Número: 5871886 

  

Ato 002 - ALTERACAO 

Eventois) 2211 - ALTERACAO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICiPIO 

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 

Empresa(s) Antecessora(s) 

Nome Anterior Nire Número Aprovação UF Tipo Movimentação 

CANAL REPRESENTACOES E PUBLiCACOES LTDA xxxxxxx 4207356 xx ALTERAÇÃO DE NOME 
-ME EMPRESARIAL 

NADA MAIS# 

Belo Horizonte, 13 de Fevereiro de 2017 09:22 
h :Hifi - 

M RIN v E PAULA 
SE RETARIA GE 'J- 

Certidão Simplificada Digital emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a SI 
autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser 
val/dada de duas formas: 
1) Validação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visual (digite o n° 0170000345090 e visualize a certidão) 

|||I||I|||IIIIIIIIIIIIIIIIII 
17/100894-7 
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ANAL PUBUCAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA- EPP - CNPJ: 09.372.492/0001-10 
Rua São Miguel N” 743 - ITAPOÃ - 31.710-350 -› BELO HORIZONTE - MG 

TELEFONEHAX: (31) 3222-2006 EMAIL: canaI@canalpublicacoescombr 

RAZÃO SOCIAL PROPONENTE: CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA- EPP 

CNPJ DO PROPONENTE: 09.372.492/0001-10 
ENDEREÇQ: Rua São Miguel N° 743 - ITAPOÃ - 31.710-350 - BELO HORIZONTE -› MG 

TELEFoNEzFAx: (31) 3222-2006 EMAIL: canal@canalpublicacoescombr 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017 
PROCESSO LICITATORIO M049/ 2017 
MENOR PREÇO POR LOTE 

Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa 
ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP) 

Canal Publicações e Publicidade LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 09.372.492/0001-10, 
sediada na Rua São Miguel, 743 - Bairro Itapuã CEP 31.710-350 Belo Horizonte - MG, neste 

ato representada pela Sra Regiane Gabriela Castro e Silva, RG n° 6389371 SSP-MG e do CPF 

n° 943.630.486-20, DECLARAMOS para todos os fins de direito, especificamente para 

participação de licitação na modalidade de pregão, que estamos sob o regime de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 
123, de 14 de dezembro de 2006. 

Belo Horizonte, 15 de Março de 2017. 

i BCIDADE LTDA - EPP 

RtaSão ' 743 sohreloia 
@NDI - 331.710.390 

g_ aammmwrz - MG _i 

REGIANE GABRIELA CASTRO E SILVA - CPF 943530486-20 
CANAL PUBLICAÇOES E PUBLICIDADE LTDA- EPP 

ol 
Sergio Roberto da Silva 

Sócio-Administrador 



02/01/2017 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. 

 
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO ' "' DATA DE ABERTURA  c°MpggfAtiTfo°gÁgig§§fL° E DE  MATRIZ Ç 

NOME EMPRESARIAL 

CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA - EPP 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL í 73.11-4-00 - Agências de publicidade 
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS sEcuNDARIAs 
Não informada 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

200-2 - Sociedade Empresária Limitada 

Loc-;RADOURO NUMERO COMPLEMENTO 

R SAO MIGUEL 743 SLJ 01 

CEP BAIRROIDISTRITO MUNICIPIO ' UF 

31.710-350 ITAPOA BELO HORIZONTE MG 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

REGIANE@CANAVLPUBLICACOESDOMBR (31) 3222-2006 

EN TE FEDERATIVO REsEONsAvEL IEER) 

sITuAcAO cADAsTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 1910212008 

MOTIVO DE SITLIAÇAO CAOASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634_ de O6 de maio de 2016. 

Emitido no dia 02I'0'II2017 às 09:17:19 (data e hora de Brasília). Página: 1f1 

ínmõonsulta QSA/ Capital Social  Íiüoitar 

A  Pre parar Página I para impressão 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre politica de privacidade e uso, ciigue aqui. s; 
r 

Atualize sua pagina 

https:ilwww.receitafazendagov.brIPessoaJuridica/CNPJlcnpjrevaiCnpjrevajlomprovanteasp 111 
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MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional  

CERTlDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A_os TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA 
ATIVA oA UNIAO 

Nome: CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA - EPP 
CNPJ: U9.372.492¡0001-10 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade 
do suieito passivo acima Identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome. relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasi¡ (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 íiliais e, no caso de ente federativo. para 

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei m9 8.212. de 24 dejulho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na lntemet, nos 

endereços <hltp:.'lwww.receitafazendagoVbD ou <http:llwww.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFBIPGFN n? 1.751, de 0211012014. 
Emitida às 10:05:08 do dia 14l11f2U16 <hora e data de Brasilia>. 
Valida até 1310512017. 

Código de controle da certidão: DBF8.E17B.A5B2.62FD 
Qualquer rasura ou emenda ânvalidará este documento. 

1/1 



q que: 

02/01/2017 SEF/MG - SIARE 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS  
_ _ _ CERTIDÃO EMlTIDA EM: 

CERTIDAO DE DEBITOS TRIBUTARIOS 02/01/2017 

"GQBÚVB CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
02/04/2017 

NOME: CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA - EPP 

CNPJ/CPF: 09.372.492/0001-10 

LOGRADOURO: SAO MIGUEL A NÚMERO: 743 

COMPLEMENTO: BAIRRO: lTAPOA CEP: 31710350 

DISTRUO/POVOADO: MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE UF: MG 

Ressalvadop direito d_e_a Fazenda Pública Estadual cobrare inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado 

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 adgudicaçao expedida em autos de inventario ou de_arro aguento, de sentença _en-g açao 
de separaçao Judicial, divorcio, ou departilha de bens na _uniao estavel e de escritura publica de 
doaçao de bens IMOVEIS¡ esta certidao s_omente te_ra 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 empresa¡ alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívi a Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO D0 PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela 
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais na internet: htt ://wvvw.fazenda.mg.gov.br => Empresas => Certificação da Autenticidade de ocumentos. 

CODIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2017000188864403 

https zlfwww2.fazenda.mg.gov.brlsol !ctrl/SOUC DTID ETALH E_746?ACAO=VISUAL|ZAR &num Protocolo= 2017000093069&au1enii caca0M0de|= rOOABXNy. . . 1/1 
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Prefeitura Municiol "de Belo Horizonte 
Secretaria Municipal de Finanças 

Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações 

CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA 
Certidão de Débitos n°: 8.165.407/ 2017 Número de Controle: ADHMFKLLMK 

Emitida em: 06/03/2017 requerida às 10:50:02 Validade: 05/04/2017 

Nome: CANAL PUBLICACDES E PUBLICIDADE LTDA - EPP 

CNPJ: 09.372.492.0001.1U 

Ressalvando à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a 

Gerência de Dívida Ativa da Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações, no uso de suas atribuições legais, 
certifica que D Contribuinte acima encontra-se quite corn a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, 
Multas e Preços inscritos ou não em dívida ativa. 

CERTlUÃO GRATUITA 
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Esta Certidão só terá validade quando confirmada a sua autenticidade na internet no endereço: 
http:l/cndonlinesiatu.pbhgov.br 

httpzffcndonline.sialu.pbh.gov.brlC N DOnIineIguiaC N D .xhtml 1 ;1 
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CAiXA acruóNÍicA. PeUr-:RAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 09372492/0001-10 
Razão Social: CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA EPP 

Endereço; R SAO PAULO 1106 SALA 303 / CENTRO/ BELO HORIZONTE / MG/ 
30170-131 

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 0 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações corn 0 FGTS. 

Validade: 20/02/2017 a 21/03/2017 

Certificação Número: 2017022001575425752970 

Informação obtida em 06/03/2017, às 10:46:23. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

9¡ 

hitps:ffwww.sifge.caixa.gov.br/Em presaICrf/Crf/Fgec FSIrn primirPapeLaspWAR PessoaMairiz= 149807378-VAR Pessoa: 14980737&VARUf=NlGôNARlnsc. .. 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JIJSTIÇA no TRABATJHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA - EPP 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 09.372.492/0001-10 

Certidão n°: 124001194/2017 
Expedição: 02/02/2017, às 09:41:05 
Validade: 31/07/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

Certifica-se «que CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA - EPP 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

09.372.492/0001-10, 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. 

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. 

No caso de pessoa jurídica, 

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. 



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

BELO HORIZONTE 

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA 

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a 

presente data, nas ações especificas de concordata Preventiva i Suspensiva, Falência de Empresários, 
Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, 

Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra: 

Nome: CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA EPP 
CNPJ: 09.372.492/0001-10 

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 
(httpi/lwwwijmgjus.br), pelo prazo de 3 (três) meses apos a sua expedição; 

d) esta Certidão tem a mesma validade da emitida diretamente no Forum 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 10 de Fevereiro de 2017 as 14:46 

BELO HORIZONTE, 10 de Fevereiro de 2017 às 14:46 

Código de Autenticação: 1702-1014-4602-0197-1498 
Para validar esta certidão, acesse o sltio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Processos I Certidão Judicial I AUTENTICAÇÂO 2 informam o 

código. 

ATENÇÃO: Documento composto de 1 foIhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer 
emenda ou rasura gera sua invalidade e sera considerada como indício de possivel adulteração ou tentativa 

de fraude. 'lde1 



ñ 

MUNICÍPIO DE CURVEL 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para devidos fins, que a empresa CANAL PUBLICAÇÕES E 

PUBLICIDADE LTDA, CNP] 09.372.492/0001-10, para efeito junto as 

repartições publicas federais, estaduais, municipais, autarquias, e a 

quem interessar, que a mesma é prestadora de serviços de Publicações 

em Jornais de Grande Circulação Estadual, tendo publicado mais de 8 

[oito] mil centímetros sempre nos atendendo com qualidade e dentro 

dos prazos estabelecidos, não constando em nossos arquivos nada que 

possa desabona-la. 

Curvelo/MG 14 de Julho de 2016. 

âáêíêããae lopes Dim!? 

MÉÍMG N" 55.133_ 
@amadora Geraldo Municip!” 



n ANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA- EPP - CNPJ: 09.372.492/0001-10 

Rua São Miguel N” 743 - lTAPOÃ v 31710-350 - BELO HORIZONTE - MG 

TELEFONEEAX: (31) 3222-2006 EMAIL: canaI@cana|publicacoes.com.br 
PUHLICAÇÕE 

RAZÃO SOCIAL PROPONENTE: CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA- EPP 

CNPJ DO PROPONENTE: 09.372.492/0001-10 
ENDEREÇO: Rua São Miguel N° 704 - ITAPOÃ - 31.710-350 - BELO HORIZONTE - MG 

TELEFONELFAX: (31) 3222-2006 EMAIL: canal@canalpublicacoescombr 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 49 /2017 
MENOR PREÇO POR LOTE 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

r¡ SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 

_Canal Publicações e Publicidade LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 09.372.492/0001-10, 
sediada na Rua São Miguel, 743 - Bairro Itapuã CEP 31.710-350 Belo Horizonte - MG, neste 
ato representada pela Sra Regiane Gabriela Castro e Silva, RG n° 6389371 SSP-MG e do CPF 
n° 943.630.486-20, infra-assinado, e para os devidos fins, DECLARA que até a presente data 
encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as 
penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme art. 32, 
parágrafo 2° da Lei n° 8.666/93. 

Belo Horizonte, 15 de março de 2017. 

Rm São Miguel, ?'43 sobreloja 
Bairro Itapoã - CEP 31.710.350 

L_ 351o Homem¡ - MG _g 

REGIANE GABRIELA CASTRO E SILVA - CPF 941630486-20 
CANAL PUBLICAÇOES E PUBLICIDADE LTDA- EPP 

ol 
Sergio Roberto da Siiva 

Sócio-Administrador 



ANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA- EPP - CNPJ: 09.372.492/0001-10 

Rua São Miguel N" 743 - lTAPOÃ - 31710-350 - BELO HORIZONTE - MG 

TELEFONHFAX: (31)3222-2006 

RAZÃO SOCIAL PROPONENTE: CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA- EPP 

CNPJ DO PROPONENTE: 09.372.492/0001-10 
ENDEREÇO: Rua São Miguel N° 743 - ITAPOÃ - 31.710-350 - BELO HORIZONTE - MG 

TELEFONELFAX: (31) 3222-2006 EMAIL: canaI@canalpublicacoescombr 

 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017 
PROCESSO LICITATORIO N°49/ 2017 
MENOR PREÇO POR LOTE 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS 
CONTIDAS NO EDITAL 

Canal Publicações e Publicidade LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 09.372.492/0001-10, 
sediada na Rua São Miguel, 743 - Bairro Itapuã CEP 31.710-350 Belo Horizonte - MG, neste 
ato representada pela Sra Regiane Gabriela Castro e Silva, RG n° 6389371 SSP-MG e do CPF 

n° 943.630.486-20, 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, 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. 

Ç 

weucmmmA-EPP bio M1355 H3 sobneloja 1 ltapuã - c!? 31.710.350 

L_ moHt@nrE-Ms__g 

REGIANE GABRIELA CASTRO E SILVA - CPF 943530486-20 Sal¡ 

CANAL PUBLICAÇOES E PUBLICIDADE LTDA- EPP l 

Sergio Roberto da Silva 
Sócia-Administrador 



CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA- EPP - CNPJ: 09.372.492/0001-10 
Rua São Miguel N° 743 ~ ITAPOÃ - 31710-350 - BELO HORIZONTE - M6 

TElEFoNEgFAx: (31) 3222-2006 EMAIL: canal@canalpublicacoescombr 

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

convocatório da licitação em epígrafe RAZÃO SOCIAL PROPONENTE: CANAL PUBLICAÇÕES LTDA EPP 

CNPJ D_0 PROPONENTE: 09.372.492/0001-10 
ENDEREÇO: Rua São Miguel N” 704 - Bairro Itapoã - 31.710-350 - BELO HORIZONTE - MG 

TELEFQNELFAX: (31) 3222-2006 EMAIL: canal@canalpublicacoescombr 
REPRESENTANTE LEGAL: REGIANE GABRIELA CASTRO E SILVA, Brasileira, casada, residente e domiciliada a Rua 

Adolfo Lippi Fonseca 101 Bairro Trevo Belo Horizonte MG, portadora da Carteira de Identidade n° - M- 6.389.371 inscrito 

no CPF sob o n° 943.630.486-20 EMAIL: regiane@canalpublicacoes.com.br 
Banco: Brasil (001) AG. 3857-1 CIC 18045-9 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017 
PROCESSO LICITATORIO N° 49/2017 
MENOR PREÇO POR LOTE 

Õ Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, acatando todas as estipulações 
consignadas no Edital, conforme abaixo: 

Item Serviço Apres. VALOR POR Valor 
CM/COLUNA TOTAL 
(UNITÁRIO) 

3 Publicidade em jornal de grande Bom/COI R$ 52,00 (Cinquenta e dois R$_13.000.00 (Treze mil 
circulação no Estado de Minas Gerais reais) reôls) 

(JORNAL O TEMPO) 

O prazo para realização da publicação quando solicitado pelo SAAE e de acordo, com suas necessidades deverá 
ser de imediato na primeira edição após o recebimento da autorização emitida pela Autarquia, que enviará até ás 

12:00 hs do dia anterior à edição do jornal a que o texto deverá ser publicado 
Nos preços apresentados já estão incluídos todos os encargos tributários, previdenciários, trabalhistas, e todos os 

demais custos para a realização e entrega dos serviços/produtos, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a 

qualquer titulo. 
A presente proposta tem prazo de validade de 60 dias a contar da data da entrega das propostas, contados da ,à data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3° da Lei n° 8.666/93. 

Belo Horizonte, 15 de Março de 2017.  
.Pães 2.492/ a1- 

ÇÕES E 

BUCIDADE LTDA - EPP 

Rua São Miguel, 743 sobneloja 
Bairro Irani - CEP 31.710.350 

l_ BELO HORiZONTE - MG _g 

Q > T'- 'Ú c: T v:: 

REGIANE GABRIELA CA§TRO E SILVA - CPF 941630486-20 
CANAL PUBLICAÇOES E PUBLICIDADE LTDA- EPP 

Sergio Roberto da Silva l 

Sócio-Administrador 
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  _ 5 Departamento de Regisiro Emores "HI e Integração 
' Secretaria de Estado de De .ivolvim to Econômico de Minas 

NIRE (os seda ou liliai. quando a Código da Natureza N' de Matricula do Ag. 

sede ior em outra UF) Juridica auxiliar do Comércio 

31205039044 2062 
1 - REQUERIMENTO 

Sacreiaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da Rer"""“ 
IN” oo PROTocm m1 u... n. -u-»a ›~----«- »- 

IUCEM m: ou: - U5l11na1HE-.45 

|l||||| Hill i|ll||| il |l|| ||| 
1 4!? 54.51 5-3 

seus . EELo HORIZONTE 

04» 

@MJ UE *à 
o @É 5.a” 

\Qiasa 

é 

NOME: W 8. M PUBLICIDADE LTDA -EPP 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

requer a V.S' o deierimenio do seguinte ato: 

ILMO(A). SRUÀ). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

N° FCNIREMP 

iiililill Ili I | |||          iillillllil 
   

N° E CÓDIGO course $ oo ATO no EVENTO QTDE DESCRiÇÃO oo ATO¡ EVENTO J 1434375031344 

,à 1002 - - ALTERACAC 'k _ 2244 1 ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL 
- B E SECUNDARIAS) 

l 2015 1 ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL 

 

Junta Comercia 
www.jucemg.mg.gov.b 
digitalmente e assinad 

BELO HORIZONTE 

Local 

31 Outubro 2014 

Data 

í-¡ÚSO DA JUNTA COMERCIAL 
@Decisão siNGULAR 

 
E' DECISÃO coLEoiAoA 

 

' Wroceaso deferido. Publique-sa e arquiva-se. 

E Processo indeferido. Pubtique-se. 

Nomãs) Empresarlauals) Igualiaís) ou semalhantqs): 

É¡ SIM E] SIM Processo em Ordem 
Á decisão 

i' .f 

Data 

E NÃO __f___n'____ m NÃO __!_fí Responsável 

Data Responsável Data Responsável 

DEClSÃO SWGULAR 2' E*¡9ã"°'3 3' Eügêiitáa 4' Exigência 6° Exigência  l Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

DECISÃO CDLEGIADA 2' Exigência 3' ExIgéncla//4' Exigência 5° Exigência [j Processo em exigência. (Vide despacho arn folha anexa) E] ü 
E] Processo deferido. Publique-se e arquive-se. x -:. 

E] Processo indeferido. Publique-se.  
LD 

...J f 5;_ JUNTA .COMERCIAL no ESTADO DE MINAS GERAIS :Ê 
uma voga¡ :â  i_. CERTI1FIOO o REGISTRO sua o anexar-turns u '-  su ^ 

Presi¡ rw l MPUBUCIDA  
OBSERVAÇÕES ¡HIHÉFBW S* 

i \ x03). x.) 

Certifico que este documento da empresa W & lVl PUBLICIDADE LTDA -EPP, Nire: 3120503904-4 , foi deferido e arquivado' na 
l do Estado de Minas Gerais, sob o n” 5407376 em 10/11/2014. Para validar este documento. acesse 

r e informe: N° do protocolo 141754515-3 e o código de segurança kDoh. Esta cópia foi autenticada 
a em 10/11/2014 por Marineiy de Paula Bomfim - Secretaria Geral. 

pág. 1/7 



     
. BE HORIZ 'S'  

q É# 7° Saralczçcligagsegsgglnlaàs-ggül s 'relefaxzmn  5¡ \ _ _ . _ - ' ÊHHN-Éâ É ) 'Í NB( .' 

;Ímmãâypçágmokwíxmlãtgmàmm ~ _____  e - °. um .1 1'” d Fxscahziiçffo 
&DLLW TH' láãltãgléuêgârãâl __ ___ da: \erdade nzcoàaxcutiiriintsnnu: 

- mana da 911v Carvalho . e FR” 33755 

   
  

Lucas 

CONFERIDA, c 
SITE DAJ m cum” 
       215.725,37. ' 

Certifico que este documento da empresa W 8¡ M PUBLICIDADE LTDA -EPP, Nire: 31205039044 , foi deferido e arquivado ria 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n° 5407376 em 10/11/2014. Para validar este documento, acesse 
www.'ucemg.mg.gov.br e informe: N° do protocolo 14I754.S15-3 e o código de segurança kDoh. Esta cópia foi autenticada 
digita mente e assinada em 10/11/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. 

pág. 2/7 



W 

/,. ' "WLALTERACÃO coNTRATugLx" 
N- \ E 

via M 'PUBLICIDADE LTDAO- EPP." 

ONPJ: 01 .527405/0001 -45  
E \ 

MIRNA MARTINS DàCARVALHO LOPES, brasileira, casada sob o regime de Separação 
Universal de Bens. empresária, portadora da Carteira de identidade n,° MG-7.16U':i302. 
expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais, inscrita no CPF sob 6m** 

955.318.076-00. nascida emlx14/01/1977 na cidade de Belo Horizonte - MG., filha de Walteg 
Porto de Carvalho e de Marlene Martins de Carvalho, residente e domiciliada na Rua Recy 

Souza Paiva, n°._107, Bairro Itapoã, em Belo Horizonte - MG, CEP: 31.710-600; e, \ \ \ l 

MARLENE MARTINS DE CARVALHO, brasileira_ viúva, empresária, portadora--çla Carteira 
de identidade n.° M32_.839.668, expedida_ pela Secretaria de Segurança Públicaxde Minas 
Gerais, inscrita no CPF-sob n.° 967.506.426-91. nascida ern 07/11/1953 na cidadê-..de Sete 
Lagoas - MG., filha de Geraldine Martins Figueiredo e de Ana Alves Ferreira. residente e 
domiciliada na Rua Professor Ricardo Pinto, n.°~108, Bairro Itapoã em Belo Horizonte À-MG. 

CEP: 31 .710-550. *o 
x x 

Únicas sócias da empresa W 8. MtPUBLICAÇÕES LTDA - EPP., devidamente registrada 
.na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG sob o n.° 3120503904-4, em 

10/10/1996, resolvem ALTERAR o referido contrato social, promovendo a alteração do 

objeto social da empresa, o que fazem mai? as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA “x 
DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL \  \ 
A sociedade passa a ter como objetivo social as seguintes prestações de serviços: 
- Publicidade em Geral; * _\ 

- Publicações de artigos em geral em jornais. revistas; rádios e televisões; 
- Promoçãode vendas em geral, tais como publicidade no local de vendas e distribuição 
_ ou entrega de_ material publicitário; 
- . Consultoria em publicidade e propaganda; - °' intermediação na venda de assinaturas de jornais. revist 
- 'Representação Comercial em geral por conta de terceir 

    CLÁUSULA SEGUNDA _- 

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL Maria das raças F : ~. 

Em função das modificações sociais acima mencionadasmacsmsàggag   .,n ¡Nemgum 
único instrumento as modificações por elas realizadas, alterando-se a redação de todas as 
cláusulas, passando a sociedade a reger-se unicamente pelas cláusulas da seguinte 
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL, ficando revogadas todas as condições 
anteriores: 

N. _ xx, "N rf" 

\ (gm c" 
4' Alteração Contratual «- WBLM Publicidade Ltda - EPP. W Página i de 5 

Certifico que este documento da empresa W 8. M PUBLICIDADE LTDA -EPP, Nire: 3120503904-4 , foi deferido e 
.Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n° 5407376 em 10/11/2014. Para validar este documento, acesse 
www.jucemg.mg.gov.br e informe: N° do protocolo 14/754515-3 e o código de segurança kDoh. Esta copia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 10/11/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. 

forte/fax: (31) 3226.9264 l 8228.9878 I 3222.7822 - emoñ: wmpublicp@grnoiicom i site: cgenciowm 

\ 
Av. Augusto de Lima. n° 233. conjunto 1208, Centro. CEP &HQOOOO - Belo Horizonte - iviinos Gem 

.És @ q ivado na 
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._\ 
N. 

"W  CAPITAL SOCIAL 

/ "CONSOLIDAÇÃO oo CONTRATO S_OCIA 

CLÁUSULA PRIMEIRW \_ ° ' DENOMINAÇÃO SOCIAL  
A sociedade rege~se sob a denominação social de W&M PUBLICIDADE LTDÀL- EPP. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
SEDE, FILIAIS E FORO 
A sede social da empresa está localizada na Av. Augusto de Lima, n.° 233. Conjunto. 1208_ 
Bairro Centro, em Belo Horizonte - MG., CEP: 30.190-000. \ 
Parágrafo Primeiro - 0 foro eleito é o da Comarca de Belo Horizonte 
qualquer outro. 

Parágrafo Segundo - A empresa não possui filiais, podendo, entretanto. estabelece-las e \ 
MG, com renúncia a 

qualquer parte do território nacional, desde que obedecidas às disposições legais 
pertinentes. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO 
AS atividades comerciais \tiveram inicio em :somam 996 e seu prazo de duração e porvtempo 

indeterminado. \ 
CLÁUSULA QUARTA \ OBJETIVOS SOCIAIS u 

\“ A sociedade tem como objetivo social as seguintes prestações de serviços: 

-.,_ Publicidade em Geral: \ -~  Publicações de artigos em geral em jornais, revistas. rádios e televisões: 
- “xPromoção de vendas em geral. tais como publicidade no local de vendas e distribuição 

ou entrega de material publicitário; “x 
- Cônsultoria em publicidade e propaganda; x 

- lnteànediação na venda de assinaturas de jornais. revistas e outrasxpublicações; 
- Representação Comercial em geral por Conta deterceir    

, \ 
CLÁUSULA QUINTA 

  
 ¡náíi   

150.000 (cento e cinquenta mil) quotas iguais e indivisivei _o _"'íIfiilnfç%li-r!ifi 8 3.. -i 5 

"O capital social dà-sociedade é de R$ 150.000,00 (cento e   realkcada, totalmente”integralizadas e assim distribuidas: _lcuaçõ \xc PR Ig: = arrs Gin 
._ aaa _ont tos-SAAE# r- \\ CAPITAL INTEGRALIZADO xx 'um' M 

Quotista N° de Quotas % 'llalor em R0 
Mirna Martins de Carvalho Lgpes 120.000 _ 80,00% 12000000 
Marlene Martins de Carvalho 30.000 ' 20.00% '30.000.00 

'TCTAL 150.000 "100.00°k 150.000,00 

j '__// W 
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  à** Alteração Contratual - “WM Publicidade Ltda - I-ZliP. 
“l 

Av. Augusto de LirTicn. n° 233. Comunic: 1208. Centro. CEP 30190-000 - Belo Horizonte - Minas Gerais É 
forme/lex: (31) 3226.9284 l 8226.9678 l 8222.7822 - email: wrnpublicp@gmcii.oom l site:  r 

Certifico que este documento da empresa W 8. M PUBLICIDADE LTDA -EPP, Nire: 3120503904-4 , foi deferido eíxmfuivado na 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n° 5407376 em 10/11/2014. Para validar este documento, acesse 
www.jucemg.mg.gov.br e informe: N° do protocolo 14l754.515-3 e o Código de segurança kDoh. Esta Cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 10/11/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. 
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  - !ao u c \k-o a n o a o \ 

ADMINISTRAÇÃO : : : .  z, z' . : z 

A sociedade sera administrada-pela sócia MIRNA MARTINSJJE CARVALHGLOPES: que, 
incumbir-se-á de todas astoperações, competindo-lhe a representação ativa e passiva, em 
juízo ou fora dele, perante instituições bancárias e financeiras, repartições pútalicas federais, 
estaduais e municipais, clientes, fornecedores, credores, devedores, empregados e terceiros 
em geral. 
Parágrafo primeiro: A Sócia - Administradora assina isoladamente todos os documentos 

relativos à empresa. podendo firmar contratos e compromissos, dar recibos e duitações, 
movimentar numerarios e contas bancárias, constituir e praticar todos os demais atos 

inerentes ao exercício da\atividade gerencial. -. 

CLÁUSULA SÉTIMA X R 

USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL \\ 
O uso da denominação social compete a Sócia - Administradora. sendo, entretanto, vedado 

rx a qualquer sócio, seja ele administrador ou não, seu uso em aval, fiança exqualquer outra \ 
forma de vinculação obrigacional. em beneficio próprio ou de terceiros, ou em negócios 
estranhos aos interesses da sociedade\ x 
CLÁUSULA OITAVA \'x 
RETIRADA PRO LAEioREx 
Fazem jus a uma retirada mensal, a titulo de pro fabore, em valores e na forma a serem 
fixados de comum acordo e respeitando sempre a legisiação do imposto de Renda, os 
socios que estiverem no exercícioda administração dà-sociedade. x 

- x 
'CLÁUSULA NONA _ . - 

EXERCÍCIO SOCIAL E RESULTADO é 

O exercicio social coincide com o ano civilxe seu resuitado será apurado no dia 31 de 
dezembro de cada ano, atraves de balanço geral.  
Parágrafo Primeiro: Positivo ou negativo, o destino do resultado apurado no balanço geral 
anual será determinado de comum acordo pelos sócios. - 

Parágrafo Segundo: Os socios poderão fazer retiradas mensais por conta de lucros, desde 
que a situação financeira da sociedade o permita. lx “x 
Parágrafo Terceiro: Antes da distribuição dos lucros. serao compensadosfos prejuízos de 'j exercícios anteriores eventualmente existentes. ' 

Parágrafo Quartozos sócios poderão constituir reservas de lucros para atender a situações 
futuras ou para aumento do capital social. coNFERu-JA co 
Parágrafo Quinto: Nos quatro meses seguintes ao ter -a . 4¡-  
deliberarão sobre as contas do respectivo Balanço. _ f    

  

n ozios 

CLÁUSULA DÉCIMA 
CESSÃO DE QUOTAS E DESISTÊNCIA _. _  o   
As quotas da* sociedade são individuais, indivisiveígaêampâi 
cedidas ou transferidas, sob qualquer titulo, semlcioçówec'  
consentimento do_s demais socios. "g 
Parágrafo único: O sócio que desistir da sociedade ou desejar ceder suas quotas, total ou 
parcialmente. devera_ comunicar por escrito sua intenção á-.sooiedade, que adquirira as 

quotas do retirante eimediatamente as distribuirá entre os remanescentes." na mesma  
proporção da composiçao do capital sociai, ou as repassará a tersíiros/&jascolhidos de ñ 

d 
4" Alteração Contratual - \WSLM Publicidade Ltda - EPP.  Página 3 de 5 dv( 
Av. Augusto de Linwo, n” 283, corgunto 1208, Centro. CEP 30190 - Belo Honz le - Minas Gerais 

forme/fax: (31) 3226.9264 l 3228.9878 I 3222.7622 - emclã: wmpubticp@gmcil,com I sit : ciawm. .br   
Certifico que este documento da empresa W & M PUBLIC!DADE LTDA -EPP, Nire: 3120503904-4 , foi deferido e ar ivadàqpá 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n° 5407376 em 10/11/2014. Para validar este docu o, aoesse 
www.jucemg.mg.gov.br e informe: N° do protocolo 14/754515-3 e o código de segurança kDoh. Esta copia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 10H 1/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. 
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W 

'W 

' .Capital Social. 

\À/âM PUB 
l. 
x 

comum acordo entre os' sócios remanescentes, aprovando ou não uma eventual indicação 
efetuada pelo socio retirantexlgeste Caso, proCeder-se-á um balanço especial paraíapuração 
dos haveres do sócio retirante) a ser concluido no prazo dê 60 (sessenta) diàs, devendo a 

sociedade efetuar diretamente ao retirante o pagamento do valor apurado _pelas quotas no 
balanço. cuja liquidação sera feita em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, corrigidas 
monetariamente a partir da data da referida apuração. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA \ 
FALECIMENTO DE UM SÓCIO. 
Sobrevindo o falecimento de um sócio, a sociedade não Sera dissolvida ou extinta. Neste 
Caso. o espólio Será àdmitido no quadro social, representado pelo inventariante, até a 
conclusão do inventário, quando as quotas do falecido serao transferidas_ a quem de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
DlSSOLUÇÁO-I; LIQUIDAÇÃO 
Dissolvida à sociedade por qualquenmotlvo, especialmente nos termos dos artigos 1.087 CIC  
1.044 do Codígâçivil, sera nomeado um liquidante. aprovado de comum àcordo peios ' 

sócios, que terá o prazo máximo de 12-\(doze) meses para encerrar a liquidação, e deverá 
atender às normas dosartigos 1.102 a 1.112 do Código Civil. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA \ 
RESPONSABILIDADE nos SÓCIOS \ 
Nos termos do artigo 1.052 do Codigo Civil a responsabilidade de cada sócio será limitada 

ao valor de suas quotas. porémxtodos respondem solidariamente pela integralização do 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA \ "\_. 

DECLARAÇÕES LEGAIS °\ x 
Os socios declaram expressamente_ sob as penas da Lei, de que.,_não estao impedidos de 
exercerta administração da sociedade, por Lei. especial, ou emwirtude de Condenação 
criminal§ou por se encontrar sob os efeitosxgela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a Cargos públicos; ou por Crime falimentàr, de prevaricaçào, 
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, Contra o Sistema 
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência. Contraas relações de 

xconsumo, fe pública, ou a propriedade. - 

xx N_ '\ 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA “ 

ADMINISTRADORES» 
A Sociedade poderá eleger um ou mais Administr 
designação dos mesmos dependerá da aprovação 'I 
integralizado_ 

           
14 

CLÁUSULADÉCIMA SEXTA s " i  
CONSELHO ÊISCAL ME 1.¡  “í”, 24193125  A Sociedade poderá instituir o Conselho Fiscal quandâaáiaefar arm rt Lrcrtaçbeaeco' "V" . . \ 

N. \  \ \ 
4' Alteração Contratual - \VSLM Publicidade Ltda - EPP. 

Av. ALIguSto de Lima. n° 238. coriunto 1208, Centro. CEP 80190-000 Belo Horizonte - Minas Gerais 
forme/fax (31) 3226.9264 l 3228.9678 l 3222.7822 - ernoii: wmpublicp@grnoil.com I site: ogenciczwm. br 

Certifico que este documento da empresa W & M PUBLICIDADE LTDA -EPP, Nire: 3120503904-4 , foi deferido àerduivadd na 
.Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n° 5407376 em 10/11/2014. Para validar este documento, acesse 
www.jucemg.mg.gov.br e informe: N° do protocolo 14175451 5-3 e o Código de Segurança kDoh. Esta Cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 10/11/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. 
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\ \ 
"X _ x, \l 

Belo Horizonte, 130x519 outubro de 2014. \ 

\  G o 51» 

' cuz/Xl É(  n 

R .. 

n¡ CPF: 063.472.656-05 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA _ ,  .- . ., 
DELIBERAÇÓES \ f ~ : x_ ;. 2-. -; ; 

As deliberações .sociais. e modificações do Contrato Sociais serão' poi-'feunião ãesfõcios, 
através de alteração contratual, ficando dispensada de convocação. quando todos os sócios 
declararem por escrito ciente_ do local. data, hora e ordem do dia. 'X 

Parágrafo Primeiro: A sociedadeíreger-se-à pelas normas inerentes à sociedade limitada. 
aplicando-lhe. nos casos omissos, as normas da sociedade anônima, nos termos do artigo 
1.053, parágrafo único do Código Civil. 
Parágrafo Segundo; Nos termos dos artigos 1.054 cic inciso Vlll do artigo 997, “os sócios 
declaram que não respondem subsidiariamente pelas obrigações legais. 

E por estarem justos. contratados e plenamente de acordo com os termos e condições deste 
instrumento; as partes sighatárias assinam o presente em 03 (três) Vias de igual teoñe 
forma, para um só fim. na\presença das testemunhas abaixo_ para que produza seus' 
jurídicos e legais efeitos. \ 

  - TINS DE CA ALHO LOPES 

x_ ”\ 
'rh  '71 ?tac-Lin  Cçfxvcxl 

'MARLENE MARTlNS DE CARVALHO 

TESTEMUNHAS: “x 
' x 

\.  *x 

is a Costa Lourenço à: 

  
  '\  Is' el 

Cl: MG-12.195.586~_ 
\     

       
.X l 

k ' p v-àí. n 

Ê), 7soricio DE NOTAS ' EÓÃEL _o _g3_ Rua dos Gottaúsgqü - Centro -' 3 
Hb- - , - . ' ' a mantem por :Listagem ais? fui-tais. . 

59327561 FIFWN &TIVE; 35 amv* l - insumo @mas ;negras u;  
?ele tbrizonte., 1M/ limit-l -' 

     
 

omIEcIICNTDDCV'V“ 

enigma m» 21 Tora. 15.11 nau 32756- 
' Em  \rílhü sacanear-numa¡ run-I- 

Lucas  "X1259 BR” 32757 .r 

-vhnoumimluneum f! 

Lea# 
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4 Alteração Contratual - wa:   o REGlSTRO soso sacra-num 
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Av. Augusto de Ljmc. __ -  
fome/fax: (31) 3223.9234 mmwgçgg°°°m= “*”“'“°'° "" 

' L? 
E 
CW r u. 
3; 

.m3 

Certifico que este documento da empresa W 8. M PUBLICIDADE LTDA -EPP. Nire¡ 31205039044 . fo¡ deferido eÉLClKm-'adü "lia 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n° 5407376 em 10/11/2014. Para validar este documento, acesse 
www.jucemg.mg.gov.br e informe: N° do protocolo 14/754515-3 e o código de segurança kDoh. Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 10111/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. 
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   a n. PREFEITURA MUNlÇlPAL 

wg¡ DE BELO HORIZONTE      N! Ivara: 2040070 11/2019 

N* do Processo de Concessão: Emitido pela internet 

SITUAÇÃO: Ativo Responsável: Gerência de Licenciamento de Atividades Econômicas 

Ateste a validade deste documento no endereço eletrônico: alf.siatu.pbh.gov.br 
J 'a   

CNPJ: 01.527.405/0001-45 Inscr. Municipal: (1130087/001-7 

Razão Social: warn PUBLICIDADE LTDA ÉWEPP ,.  os., :i2 Êtf g 

Data de Registro: 10/11/2014 

 
   

Nome Fantasia: 

O local é residência de umgçlcis' sóclosda eniprããg    d Área utilizada(m“): 131,00 n  Ã¡  J , a _ 

Endereço x -  ____ _ . 

Logradouro: AVE AUGUSTO DE LilviA ._< ,, 

na: 233   êonipirimomo: coNJzizos; 

Bairro: CENTRO  _ 

Municipio: Belo Horizonte cEP: 30300-000 

Índice Cadastral do IPTU: 00300) 015 5234 Tipo do imovel constante no iPTU: SALA 

Regional: CENTRO-SUL - CS1 

ClassNia: ARTERIAL 

LARGURA DA VIA ›= 15m 

Permisslvidade da Via: Vias de :Caráter iVllslo 

Zoneamento: ZHIP - ZONA HIPERCENTRAL 

ADE: ADE FlUA DA BAHIA VIVA          300050   
Código gota Tip Descrição    ¡Sn-ubcate oIog¡_a  í 
731140001 PROPAGANDA EPUELIQDADEPLANEJIIÍMENTOE - sERvrçoÇÍr 1 'E -“ 1- i 

ELABORACAO DEÇÇAMPANHASEZUBLICITARIAS (Grupo I)   .  
731900200 PROMOCAO oevsnorisisriigo  , “saviço ç 

731000400 CONSULTORIA EM PLJBLIGDAÉE (Grupal)  à ÊSERViÇQÉ_   _   
461840300 REPRESENTANTES OOMERÔÍAIS* E- AGENTES DO ' _êsianviço 1 serviços tecnico profissionais 

COMERCIO DE JORNAIS, REVISTASÊ OQTRAS 
PUBLICACOES iorupoi) v - a - r  i  " 

401020000 REPRESENTANTES coMERciAisE AGENTES oo ' FERVIÇO  
COMERCIO DE MERCADOREAS EM GER.;AL NAO , 

ESPECIALIZADO (Grupo I) '^<: w -› 

n l Serviços tecnico- profissionais 

x    
- Para o funcionamento, deverão ser atendidas as normas sanitárias, ambientais, de segurança e de acessibilidade. 

- Havendo alteração no estabelecimento que implique em desconformidade com os dados deste documento, devera 
ser providenciado novo licenciamento. i 

- Em caso de edificação condominial, o atendimento ao dispofsto na convenção de condominio e no código civil é de 
total responsabilidade do licenciado.  
- Em imóveis do patrimônio público, é necessária a apresentação de Termo de Permissão de uso emitido pelo órgão 
proprietário do imóvel.  
- A emissão de ruídos, sons e vibrações deverão obedecer às determinações da Lei 9.505/2008. 

- A área utilizada deve ser compativel com o exercicio da atividade, não sendo admitida a utilização de espaço público L\ para o exercicio da mesma. Ê _ 

- Os endereços dos imóveis de Belo Horizonte estão sendo consolidados desde janeiro/2012. Caso seja necessári , o 

endereço constante nesse documento poderá ser alterado, corãiforme Art. 41 da Lei Municipal n.? 9.691 de 19/01/2 09.  - "Este empreendimento poderá participar do Programa de Certificação em Sustentabilidade Ambiental de Belo 
i 

N! do Aivará:201403s700 

i 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BELO HORIZONTE 

Horizonte. Maiores informações no sítio do Programa de Certificação (cesa.pbh.gov.br), no Portal de Se '- 

(http:l/portaldeservioospbh.gov.br), no Sistema de Atendimento ao Cidadão - SACWeb e/ou através do telefone 156." 

DOCUMENTO MUNICIPAL DE LICENÇA - DM 

N!? do A|vará:2014036700 
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ZZ / ~-~~ ANEXO IV 

Q\ E O ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017 

PRÔCESSO LICITATÓRIO N° 049/20?? \ \ 

MEN\ R PREÇOM POR LOTE 

DEGLARAÇÃO  INEXISTÊ CIA DE EMPREGADO MILNOR NO QUADRO 

DA ÊMPRESA EMiR\GlfAOORA l DECLARAÇÃO 

À W&M PUBL\ICIDA'DE LTÀ EPP, CNPJ: 01.527.505/0001-45, sediada à 
Av. Augusto de Lima n°. 233, Conjunto 1208, Centro, Belo Horizonte - MG. 

CEP: 30.190-000. Por intermédio de sua Sócia administradora a Sra. Mirna 
Mattins de Carvalho Lopes, .Portadora da carteir! de Identidade n°. MG 
7.160.302 e CPF: 95à.318.076.-00. \ 
Declaro que não possuí os¡ em nosso Quadro de P¡essoal, empregados 
menores de' 18.(dezoito)anosgemtrabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de¡ 14 (çiuatorze) anos, em observância ;a Lei Federal n° 9854, 

\ l 

d<27.10.99, que aitfera ai Le¡ n° 8666/03.. 

_ / 0 161.527.405» 01-45¡ 

Belo Horizo te, 0 de hí/larço de 2017. WSLIVNJUBLICIDADE L *DA ' EPP 

Av. Áugus io\de Lima, 233 - C001 1393 

B. Centrq - CEP: 30490-00 
__ L_ aero H0 zoma - M60 

  i i 
 na Mart¡ s'cle Carvalho Lópeü S a Administradora 

MG-?JGOBOZ-SSP/MG 
CPF: 955.318.076-00 ~-~ K 91 

Av. Augusto de uma, n° 288, conjunto 1208, Centro, CEP 80190-000 e Belo Horizonte - Minas Gerais 
fone/fox: (81) 3226.9264 l 8226.9678 l 8222.7622 - email: wrnpublicp@gmciil.com I site: cgenciowmcombr 

Reg. Jornalista - 0019832lMG 
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/ \ ANEXO v¡ rñx PR GAO ELETRO ICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° di. 2017 
P Oc isso LICITATÓRIO N° 049201? 

E OR PREÇOM POR LOTE 

Declaração de enquadrarnent em regime de tributação d! Micro Empresa 
ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPR) 

DECLARAÇÃO \ 
À W&M UBLICIDADÉ LTDJA - EPP, CNPJ: 01.527.405I0 01-45, Sediada à f¡ Av. Augusto de Lima n°. 233, Conjunto 1208, Centro!, Belo Horizonte - MG. 

CEP: 30.1§0<000. Por intermédio de sua Sócia administradora a Sra..\ Mirna 
Martins de Carvalho Lopes, Portadora da carteira de identidade n°. MG 

DECLARAMOS para ¡todos os fins de direito, especifi « amepte para participação 
de licitação na modalidade de pregão, que estamos sob o regime de 
microempresa ou _E_MPRESA\ÉDE PEQUENO  p 'ra efeito do disposto 
na Lei Complement i 123a', de 14 de dezembro de 2006. 

 / ¡0152 \.4\05/0001-4S' 

(É Belo 
arço de 201?. W864 PUBLICIDADE LTLA - EPP 

~orizonte, 09 de M \ 
Av. Augusto de Lima. 133 ' C091 “ea 

B. Centro - CEP: 

/agLo HORIZONTE 

A 50h/ Vl \ 
"nmr àe Carvalho Lopéà ' ' Administradoia 

MG-?JSOBOZ-SSP/IVÍG 
CPF: 955.31a.o7s-oc§ 

3a\. 90-000 

me _j 

-._m 

 

   

Av. Augusto de Lima, n° 288, corjunto 1208, Centro, CEP 80190-000 - Belo Horizonte - Minas Gerais 
fone/fox: (81) 8226.9264 I 8226.9678 I 8222.7622 - email: wmpublicp@gmoil.com | site: Ogenciowrrtcombr 



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

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

vigentes na data de sua expedição. 
Nome Empresarial: W s M PUBLICIDADE LTDA -EPP 

Natureza Juridica: SOCIEDADE EM PRESARIA LIMITADA 

Número de Identiñcação do CNPJ Data de Arquivamento do Ato Data de Inicio de Atividade 

Registro de Empresas - NIRE Constilutivo 

3120503904-4 01.527.405/0001-45 10/10/1996 30/06/1996 

Endereço Completo: 
AVENIDA AUGUSTO DE LIMA 233 CONJUNTO 1208 - BAIRRO CENTRO CEP 30190-000 - BELO HORIZONTE/MG 

Objeto Social: 
PUBLICIDADE EM GERAL. PUBLICACOES DE ARTIGOS EM GERAL EM JORNAIS, REVISTAS, RADIOS E TELEVISOES. 
PROMOCAO DE VENDAS EM GERAL, TAIS COMO PUBLICIDADE NO LOCAL DE VENDAS E DISTRIBUICAO OU ENTREGA DE 
MATERIAL PUBLICITARIO. CONSULTORIA EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA. INTERMEDIACAO NA VENDA DE 

ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES. REPRESENTACAO COMERCIAL EM GERAL POR CONTA 

DE TERCEIROS. 

validade de duas formas: 
1) Validação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visual (digite o n” 0170000306631 e visualize a certidão) 

IIIIIIIIIIII II IIIIIIIIIIIIII Página 1 de 
17/093531-3 

Capital Social: R$ 150.000,00 ' Microempresa ou Prazo de Duração 
CENTO E CINQUENTA MIL REAIS Empresa de Pequeno 
Capital Integralizado: R$ 150.000,00 pode INDETERMINADO 

CENTO E CINQUENTA MIL REAIS EMPRESA PEQUENO 
PORTE 

(Lei Complementar 
n°123/06) 

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

967.506.426-91 MARLENE MARTINS DE CARVALHO xxxxxxx R$ 30.000,00 SÓCIO 

955.318.076-00 MIRNA MARTINS DE CARVALHO LOPES xxxxxxx R$ 120.000,00 SÓCIO/ADMINISTRADOR 

Status: XXXXXXXX Situação: ATIVA 

Último Arquivamento: 20/05/2016 Número: 5755833 

Ato 316 - ENQUADRAMENTO DE EPP 

Ernpresa(s) Antecessora(s)  m, Nome Anterior Nire Número Aprovação UF Tipo Movimentação 

n e W & M PUBLICACOESALTDA -EPP xxxxxxx 4498585 xx ALTERAÇÃO DE NOME  :à EMPRESARIAL   Observações  . EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL DATADA DE 22/03/2006, ARQUIVADA SOB O NR. 3532327, DE 03/05/2006, FICA 
_  . _' ANOTADA A EXISTENCIA DE ACAO DE NOTIFICACAO JUDICIAL EM DESFAVOR DA JUCEMG E OUTROS, COM O OBJETIVO 

' “ _ ~ . DE DAR CIENCIA DA DIVERGENCIA ENTRE AS PESSOAS JURIDICAS DA SOCIEDADE EMPRESARIA SUPRA E DA EMPRESA 

' WM PUBLICIDADE LTDA.. 

NADA MAIS# 

57'; _' _ Belo Horizonte, 08 de Fevereiro de 2017 10:11 

1; _ T ç I ru)- f  MARIN v e_ FAULAIM 
. _ , se RETARIA -v- 

. 1! Í, 

, -. -  ” Certidão Simpliñcada Digital emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certilicada digitalmente. Se desejar confirmar a ç! ',  autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser 

"r , ._  
~ ;à 



 CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

08/03/2017 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

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. E 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA  
NÚMERODEINSCRIÇÃO COMPROVANTE DE ¡NSCR¡ÇÃO E DE DATADEABERTURA 

gniÁsrgãnsroam-«ts SHUAÇÃO CADASTRAL 08/11/1996 

NOME EMPRESARIAL 

W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
aawwtwn¡ 

T3.1'i-4-00 - Agências de publicidade 

CODIGO E OEscRIçAOOAs ATIWJADES EcONóMIcAs SECUNDÁRIAS 

7319-0-02 - Promoção de vendas 
7349-0-04 - Consultoria em publicidade 
4648-41-03 - Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações 
46.19-2~00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 

CÓDIGO E DESCRIÇAO DA NATURELA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO 

AV AUGUSTO DE LIMA 233 CONJ: 1208; 

CEP BAIRROIDISTRITO MUNICIPIO u; 
30.190-000 CENTRO BELO HORIZONTE MG 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

MIRNA@AGENCIAWM.COM.BR (31L3226-9264 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *trt* 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇ AO cADAsTRAL 
ATIVA 14I10I2005 

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL tikñkiii iiiiiüii 

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

Emitido no dia 08l03¡2D17 às 15:57:06 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 08/03/20] 7 

httpsz/Mwwreceita.fazenda.gov.brlPessoaJ uridi ca/C N PJ/cnpjrevañmpressaoflmpri mePagínzLasp _ 1M 



15/12/2016 

. _ MINlSTÉRIO DA FAZENDA 
' * ' Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A_os TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA 
ATIVA DA UNIAO 

Nome: W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP 
CNPJ: O1.527.405l0O01-45 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a creditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo. para 

-ñ todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei m9 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 

endereços <httpzllwww.receita.fazenda.gov.br> ou <http:l/www.pgfn.fazencla.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n9 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 15:38:24 do dia 14/12/2016 <hora e data de Brasi|ia>. 
Valida até 12/06/2017. 

Código de controle da certidão: 3DB4.06E7.53EA.172E 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

ol 1 



SEF/IVIG - SIARE Página 1 de 

site. 
'°  SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS  

CERTIDÃO EMITIDA EM: 
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 09/92/2017 

"GWÚ" CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 

10/05/2017 

NOME: W SI M PUBLICIDADE LTDA 

CNPJ/CPF: 01.527.405/0001-45 

LOGRADOURO: AUGUSTO DE LIMA NÚMERO: 233 

COMPLEMENTO: CJ 1208, BAIRRO: CENTRO CEP: 30190000 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE UF: MG 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acíma identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 
que: 

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou re istro de formal de partilha, de 
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arro amento, de sentença em ação 
de separaçao judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de 
doaçao de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento I Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 
Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO D0 PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela 
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: http://www.fazenda.mg.gov.br 

=> Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos. 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2017000193855069 

httpsz//wwwlfazendam g. govbr/sOi/ctrl/ SOL/CDT/DETALHE_746?ACA 0=VISUA... 09/02/20 l 7 



httpz//cndonlinesiatu.pbh.gov.br/CNDOn1inelguia .xhtml 

§““°“°°*°4e› g FL 1371?? o- f" : 

aâAS* . _ 

“'30 o pm. 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
Secretaria Municipal de Finanças 

Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações 

CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA 
Certidão de Débitos n°: 84803821201? Número de Controle: AFKGMJMLOL 
Emitida em: 09/03/2017 requerida às 13:32:57 Validade: 08/04/2017 

Nome: WEM PUBLICIDADE LTDA - EPP 

CNPJ: O1.527.405.0001.45 

Ressalvando à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Gerência 

de Divida Ativa da Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações, no uso de suas atribuições legais, certifica que o 
Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Preços 
inscritos ou não em dívida ativa. 

Esta Certidão só terá validade quando confirmada a sua autenticidade na Internet no endereço: 
httpz/lcndonlinesiatu.pbh.gov.br 

1 de 1 09/03/2017 13:36 
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 CAIXEC AFEDER L 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 01527405/0001-45 
Razão Social: w M PUBLICIDADE LTDA EPP - 

Endereço¡ Av AUGUSTO DE LIMA 233 CONJUNTO 1203 / CENTRO / BELO 
HORIZONTE/ MG/ 30190-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certiñca 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: 05/03/2017 a 03/04/2017 

Certificação Número: 2017030501011697543090 

Informação obtida em 09/03/2017, às 08:44:44. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.ca¡xa.gov.br 

09/03/2017 08:4'. 



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

BELO HORIZONTE 

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: W&M PUBLICIDADE LTDA EPP 
CNPJ: 01.527.405/0001-45 

Observações: 
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 121/2010 
do Conseiho 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 
(httpmiwwwijmg.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 Eietrônico - 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 O3 de Fevereiro de 2017 às 14:21 

BELO HORIZONTE, 03 de Fevereiro de 2017 às 14:21 

1702-0314-21 16-0706-9666 

Para validar esta certidão, acesse o sitio do TJMG (www.ljmg.jus.br) em Processos! Certidão Judicial I AUTENTICAÇÃO 2 informando o 

código. 

Código de Autenticação: 

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 possível adulteração ou tentativa 
de fraude. 

1 de 1 

H 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA Do TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: wam PUBLICIDADE LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 01.527.405/0001-45 
Certidão n°: 123111218/2017 
Expedição: 12/01/2017, às 13 59 02 
Validade: 10/07/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.527.405/0001-45, 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 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. 

Dúvidas e sugestões: cndtíeêtstqiusbr 
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AMMIIIMGSÍHIÍQNíSNW tudu r-vw 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNíCA- 

Atestamos para os devidos fins, que a empresa W&M PUBLiCiDADE LTDA. inscrita no 

CNPJ sob o N° 01.527.405/0001-45, sediada à Avenida Augusto ,de Lima, 233- Centro em 

Belo Horizonte - MG. prestou os seguintes SERVIÇOS: 

CARACTERÍSYICAS DOS SERVIÇOS: 

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL: Editais, Avisos, Comunicados, nos seguintes 

jornais: 

- Grande circulação nacional: Folha de São Paulo. 

- Grande circulação Estadual: O Tempo, Jornal de Brasilia, Alagoas em Tempo, Jornal Novo 
Oeste, A tarde. Correio de Sergipe, A Semana. Folha de Pernambuco, Correio, Hoje em Dia. 

Gazeta de Alagoas e Tribuna da Bahia. 
castanho &LVES n: norma - to unem v2 mas 

“t- Hft-nas Pena. 981 Lê *m Ed. Sulacap - reiitiisayg-psu 

ãemilheç” *(5) ?IPM (S) lndtcada (s.) por Serralharia; ' ' 

tERB4-923-'f3 651,11%; ranma BãRüDIiDAFROES *sttrxsxxtu  
?ele Horizonte', 08102112014 16:62:28 21104 -:. = o 

PERÍODO os PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:      
f/_m Em testo ___%__ da tentada. - De 2011 até a presente data. ~ a _ Qui _,-  °**_ Rosanaela Ruralwitveira 

-ggansasitas 
*eüldtrtõrãt r.r.;.;at1,21 Iotal:R$5,!1 
,xa n...- 

VALOR TOTAL DOS SERWÇOS: 

- R$ 345.263,96 (trezentos e quarenta e cinco mil, duzentos e sessenta e três reais e 

noventa e seis centavos). 

Atestamos (ou deciaramos). ainda, que os compromissos_ assumidos pela empresa foram 

cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone 

comercial ou tecnicamente. 

Beto HorizontelMG, 0?' de agosto de 2014. 

Céliamaria Brandão Fróes 
Diretora Gera! da AGB Peixtãx/_iigàé 

i-i r 

  .nc :um-wa 

icog$¡.ñ¡mgp_çh. M: .. . L 

Rua dos Carijós n° 166 v 5° andar- Centro - Belo Horizc tgES-ILÃQQÊ-ÍQÍÂÊU-.Qà 

Tei: (31) 3207.8500 - E-mail: agbgsixevlvo@agbperxevivogrgbr   



W À W&M PLJBLICIDADE LTIIBA - EPP, CNPJ: 01.527.405IOP01-45, sediada à 
' Av. Augusto de Lima n°. 233., Conjunto 1208, Centro, Belo Horizonte - MG. 

-QQQMO D5 - 

war/l PUBLIC 4*  
gil s.  

 ANEXO v /'"\ 
PR .GÃO ELEÇFRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01. 2017 

i PRocEsso LIClTATÓRIO N° 049/201 

\MEBKOR PREÇOM POR LOTE 

.» S, 

D _CLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDRS NO 

'° m0 

EDITAL 

 

 

CEP: 30.19(>000. Por interméxdiio de sua Sócia administradora a Sra. Mirna 
Martins de Carxkzgilho Lopes, Portadora da carteira de Identidade n°.\ G 
7.160.302 e CPF: 955.318.076-00.  
DECLARAMOS, para ñnsde participação noxprocesso licitatório em pauta, sob 

as penas da Lei, que a lcitante concorda @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 está incluídas todas as 

despesas com , imposto, taxas, sêgdros, bem como os ônus decorrentes de 
contratação de pessoal leis trabalhistas, da Prev¡dên\c'a Social, encargos 

fiscais, comerciais, tax BOLSANET, e outras que diret ou indiretamente 
incidirem sobre a c ntra ada; 

ló1.527.40s<00o1-45I 

WELM PUBLICIDADWDA - EPP Belo Horàtã 09 de M rço de 2017.  
\Í A a Aug ste de Lima, 233 \Conj 1208 B. C ntro - CEP: 30.190-000 

* g_ aaoliomzomre - 

OWMVIÇÍ] 
Mir Mart¡ de CarvaIholLope 'Sl a Administradora 

MG-7.160.302-SSP/MG 
CPF: 955.318.076-00 

Reg. Jornalista - 0019832lMG 

Rá_ __ 

 \ G J 

S 

Av. Augusto de Lima, n° 288, conjunto 1208, Centro, CEP 80190-000 - Belo Horizonte - erciis fone/fox: (81) 8226.9264 l 8226.9678 l 8222.7622 - email: wmpublicp@gmoil.corn l site: agencia mcombr 
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war/i PUBLICI' 7 ,. 

f \ ANEXO III 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇÇS N° 01/2017 
PROCES$O LICITATÓRIO N° 049/20 7 

MENNOR PREÇO POR LOTE 

DECLARAÇÃO DE IDQNEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO \ SUPERVENIEN E IMPEDITIVO DE HABI ITAÇÃO 

\/ 
DECLARAÇÃO 

À W&M PUBLIC\IDADE LTDA - EPP CNPJ: 01.527¡405I(!)001-45, sediada à 
Av. Augusto de [sima n°. 233, Conjunto 1208, Centro, B lo Horizonte - MG. 
CEP: 30.190-000. or intermédio de sua Sócia administradora a Sra. Mirn\a 
Martins de Carvalho Lopes, Portadora\da carteira de Identidade n°. MG 

7.160.302 e CPF: 95 ..313076-00. \ 
Declara, que até a preslliàlata encontra-se desimpe|dida de participar da 
licitação, obrigandorse, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a 
superveniência de fato irrIpeditivo da habilitação, conformIe art. 32, parágrafo 2° 

l ”õ1.s27.4o5/~ 01-45¡ 

Belo Horizàte, 0. 

 
 

g BELO HORIZONTE 

irn Martins e Carvalho Lô es l 

óc' dministradora 
MG-?Áõoaoz-SSP/MG 
CPF: 955.318.076-00 - 

Reg. Jornalista - 0019832/MG \ 
/J 

Av. Augusto de uma, n° 238, conjunto 1208, Centro, CEP 80190-000 - Belo Horizonte - MGerols 

9 de Março de 2017. _warm PUBLICIDADE L LA - EPP 

\I Av. Augustgde Lima: 333 " (WII nos 
B. Centro - CEP: 30.190-090 

- m; _j 

M \/ 

fone/fox: (81) 8226.9264 l 3226.9678 I 8222.7622 - email: wrnpublicp@gmoil.com I site: ogenciowmcornbr 



fone/fox: (81) 8226.9264 I 8226.9678 I 8222.7622 I contoto@agenciawm.com.br I muwcigenciowmcombr 

wmv¡ PgnycmADE L TDA-EPP 

EN ÍEREÇO: Av-. »fxugusto d, 
Hori onte- Minas G. rais 

CNPJ¡ 01.527.405¡ 901-45 
INSCRlÇ-go ESTADU5L: Isento 
¡NscmçAo MUNICIPAE: jaum! 71001-7 . 

TELEFAX: (31) 3226-9264 N31) 32 6-9678 I (31) 3222-7622 
E-MAIL COMERÇIAL: .começcíal a enciawmcombr 
E-MAIL PÂRA ENVIO DE MAT RIAS: wmpgplicp@qmail.oom 

Lim , n.° 233 - Conjunto 120a - centro - CEP 30190 .oo - Belo 

 

SÓCIA-ADMINISTR/\DORN Mirna de Carvalho Lo es 
c.¡.: MG-7.160.302 - s -P/MG-ifôij' “ 
CPF: 955.318.076-00 

 

DADOS BANCARIOS: __Í¡\ _ j 
BANCO no BRASIL _ AGE CI-A: 3494-0' - CIC: 1 344-1 - Depósito identificado: CNPJ 

do depositante _  
BANCO ITAÚ - AGE cIA: 3144 - rc: 42815-2 

Belo orizonte, 15 de Março de'2017. 

0m/ lL-&fj i 

MirnaWlggps/de carvaihb Lopb* Sócia Administradbra' â 

MG-7.16o.3o2-ssP/NG 
CPF: 955.318.076-í00 

Reg. Jornalista - 0019832lM & 

.521405/00 . -45¡ 
wa PUBLICIDXDELTD -EPP 

w191i tada-larger, 233 Conj 120a 

.Centro -_CEP: . .190-000 
g_ tÊo-Hoa-zzoiíea - m; _J 

n/I 

  

E .i 

Av. Augusto de Uma, n° 288, conjunto 1208, Cenfro, CEP 80190-000 - Belo Horizonte - Minas u 

“1 



 t/\ALQR TOTAL: Rssíáooofoo - Trinta e noiànii reais. 

 5X _ _ ANEXO vu¡  
_ a - p_iae,ç¡;~i_n_rq_,_e_LETRoNIco DE REGIS_TRO os PREÇ s N° o1r2o17 

'  ea.,  &Rnocesso LICITATORIO N” 0491201,-   í MENOR PREÇO POR LOTE 

   
 
    CARTA-P RO POSTA 

Apresentamo nossa proposta para fornecimento do(s) item(ns abaixo discriminadas), que 

integra_ o instruifnto convocatório da licitação em epígrafe. ' 

Lote Cód. item '  ' . ' Especificação 
Prod. '- 

SAAE . 

01933 1 Serviços de publicação na imprens. 'escrita-g em es aço do Cm] 300 ' R$30,00 ' R$.9.'0O0',Ô0 

iornat ALTO sao FRAñcIsco de CIRCULAÇ o NO Gamma \ 
Unid. Qtde i \Lunitr submeta¡ Total Geral  

MU :cimo referente :a PUBLIC¡ ADE L-GAL, sendo a 

mes a-uma obrigação _que _a Ad “mistraçáp deve fazer no 
prazo d\a lei, não se-'açlmitindo re ardame tos e omissões, 

sob pena de responsabilidade_ . ' Z PubIicidaÊt legal à: resoluções, porta ias, balancetes "N contábeis, atas da diretoria, extratps de editais. 

adiudicaçõeskhomologações, contratos e aditivos e outros 
¡ exigidos por leu, ' -_ - ' 

01935 2 Serviços de publicação naimprensa escrita. einxespaço do Cm/ 200 R$3'1_50 6_300_00\ 
jornal o PONTO depmcuLAçÁo .NO MUNICÍPÍOQeferente Gemma R3 3g em O0 _ 
à PUBLiCIDADE LEQAL, sendo _a_ mesmauma obrigação T. t' * que a Adminêstração steve fazer_ no prazo da tei, não se ( _rm a? “we 
admitindo retardamentos e omissões, 'sob pena\de “m” rem-S) 

responsabilidade. - 

Publicidade legal à: res luções, portarias, balancetes 
contábeis, atas da diretoria, extratos de editais, 

adjudiçaçoes, homologações. Eontratos e aditivos e 00H05 \ exigidos por Ieí. Í . ' . " . _ 

t| 01936 Serviços de publicação na imprensa escrita. em espaço de -Çm/ 600 R'$39_50 R$23,700_00 
¡ornal FOLHA DA MAPJJHÃ - \ Assos-Me¡ 'de “uma 
CIRCULAÇÃO REGIONAL diária referente 'PUBLtÇI_tJVADE. _ 

LEGAL, sendo a mesma umafobrigaç o que aôdministração _  deve fazer no prazo da lei, n ose ad itindo reta damentose - 

omissões, sob pena de responsabilld 'de \ 'V V: __ 

Publicidade legal à: resoluções, portarias, batancetes  
contábeis, atas da diretoria, ¡extratos de editais. 
adiudicaçóes, homologações. contratos e aditivos e out o_s ' \ exigidos por lei I Í R 

 Declar mos que est*o inclusos no preço todos os\custos¡ diretos e i diretos com mão de 
obra, fretes, tributos, taxas de administração, materiais serviços. e encaràos sociais. 

A vatidadãle nossa prop sta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da ata de abertura 

da licitação. \ 
Pagamento: Confor e e ital. / 
?daremos estar e acordo com todos os itens e exigências do edital. 
Bei Horizonte, _15 de M rço de 2017. 

::me ~.§\f”jeI9'AÕ1.52'it.ztt35. 

MG-7_160.302-SSP/MG 
CPF: 955.318.076-00 

Reg. Jornalista - 0019832lMG 

01-45¡ 
W&M PU LÍCÍQÀA =E WEA = EPP     u' A-v. Augusto de 'ma,233'=-á0en,j.12ea 

&tíggtr -CEP: tease-sas 

L_ BELO Hokizoziirs e as 
n 

Av. Augusto de Lima. n° 283, conjunto 1208, Centro, CEP 80190-000 - Belo Horizonte v Minc' . 

fone/fox: (81) 3226.9264 I 3228.9878 I 8222.7622 I oontct0@cigenciawm.oom.br | wwxwagenciowmcomlcar 
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MG 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2017 

Lotes Adjudicados 

Lote Fornecedor Vencedor CNPJ 

1 W S: IV¡ PUBLICIDADE LTDA - EPP 01.527.405/0001-45 

2 W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP 01.527.405/0001-45 

3 CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 09.372.492/0001-10 

Total: 

.d 

Valor Lance 

RS 15.300,00 

RS 23.700,00 

R$ 13.000,00 

R$ 52.000,00 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-  ~ 

.Ai 

Valor orçado 

RS 17.896,00 

RS 28.002,00 

RS 14.832,50 

R$ 60.730,50 

Economía 

láôííkê 

15,556% 

].2,3f›í°/§.- 

14,33% 



 " SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE 
PIUMHI-MG 

PREGAO ELETRONICO N° 01/2017 LICITÀNET- 
LICITAÇÕES DPI-LINE 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

0(a) pregoeiro(a) dOIa) SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO OE PIUMHI-MG comunica aos interessados e participantes do PREGÃO 

ELETRÔNICO N9 01/2017 referente à ESTE TERMO TEM POR OBJETO A SELEÇÃO OA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA A ADMINISTRAÇÃO, VISANDO O 

REGISTRO OE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO OE MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS OE PEOLIENO PORTE - EPP OU 
EOUIPARAOAS PARA A PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS OE PUBLICAÇÕES OFICIAIS, EM IORNAL OE CIRCULAÇÃO MUNICIPAL, EM JORNAL OIARIO OE 

GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL/REGIONAL E NO ESTAOO OE MINAS GERAIS, NO CAOERNO OE CLASSIFICADOS OU EM ESPAÇO ESPECIFICO DE 

PUBLICAÇÃO DE EOITAIS E ANUNCIOS OFICIAIS, OE MATERIAS OE INTERESSE OO SAAE OE PIUMHI-MG, TAIS COMO AVISOS OE LICITAÇÃO, EOITAIS, 

ExTRATOS OE CONTRATOS E OUTROS CONGÊNERES, PA RA ATENDER A OEMANOA OA AUTARQUIA SAAE PIUMHI-MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 

“NSTANTES OO TERMO OE REFERENCIA, ANExO I OESTE EOITAL. 

, que ADJUDICA O Objeto do certame aIs) empresa(s): 

Fornecedor: CANAL PU BLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP - 09.372.492/0001-10 
. . .. V. Unit. V. TOtaI V. Unit. V. Total . 

Lote Quant. UnIcI. Descriçao Marca Adjdn Adjdo orçado orçado ECünomla 

Serviços de publicação na impreosa 

escrita, em espaço dejornal diário de 

grande círcuíação no ESTADO DE MINAS 

GERAIS referente à PUBLICIDADE LEGAL, 

sendo a mesma uma Obrigação que a 

Administração deve faze: no prazo da 

3 250,00 (im/coluna 'HERE se admimm retardamenws e Jornal OTempo Rs 52,00 Rs 13.000,00 FI$ 59,33 R5 14.332,50  
omissoes, sob pena de 

responsabilidade. Publicidade legal à: 

resoluções, portarias, baiancetes 

contábeis, atas da diretoria, extratos de q editais, adjudicações, homolngações, 

contratos e aditivos e Outros exigidos 

por Ie¡ 

Sub-Total RS 13.000,00 Sub-Total RS 14.832,50 12,35% 

Fornecedor: W 8: M PUBLICIDADE LTDA - EPP - 01.527.405/0001-45 
V. Unit. V. Total V. Unit. V. Total 

« Adjdo Adjdo orçado orçado 
Lote Quant. Unid. Descrição Marca Economía 

Serviços de pubíicação na imprensa 

escrita, em espaço do jornal ALTO SÃO 

FRANCISCO de CIRCULAÇÃO No 
MUNICIPIO referente à PUBLICIDADE 

LEGAL, sendo a mesma uma Obrigação 

que a Administração deve fazer no prazo 

1 300,00 cm/coluna ÉÍ_:'¡'5:§:SÍ:3:::É:retardamenms 22:12:52?) SÃO R$30,00 Rs 9.000,00 Rs 35,70 R$10.710,00 :Is,<=':'=›;. 

responsabilidade. Publicidade legal à: 

resmuções, portarias, balancetes 

contábeis, atas da diretoria, extratos de 

editais, adjudicações, homologações, 

contratos e aditivos e Outros exigidos 

por lei. 

1 200,00 ::m/coluna Serviços de publicação na imprensa JORNAL O PONTO R5 31,50 RS 6.300,00 R$ 35,93 RS 7.186,00 12,35.* 

escrita, em espaço do ¡Ornal O PONTO - 

de CIRCULAÇÃO NO MUNICIPIO  r' 



referente à PUBLICIDADE LEGAL, sendo 

a mesma uma obrigação que a 

Administração deve fazer no prazo da 

lei, não se admitindo retardamentos e 

omissões, sob pena de 

responsabilidade. Publicidade legal à: 

resoluções, portarias, balancetes 

contábeis, atas da diretoria, extratos de 

editais, adjudicações, homologações, 

contratos e aditivos e outros exigidos 

por lei. 

Serviços de publicação na imprensa 

escrita, em espaço de jornal FOLHA DA 

MANHÃ ? PASSOS-MG de CIRCULAÇÃO 

REGIONAL diária referente à 

PUBLICIDADE LEGAL, sendo a mesma 

uma obrigação que a Administração 

deve fazer no prazo da lei, não se 

admitindo retardamentos e omissões, 

sob pena de responsabilidade. 

Publicidade legal à: resoluções, 

portarias, balancetes contábeis, atas da 

diretoria. extratos de editais, 

adfudicações, homologações, contratos 

2 600,00 Cm/coluna JORNAL FOLHA DA MANHÃ Rs 39,50 RS 23.700,00 as 46,57 as 23.002,00  am:- 

d e aditivos e outros exigidos por lei 

,Q Sub-Total R$ 39.000,00 Sub-Total RS 45.898,00 15,63% 

Total Geral orçado R$ 
Total Geral Adjudicado RS 52.000,00 60.730,50 14,38% 

PIUMHl-MG, 21 de Março 
¡,- 



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 491201? 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação e seus membros colaboradores, nomeados peIo(a) PORTARIA 
SAAE-PIU 06/2017, reunidos nesta data, processaram a licitação 001/2017 na modalidade Pregão Eletrônico, 
decorrente do processo 049/2017, obtendo os resultados discriminado abaixo. 

  
           ~  m» . . "e ç a _mmwü Immnubhmumm 

01 .521405/0001-45 W lVl PUBLICIDADE LTDA EPP 39.000,00 
CANAL PUBLICACO 13.000 00  ES E PUBLICIDADE LTD     

Assim, adjudico a presente Iicitação para o(s) Iicitante(s) supracitado(s), pelo valor total discriminado acima. 

Piumhi- IVIG, terça-feira, 21 de março de 2017 

MARIA DAS G BARROS GOULART 
P EG EiRA _ 

SIstema: MGFcompras - TermoDeAdjudicacaom ,rpi Prot: 3511 12017 



.LE,  

   a ,Mag 
Serv¡ Autônomo e Água e Esgoto 

QiretorIaQSaaeQiumhi.com.br CNPJ: 217818151000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PIUMHl/MG -Telefax 37-3371-1332 

PARECER JURÍDICO 

Trata-se o feito de procedimento licitatório autuado sob 'o n. 4912017, 
na modalidade pregão eletrônico “menor preço por lote" que recebeu o número- 
0112017, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para prestação 1 

de serviços de publicações oficiais, em jornal de circulação municipal, em jornal 
diário de grande circulação local/regional e no Estado de Minas Gerais, no caderno 
,de classificados ou em espaço especifico de publicação de editais e anúncio 
oficiais, de matérias de interesse 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 e no 
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e afixado na sede da Autarquia e Portal da 
Transparência. 

Foi respeitado o prazo estabelecido no inc. V do art. 4° da Lei 
n.10.520l2012. ' 

Foi realizada a sessão pública na Plataforma do Pregão Eletrônico com - 

abertura da fase de lances, tendo demonstrado interesse em participar asempresas, 
Canal Publicações e Publicidade Ltda, Gerais Brasil Multimidia Ltda e W&M 
Publicidade Ltda. ' 

Após a apresentação dos lances, as empresas Canal Publicações e 
Publicidade Ltda e W&M Publicidade Ltda Iograram vencedoras em lotes 
distintos, de acordo com o valor do lance final. 

Assim, foram-lhes adjudicados os objetos, conforme resultado final da 
disputa, tendo em vista que as empresas apresentaram a documentação exigida 
para habilitação no certame. 

Conclui-se assim que os atos realizados guardaram consonância com i 

a Lei n. 8.666/93 e Lei n. 10.520/2000, autorizando, portanto, a homologação d e 

certame. , 

É o parecer, sub censura. 

Piumhi, 21 de março e 2017. 

 



.~ SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO ELETRÔNlCO Ne 01/2017 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

HOMOLOGO o resuftado do procedimento licitatório supracitado, cujo Objeto é: ESTE TERMO TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DA 

PROPOSTA MAIS VANTAJOSA A ADMINISTRAÇÃO, VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

MICROEMPRESAS v ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP OU EOUIPARADAS PARA A PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS, EM 
JORNAL OE CIRCULAÇÃO MUNICIPAL, EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL/REGIONAL E NO ESTADO OE MINAS GERAIS, NO 

CADERNO DE CLASSIFICADOS OU EM ESPAÇO ESPECÍFICO OE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E ANUNCIOS OFICIAIS, DE MATÉRIAS OE INTERESSE DO SAAE 

DE PIUMHLMG, TAIS COMO AVISOS DE LICITAÇÃO, EDITAIS, EXTRATOS DE CONTRATOS E OUTROS CONGENERES, PARA ATENDER A DEMANDA DA 

AUTARQUIA SAAE PlUMHl-MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DESTE EDITAL. 

, que foi ADJUEIECADO àls) empresals): 

Fornecedor: CANAL PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA-EPP - 09.372.492/0001-10 
Lote Quant. Unid. Descrição Marca V' Umt' V' Total V' Unit' V' Total Economia 

Adjdo Adjdo orçado Orçado 

 
Serviços de publicação na imprensa 

escrita, em espaço de jornal diário de 

grande circulação no ESTADO DE MINAS 

GERAIS referente à PUBLICIDADE LEGAL, 

sendo a mesma uma obrigação que a 

Administração deve fazer no prazo da 

lei, não se admitindo retardamentos e 
3 250,00 (im/coluna _ _ Jornal GTempO RS 52,00 RS 13.000,00 R$ 59,33 R3 14.832 50 

omissoes, sob pena de ' 

responsabilidade. Publicidade legal à: 

resoluções, portarias, balancetes 

contábeis, atas da diretoria, extratos de 

editais, adjudicações, homologações, 

contratos e aditivos e outros exigidos 

por lei 

 

5ub-Tota|R$ 13.000,00 Sub-Total R$14.832,50 12,35% 

"N 
rornecedor: W 8: M PUBLICIDADE LTDA - EPP - 01.527.405/0001-45 

V. Unit. V. Total V. Unit. V. Total 
Lote Quant. Unid. Descriçao Marca Adjdo Adjdo orçado orçado Economia 

Serviços de publicação na imprensa _ 

escrita, em espaço do jornal ALTO SÃO . 

FRANCISCO de CIRCULAÇÃO No 
MUNICÍPIO referente à PUBLICIDADE 

LEGAL, sendo a mesma uma obrigação 

que a Administração deve fazer no prazo 

1 300,00 cm/coluna da lei, não se admitindo retardamentos JORNAL ALTO SAO RS 30 OO RS 9.000 ao Rs 35 _m R5 10 no O0 

e omissões, sob pena de FRANCISCO ' ' ' ' ' 

responsabilidade. Publicidade legal à: 

resoluções, portarias, balancetes 

contábeis, atas da diretoria, extratos de 

editais, adjudicações, homologações, 

contratos e aditivos e outros exigidos 

por lei. 

 

1 200,00 cm/colu na Serviços de publicação na imprensa JORNAL O PONTO R5 31,50 R$ 6.300,00 RS 35,93 RS 7.186,00 :Lsiitv: 

escrita, em espaço dojornal O PONTO 

de CiRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO 

referente à PUBLlCIDADE LEGAL, sendo 

a mesma uma obrigação que a 

Administração deve fazer no prazo da 

lei, não se admitindo retarda mentos e 

omissões, sob pena de 

responsabilidade. Publicidade legal à: 



2 600,00 Cro/coluna 

resoluções, portarias, balancetes 

contábeis, atas da diretoria, extratos de 

editais, adjudicações, homologações, 

contratos e aditivos e outros exigidos 

por lei. 

Serviços de publicação na imprensa 

escrita, em espaço de iornal FOLHA DA 

MANHÃ ? PASSOS-MG de CIRCULAÇÃO 

REGEONAL diária referente à 

PUBLICIDADE LEGAL, sendo a mesma 

uma obrigação que a Administração 

deve fazer no prazo da lei, não se 
JORNAL FOLHA DA MANHÃ RS 39,50 

admitindo retardamentos e omissões, 

sob pena de responsabilidade. 

Publicidade legal à: resoluções, 

portarias, balancetes contábeis, atas da 

diretoria, extratos de editais, 

adjudicações, homologações, contratos 

e aditivos e outros exigidos por lei 

RS 23.700,00 R5 46,67 R$ 28.002,00 

Sub-Total R$ 39.000,00 Sub-Total RS 45.898,00 

Total Geral R5 52.000,00 Total Geral RS 60.730,50 

Para que produza seus jurídicos e legais efeitos nos termos da Lei n? 10.520/02. 

PIUMHI-MG, 21 arço de 2017. 

ODÉCIO \ASILVA MELO 

DIRET R EXECUTIVO 

 

15,03% 

14,38% 



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

Piumhi - MG 

Sistema de controle de documentos - Protocolo 
Protocolo de homologação de processo 

 
Considerando os termos de adjudicação aprovados pela comissão de licitação, HOMOLOGO este processo 
licitatório. nos termos da Lei 8666193 de 21 dejunho de 1993 com suas posteriores alterações, no valor total de R$ 
52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), e encaminha-o para a seção de contabilidade. 

;W 

Piumhi- MG, terça-feira, 21 de março de 2017 

M; 
Odécio áa Silva Melo 

Diretor 

f¡ 

à Protocolo..... 351412017 
l N" Processo... 112.017 

TÍPO PFOCBSSO.. Processo de compra 

21103/2017 00:00:00 

Modalidadem. Pregão Eletrônico 

Responsável... 

_ Finalidade ...... .. Homologação 

Sistema: MGFCompras - TerrnoDeHomologacaool .rpt 
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Serviço Autônom e Agua e Es u o 
 

dircmriaexec f_ acpiumhLc-cnn. a' (INPJ: .782.8l(i:"0EJ 
.Autarquia Municipal (Lt-i 103. Praça Zeca Soares, 211 - 37935-000 PHÍMHI/'RJG - ' 'c cfax 37-33714332 

ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS E 
SEUS RESPECTIVOS 

COMPROVANTES DE ENVIO E 
RECEBIMENTO. 

J W&M PUBLICIDADE L TDA -EPP 

J CANAL PUBLICA ÇÕES E 
PUBLICIDADE L TDA -EPP 



 SA    
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licítacoe§@saaegíumh¡.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 »- 37925-000 PIUMHI/MG - 

N Telefax 37-3371-1332 __ 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 017/2017 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017 
PROCESSO LICITATORIO N° 49/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

Ata de Registro de preços para a seleção da proposta mais vantajosa à 
administração, visando o registro de preços para futura e eventual 
contratação de MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP 
OU EQUIPARADAS para a prestação de serviços de publicações oficiais, em 
jornal de circulação municipal, em jornal diário de grande circulação local, ñ no caderno de classificados ou em espaço específico de publicação de editais e 

anúncios oficiais, de matérias de interesse do SAAE de Piumhi-MG, tais como avisos 
de licitação, editais, extratos de contratos e outros congêneres, para atender a 
demanda da autarquia SAAE PIUMHI-MG, que entre s_i celebram o SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE PIUHMI-MG, Orgão Gerenciador de 
Registro de Preços e de outro lado, W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP, 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 n° 23.782.816/0001-10 com sede nesta 
cidade de PIUMHI/MG, na Praça Zeca Soares, 211, Centro, neste ato representado 
por seu Diretor Executivo Odécio da Silva Melo, brasileiro, casado, Eng° Civil Pós 

Graduado em Saneamento Básico e Meio Ambiente, portador do CPF n° 
236.095.166-15, RG n° M.645.658, SSP/MG 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 n° 114/2011 e suas alterações, Resolução 118/2013 e, subsidiariamente, 
a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e demais normas legais 

/X aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGAO 
-- ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017, por deliberação da 

Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, e homologada pelo Diretor Executivo, Sr. 
ODECIO DA SILVA MELO, e a empresa, W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP, 
inscrita no CNPJ/MF n° 01.527.405/0001-45, estabelecida na Av. Augusto de Lima 
n° 233, Conj. 1.208, Centro, Belo Horizonte -MG, representada neste ato pela Sra 
Mirna Martins de Carvalho Lopes, representante legal, brasileira, casada, 
empresária, portadora de Carteira de Identidade n° MG-7.160.302/SSP-MG, CPF n° 
955.318.076-00, 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, a prestação de 
serviços de publicações oficiais, em jornal de circulação municipal, em 

li CW 



 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 

licitacoesgsaaegiumhi.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 PERMANENTE DE LICITAÇAO 
jornal diário de grande circulação local, no caderno de classificados ou em 
espaço especifico de publicação de editais e anúncios oficiais, de matérias 
de interesse do SAAE de Piumhi-MG, tais como avisos de licitação, editais, 
extratos de contratos e outros congêneres, para atender a demanda da 
autarquia SAAE PIUMHI-MG, conforme especificações do Anexo I do edital, 
e conforme Edital do Pregão Eletrônico de Registro de Preços n° 01/2017, 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) 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 

x¡ despesas com transportes, imposto, taxas, seguros, bem como os ônus decorrentes 
l de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, encargos fiscais, 

comerciais, e outras que direta ou indiretamente íncidirem sobre a contratada para 
cumprir o objeto desta Ata de Registro de Preços. 

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-M_G, assim como as cláusulas condições constantes do Edital do 
PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017 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 provocaram 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. 

"N 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 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 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, 
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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 

I - 0 pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será 
efetuado Mensalmente pela Tesouraria do SAAE PIUMHI-MG, por processo legal, 
após a comprovação da entrega do objeto licitado nas condições exigidas e 
apresentação dos documentos fiscais devidos, no prazo de 07 (sete) dias úteis; sob 
pena de multa de 0,5% ao mês, ou fração (pro rafa die), sobre o valor da fatura; 
a) se o objeto não for entregue conforme condições deste Edital, o pagamento 
ficará suspenso até seu recebimento definitivo. 
b) A Nota/Fiscai/Fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de fácil 
visualização, a indicação do n° do processo, n° do Pregão e da Ordem de Empenho, 
a fim de se acelerar o trâmite de recebimento dos serviços e posterior liberação do 
documento fiscal para pagamento. , 

II - 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. 

III - 0 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, semi 
nenhum ônus para o SAAE PIUMHI-MG. 

IV - 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. 

V - 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. 

Sub-Cláusula Primeira: 

O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento dos produtos, objeto da 
ata, nos seguintes casos: _ 

I - Se a qualidade da prestação de serviços não corresponder às 
especificações exigidas no instrumento licitatório, e não for aprovado pelo Setor de 
Licitações e Contratos do SAAE DE PIUMHI-MG será devolvido à empresa 
detentora da Ata para as necessárias substituições, com as informações que 
motivaram sua rejeição, voltando a contar o prazo a partir da data de sua 
reapresentação. E de responsabilidade da Contratada substituir no 
fornecimento dos serviços qualquer serviço impugnado no prazo máximo de 24 
(vinte quatro) horas, a partir do recebimento da impugnação. 

a) A devolução dos serviços não aprovado pelo Setor de Licitações do SAAE- 
DE PIUMHI-MG em hipótese alguma servirá de pretexto para que a empresa 
detentora da Ata suspenda a entrega dos serviços. 

II - Obrigação do Fornecedor com terceiros que, eventualmente, possa 
prejudicar o SAAE PIUMHI-MG; 
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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 Segunda: 

Nenhum pagamento isentará o Fornecedor das responsabilidades e 

obrigações, nem implicará na aceitação definitiva dos serviços. 

Sub-Cláusula Terceira: 

No preço ajustado na presente ata incluem-se todas as despesas veriñcadas 
tais como obrigações tributárias, trabalhistas, prêmio de seguro, para-fiscais, ñ infortunísticas, previdenciárias, fiscais, etc. 

Cláusula Quintaz- 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. 

*É 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 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 serviços entregues não corresponderem às 
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especificações exigidas no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa 
dos serviços apresentados será devolvida à detentora para as necessárias 
substituições, com as informações que motivaram sua rejeição, voltando a contar o 
prazo a partir da data de sua reapresentação. E de responsabilidade da Contratada 
substituir no fornecimento da prestação de serviços qualquer serviços impugnado 
no prazo máximo de (vinte quatro) horas, a partir do recebimento da 
impugnação. 

b) A devolução dos serviços não aprovado pelo Setor de Licitações do 
SAAE DE PIUMHI-MG em hipótese alguma servirá de pretexto para que a 

empresa detentora da Ata suspencla a entrega dos serviços. 
c) O fornecimento dos serviços será parcelado de acordo com as 

necessidades do SAAE PIUMHI-MGA soiicitação será através de nota de empenho 
enviada via email/fax ao setor responsável. 

d) 0 prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será, de dois dias da 
x-N data da convocação por parte do SAAE PIUMHI-MG. 

e) O(s) fornecedor(es) 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 prestação dos 
serviços. 

II- Em cada fornecimento, o prazo para realização da publicação quando 
solicitado pelo SAAE e de acordo com suas necessidades deverá ser de imediato na 
primeira edição após o recebimento da autorização emitida pela Autarquia, que 
enviará até ás 12:00 hs do dia anterior à edição do jornal a que o texto deverá ser 
publicado 

III - 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) 0 recebimento dos serviços 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.. 

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 (vinte quatro), a sua substituição. 

Sub-Cláusula Primeira: 

Poderá ser concedido pelo SAAE PIUMHI-MG dilação no prazo de entrega 
dos produtos, com motivo plenamente justiñcado 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 ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, correrão à 
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conta da possível dotação orçamentária consignada no consignada nos Programa 
17.122.0021.2165, e Elemento 3.3.90.39.00, do orçamento do SAAE em vigor, 
ou da que vier a substitui-la nos próximos exercicios, segundo o novo Plano de 
Classiñcação 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 

,x ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüivel em 

função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos 
serviços. ' 

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 
íII - 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. 

'É 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 
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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 
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 Quartar- 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 
podera' 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; 
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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 inldoneidade 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 Le¡ Federal n° 
10.520/02, observadas as normas contidas nas Resoluções n° 114/2011e suas 
alterações e 118/2013, no que couber, e também: 

a) Ensejar o retardamento da execução do certame; d 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; 
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 imputada ao Fornecedor, e 

pela sua execução de forma incorreta, poderá ser aplicada multa, a ser 
determinada do seguinte modo, sem prejuizo de outras cominações cabíveis: 

'É 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 substituido 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. 

Sub-Cláusula Terceira: 

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

VL Ch s  
Sub-Cláusula Quarta: 

' a 7.1.3 l 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoes@saaegiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/O00I-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - 

__ Telefax 37-3371-1332 ___ 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO 
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: 

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 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 prejuizos 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: ç 

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. 

q¡ I N 

Sub-Cláusula Décima Segunda: 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoesgsaaegiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - 

__ 'Feiefax 37-33714332 _ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

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

Sub-Clá usula Décima Terceira: 

As penalidades previstas serão aplicadas pela autoridade competente, após a instrução do respectivo 

processo, no quai tica assegurada a ampla defesa do Fornecedor interessado, e será publicada na 
Imprensa Oficial. 

Cláusula Décima Sextan- DA NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS 

Em caso da não entrega total ou parcial dos produtos, por erro 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° 

;X 8.666/1993. 

Cláusula Décima Sétíma:- 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 Oitavaz- 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 prejuizo 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 veriñcados 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 Â 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 Lei Federal n° 8.666/93 em sua 
atual redação , Resolução 114/2011 e suas alterações e pela Resolução n° 
118/2013, no que for incompatível com a legislação Federal, e, subsidiariamente 

CFP! 955.318.375-00 'ÉLÀIHMÍGÍQÍÉMC 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
licitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
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. 

O 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 n° 
114/2011 e suas alterações e 118/2013, as Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/02 
e demais normas aplicáveis. subsidiariamente, apIicar-se-ão os Principios Gerais de 
Direito. 

Cláusula Vigésima :- D0 FORO 

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

Piuhmi-MG, 21 de março de 2017. 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE Á üA E ESGOTO DE PIUHMI-MG 
Eng° Odécio da Silva Melo 

,Diretor Executivo 
-Orgão Gerenciador- 

i: 

Il 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PROPOSTA FINAL 

Fornecedor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP 

CNPJ: 01.527.405/0001-45 
Endereço: Av. Augusto de Lima n° 233 - Conjunto 1.208 - Centro, Belo Horizonte -MG 

Lote cód. Item Especificação Unid. Qtde. V. Unit. Sub-Total Total Geral 
Produto (R$) (R$ ) 

SAAE 

01933 1 Serviços de publicação na imprensa Cm/ 300 30,00 9.000,00 
escrita, em espaço do jornal coluna 
ALTO são rggncxsco_ de 
CIRCULAÇAO NO MUNICIPIO 
referente à PUBLICIDADE LEGAL, 
sendo a mesma uma obrigação que 
a Administração deve fazer no prazo 
da lei, não se admitindo 
retardamentos e omissões, sob 
pena de responsabilidade. 
Publicidade legal à: resoluções, 
portarias, balancetes contábeis, atas 
da diretoria, extratos de editais, 
adjudicações, homologações, 
contratos e aditivos e outros 
exigidos por lei. 

01935 2 Serviços de publicação na imprensa Cm/ 200 31,50 6.300,00 15'3°°'°° 
escrita, em espaço do jornal g coluna 
PONTO_ de CIRCULAÇÃO NO 
MUNICIPIO referente à 

PUBLICIDADE LEGAL, sendo a 

mesma uma obrigação que a 
Administração deve fazer no prazo 
da lei, não se admitindo 
retardamentos e omissões, sob 
pena de responsabilidade. 
Publicidade legal à: resoluções, 
portarias, balancetes contábeis, atas 
da diretoria, extratos de editais, 
adjudicações, homologações, 
contratos e aditivos e outros 
exigidos por lei. 

Mirna Mamas da '-0935 
Súda manterem 

ins-macae 
m: 955.318.975-00 

somas:: um 19332100 d 12 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

[icitacoes@saaepiumhi.com.br 
Autarquia Municipe¡ (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - 

CNPJ: 23.782.816/0001-10 

Telefax 37-3371-133 2 

COMISSÃO PERMANENTE oe LICITAÇÃO II 01936 Serviços de publicação na imprensa 
escrita, em espaço de jornal 
FOLHA DA MANHÃ - PASSOS-MG 

de gmçgLAçÃo BEGIONAL 
diária referente à PUBLICIDADE 

LEGAL, sendo a mesma uma 
obrigação que a Administração deve 
fazer no prazo da lei, não se 
admitindo retardamentos e 

omissões, sob pena de 

responsabilidade. Publicidade legal 
à: resoluções, portarias, balancetes 
contábeis, atas da diretoria, 
extratos de editais, adjudicações, 
homologações, contratos e aditivos 
e outros exlãrdgpor Iei._____ 

Cm/ 
coluna 

600 39,50 23.700,00 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

liciiamesüjisaacpinalni¡LcOnLbr CNPJ: 23.782.8l6iEi0l3I 10 
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COMISSÃO PERMANENTE ma: LICITAÇÃO 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG: 

EXTRATO DA _ATA RESGISTRO DE PREÇOS N° 017/2017. 
PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017, 
PROÇESSO LIÇITATORIO NO 49/2017. Contratante: SERVIÇO 
AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. Contratada: W&M PUBLICIDADE 
LTDA - EPP. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual 
fornecimento de: prestação de serviços de publicações oficiais, em 
jornal de circulação municipal, em jornal diário de grande circulação 
local, no caderno de classificados ou em espaço especifico de 
publicação de editais e anúncios oficiais, de matérias de interesse do 
SAAE de Piumhi-MG, tais como avisos de licitação, editais, extratos 
de contratos e outros congêneres, para atender a demanda da 
autarquia SAAE PIUMHI-MG. Preços Registrados: jornal de 
circulação municipal ALTO sÃo FRANCISCO: R$ 30,00/cm e 

jornal O PONTO: R$ 31,50; em jornal _diário de grande 
circulação local-JORNAL FOLHA DA MANHA DE PASSOS: R$ 
39,50/cm. O prazo de vigência da presente Atade Registro de 
Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura em 
21/03/2017. Odécio da Silva Meio - Diretor Executivo do SAAE. 
Piumhi, 21 de março de 2017. 

CERTIFICAMOS PARA FINS DE CUMPWQENTO 

A0 D|SPOSTO NO ARTIGO 72 DA .- -d A Â  UEI Alo) 11.1.. 

AVISO no Municipio E P0 L DE - z 

PIUMHI, à; à', 
    

 íiiáFía' das Graças erra ra :mas ouiart 
PREGOEIRA 

Licitações e contratos - SAAE Piumhi - MG 



ATA REGÍSTRO DE PREÇOS 17/ 2017 - SAAE PIUMHI MG 

Assunto: ATA REGISTRO DE PREÇOS 17/2017 - SAAE PIUMHI MG 

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

Data: 21/03/2017 17:46 

Para: Comercial <comercial@agenciawm.com.br> 

A 

HSM PUBLICIDADE LTDA - EPP 

REFERENTE PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS NE 01/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO NR 49/2017 

Segue anexo Ata de Registro de Preços n!! 17/2917 para sua apreciação e conhecimento, favor imprimir em 02 
vias colher rubrica em todas as vias e assinatura nas paginas 11 e 13 da Sr! Mirna Martins de Carvalho 
Lopes e nos devolver para o seguinte endereço: Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Praça Zeca Soares nã 211- 
CEP- 37.925-060 ~ Piumhi-MG. 

Favor nos devolver dentro da maior brevidade possivel. 

Atenciosamente, 

Maria das Graças  Licitações e Contratos 

- Anexos: 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO W 3: M.pdf 229KB 



Continuação de Leitura (exibida): ATA REGISTRO DE PREÇOS 

d 

Assunto: Confirmação de Leitura (exibida): ATA REGSSTRO DE PREÇOS 17/2017 - SAAE PIUMHI MG 

De: Comercial W&M Pubiicídade <comercial@agenciawm.com.br> 

Data: 21/03/2017 17:42 

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

Esta é uma confirmação de leitura da sua mensagem 

Para: Comer-cial 5__c_9r_r1erf7ç_ial@aggnç;a_1um.comljgrw 
Assunto: ATA REGISTRO DE PREÇOS 17/2017 - SAAE PIUMHI MG 

Enviados: 21.03.2917 17:46 

Nota: Esta confirmação de leitura somente informa que a mensagem foi 
aberta no computador- do destinatário. Não há garantia que o destinatário 
tenha lido ou compreendido o conteúdo da mensagem. 

- MDNPartZtIt 

Reporting-UA: webmail Locaweb 
Original-Recipient: Comercial çg_omerfç___ia@aggncíajgqmiggrmbrg 
Final-Recipient: rfc822; Qmgrgçiagçnjagencríawrglgwtgj 
Original-Message-ID: _g3b8ab183-3il-Fbrzdee-92ce-_a5b17B5cqgdbmsaaeggjumfgi@não 
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed 

--- Anexos: a"" 

MDNPartZtxt 280 bytes 
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serviço Autônomo de Água e Esgoto  CNPJ: 23.732.316/0001-10 

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 018/ 2017 

PREGÃO ELETRÔNICO- DE REGISITRO os PREÇOS M0 91/2017- 
PROCESSO LICITATORIO No 49/2017 

MENoR PREÇO POR LOTE 

Ata de Registro de preços para a seleção da proposta mais vantajosa à 
administração, visando: o registro de. preços. para futura e eventual 
contratação de MIÇQQEMPRE§A§ - ME, gupggsgs QE PEQQENQ EQRTE - EPP 
QQ EQQIBAQDAS para a prestação de serviços de publicações oficiais, em 
jornal de circulação no estado de Minas Gerais, no caderno de classificados ou 
em espaço específico de 'publicação de editais e anúncios oficiais, de matérias de 
interesse do SAAE de Piumhi-MG, tais como avisos de licitação, editais, extratos de 
contratos e outros congêneres, para atender a demanda_ da. autarquia SAAE 
PIUMHI-MG, que entre si_celebram- o SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E 

ESGOTO DE PIUHMI-MG, Orgã_o Gerenciador de Registro de Preços e de 
outro lado, CANAL PUBLICAÇOES E PUBLICIDADE LTDA -EPP, 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 n° 23.782.816/0001-10 com sede nesta 
cidade de PIUMHI/MG, na Praça Zeca Soares, 211, Centro, neste ato representado 
por seu Diretor Executivo Odécio da Silva Melo, brasileiro, casado, Eng° Civil Pós 
Graduado. em Saneamento, Básico e Meio Ambiente.. portador cio CPF n° 
236.095.166-15, RG n° M.645.658, SSP/MG residente e domiciliado nesta cidade 
de Piumhi/MG, doravante denominado apenas por SAAE PIUMH-I-MG nos termos 
do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.520/02, de 17 de julho de 2002, 
Resolução n° 114/2011 e suas alterações, Resolução 118/2013 e, subsidiariamente, 
a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e demais normas legais 
aplicáveis.. em face da classiñcação das propostas. apresentadas no PREGAQ 
ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017, por deliberação da 
Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, e homologada pelo Diretor Executivo, Sr. 
ODECIO DA SILVA MELO, e a empresa, CANAL _PUBLICAÇOES _E 

PUBLICIDADE LTDA -EPP, inscrita no CNPJ/MF n° 09.372.492/0001-10, 
estabelecida na Rua São Miguel n° 743, Bairro Itapoã, Belo Horizonte - MG , 

representada neste ato pela Sra Regiane Gabriela Castro e Silva., representante 
legal, brasileira, casada, empresários, portadora da Carteira de Identidade n° MG- 
6.389.371/SSP-MG, CPF n° 943.630.486-20, doravante denominado apenas por 
FORNECEDOR, RESOLVE registrar os preços constantes nos anexos desta ata, a 
serem utilizados no SAAE FÍ'U'M'H'I-IWÉ', tendo sido os referidos .preços oferecidos 
pela(s) empresa(s) respectiva(s) constantes dos anexos desta ata, cujas propostas 
foram classiñcadas em primeiro lugar, observadas as condições anunciadas nas 
cláusulas que se seguem. 

Cláusula Primeírm- DO OBJETO 



atacantes 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto  CNPJ: 23.782.816/0001-10 

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
O Fornecedor se compromete ao SAAE Piumhi-MG, a prestação de 

serviços de publicações oficiais, em jornal de circulação no estado de 
minas gerais, no caderno de classificados ou em espaço especifico de 
publicação de editais e anúncios oficiais, de matérias de interesse do SAAE' 
de Piumhi-MG', tais como avisos de licitação, editais, extratos de contratos 
e outros congêneres, para atender a demanda da autarquia SAAE* PIUMHI- 
MG, conforme especificações do Anexo 1' do edital, e conforme Edital do 
Pregão Eletrônico de Registro de Preços n° 01/2017, a proposta do 
Fornecedor e a Ata» da Sessão Pública do Pregão, cujos termos são- parte integrante 
do presente instrumento. 

Cláusula segurada:- 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, 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 para 
cumprir o objeto desta Ata de Registro de Preços. 

II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as 
cláusulas e condições constantes do Edital, que a prece-deu, na íntegra e as 
disposições da Resolução n° 118/2013 que regulamenta o Registro de Preços no 
SAAE Piumhi-MçG, assim como as cláusulas condições constantes do Edital do 
PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017 que a precedeu 
e integra o presente instrumento de compromisso. 

Cláusula Terceira:- DA ADEQUAÇÃO nos 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 ñns 
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 'convocar 05 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 devera' ser devidamente justificado e instruído com 
documentos e planilhas, analíticas, que comprovem a sua procedência, tais: com.o 
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 Iicit-atório 
de Registro de Preços, o reequilíbrio econômico financeiro ou a redução nos preços 
registrados. 05_ 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. ' 

Ut 
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V - Será considerado preço de mercado, os que forem iguais ou inferiores a 

média d-aqueies 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 Quanta:- DO PAGAMENTO 

I - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será 
efetuado  pela Tesouraria do SAAE PIUMHI-MG, por processo iegal, 
após a comprovação da entrega do objeto licitado nas condições exigidas e 
apresentação dos documentos fiscais devidos., no prazo de 07 (sete) dias úteis; sob 
pena de multa de D,5°/o 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 
ñcará suspenso até seu recebimento definitivo. 
b) A Nota/FiscalfFatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de fácil 
visualização, a indicação do n° do processo, n° do Pregão e da Ordem de Empenho, 
a fim de se acelerar o trâmite de recebimento dos serviços e posterior liberação do 
documento fiscal para pagamento. 

II - 0 SAAE 'PIUMHI-MG, identificando qualquer divergência na nota fiscal, 
deverá devolvê~la à adjudicatária para que sejam feitas as correções necessárias, 
sendo que o prazo estipulado no "item 1" será contado somente a partir da 
reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício. 

III - 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. 

IV c. 0 pagamento não será efetuado, enquanto pendente. de liquidação, 
qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que 
lsso gere direito à alteração de preços, correção monetária, compensação 
financeira. 

V - 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. 

Sub-Cláusula Primeira: 

0 SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento dos produtos, objeto da 
ata, nos. seguintes casos.: 

I - Se a qualidade da prestação de serviços não corresponder às 
especificações exigidas no instrumento licitatório, e não for aprovado pelo Setor de 
Licitações e Contratos do SAAE DE PIUMHI-MG será devolvido à empresa 
detentora da Ata para as necessárias substituições, com as informações que 
motivaram sua rejeição, voltando a contar o prazo a partir da data de sua 
reapresentacão- 

É de responsabilidade da Contratada substituir no fornecimento dos serviços 
qualquer serviço impugnado no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, a 
partir do recebimento da impugnação. 

a) A devolução dos serviços não aprovado pelo Setor de Licitações do SAAE 
DE PIUMHI-MG em hipótese alguma servirá de pretexto para que a empres 
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detentora da Ata suspenda a entrega dos serviços. 

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 ñcará retido até que o Fornecedor atenda a cláusula infringida. 

Sub-cláusula Segunda: 

Nenhum pagamento isentará o Fornecedor das responsabilidades e 
obrigações, nem implicar-á n-a aceitação deñnitiva dos serviços. 

Sub-Cláusula Terceira: 

No preço ajustado na presente ata incluem-se todas as despesas verificadas 
tais como obrigações tributárias, trabalhistas, prêmio de seguro, para-fiscais, 
infortunísticas, previdenciárias, fiscais, etc. 

Cláusula Quintaz- DA VALIDADE. DO REGISTRO DE PREÇOS 

I - 'O praia de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 12 
(doze) meses, nos termos da Lei. 

II - Nos term-os 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 nO 

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 d.a i.ei. 8.66.6/ 93.. 

Cláusula Sétimaz- 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 Oitav :- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, RECEBIMENTO E 
DO PRAZO DE ENTREGA 

I - Dfs) Fomecedodes) detentor(es) da presente Ata de Registro de Preços 
serão obrigados a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, g 
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mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do 
seu vencimento. 

a-) Se a qu-alidade dos serviços entregues não corresponderem às 
especificações exigidas no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa 
dos serviços apresentados será devolvida à detentora para as necessárias 
substituições, com as informações que motivaram sua rejeição, voltando a contar o 
prazo a partir da data de sua reapresentação. E de responsabilidade da Contratada 
substituir no fornecimento da prestação de serviços qualquer serviços impugnado 
no prazo_ máximo de (vinte quatro) horas, a partir do recebimento da 
impugnação. 

b) A devolução dos serviços não aprovado pelo Setor de Licitações do 
SAAE DE PIUMH-I-MG em hipótese alguma- servirá de pretexto para que a 
empresa detentora da Ata suspende a entrega dos serviços. 

c) 0 fornecimento dos serviços será parcelado de acordo corn as 
necessidades do SAAE PIUMHI-MGA solicitação será através de nota de empenho 
enviada via email/fax ao setor responsável. 

d) O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será, de dois dias da 
data da convocação por parte do SAAE PIUMHI-MG. 

e) O(s) fornecedor(es) 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 prestação dos 
serviços. 

II- Em cada fornecimento, o prazo para realização da publicação quando 
solicitado pelo SAAE e de acordo com suas necessidades deverá ser de imediato na 
primeira edição após o recebimento da autorização emitida pela Autarquia, que 
enviará até ás 12:00 hs do dia anterior à edição do jornal a que o texto deverá ser 
publicado 

III - 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 
aiinea "b", do inciso II, do art. 73 da Lei 8.666/93. 

b) O recebimento dos serviços 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.. 

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 (vinte quatro), a sua substituição. 

Sub-Cláusula Primeira: 

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

Sub-Ciáusula Segunda: 

Não será concedida, pelo SAAE PIUMHI-MG, qualquer dit-ação 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. 
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Cláusula Décima :- DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

  

As despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, correrão à 

conta da possível dotação orçamentária consignada no consignada nos Programa 
17.122.0021.2165, e Elemento 3330.39.00, do orçamento do SAAE em vigor, 
ou da que vier a substitui-lia nos próximos exercicios, segundo o novo Plano de 
Classiñcação 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 especiñco, assegurado o contraditório e ampla defesa: 

I - A pedido, quando: 
a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por 

ocorrência d-e- casos fortuitos ou de força maior; 
b) 0 seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequivel em 

função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos 
serviços. 

II - Por iniciativa do SAAE 'PIUMHI-MG, quando: 
a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 

su-perior 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 -Ern qualquer das hipóteses acima, conciuído o processo, o SAAE 
PIUMHI-MG fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará 
aos demais fornecedores a. nona ordem de registro. 

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

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada peio 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 cancelaida 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 feit 
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por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, 
considerando-se canceiado o preço registrado a partir da publicação); 

II-I - Esta Ata de Registro de Preços poderá ser rescindid-a 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; 
HI - Quando não resta-rem 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 Terceirar- 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 

quaiquer 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 ate' a regularização das obrigações pendentes. 

Cláusula Décima Quartzn- 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 Quintar- &Aã 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: 



 @HHÀMBMH 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto  CNPJ: 23.782.816/0001-10 

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Sub-Cláusula Quarta: 

Quando estipulados prazos parciais a multa será calculada pelo percentuai 
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 muita 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 
Piumhi-MG, pelo prazo de até 02 (dois) anos. poderá ser aplicada nos seguintes 
casos, mesmo que desses fatos não resuitem 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-Ciáusula 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 ten-ha praticado atos ilícitos visando frustrar os 
objetivos da licitação. 
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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 apiicadas pela autoridade competente, após 
a instrução do respectivo processo, no qual fica assegurada a ampla defesa do 
Fornecedor interessado, e sera' publicada na Imprensa Oficial. 

Cláusula Décima Sexta:- DA NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS 

Em caso da não entrega totai ou parcial dos produtos, por erro ou 
inadimplemento, o Fornecedor estará sujeito, sem prejuizo 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 Sétimau- 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 corn as disposições dos parágrafos do 
mesmo artigo. 

cláusula Décima Oitavan- nos ILÍCITOS PENAIS 

As infrações penais tipiñcadas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02 serão objeto 
de. processo judicial na. forma legalmente prevista, sem prejuizo 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 - 0 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 O5 (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 muitas 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. 4 

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

Cláusula Décima Nona:- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Esta Ata de Registro de Preço-s é regida pela Lei Federal n° 8.666/93 em sua 
atual redação , Resolução 114/2011 e suas alterações 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. 

O 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 n° 
114/2011 e suas alterações e 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, 21 de março de 2017. 

M: 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁduA E ESGOTO DE PIUHMI-MG 

Errg° Odécio 'da Silva Melo 
Diretor Executivo 

-Órgão Gerenciador 

Testemunhas:- 

Maria das Gr " 5 Êarros Goulart 
RG n° 512.1 
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Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 

  ?HEÂ/&ÉMH 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

' CNPJ: 23.732.816/0001-10 
211 - 37925-000 PÍUMHI/MG '- ÍEÍEÍñX 37' 

3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

RÕPÓSTÀ FÍNAL 

Fornecedor: CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA -EPP 

CNPJ: 09.372.492/0001-10 

Endereço: Rua São Miguel n° 743, Bairro Itapuã, Belo Horizonte 

Lote cód. 
Produto 

SAAE 

Item Especificaçã o _ Unid. 
_ qtde. V. Unit. Total Geral 

(R$ ) 

II 01937 

_ da lei, 

Serviços de publicação na imprensa 
escrita, em espaço de jornal 
diário 'de grande circulação no 
EST DO DE M AS AI - 
;JORNAL Q TEMEO] referente à 

PUBLICIDADE LEGAL, sendo a 

mesma uma obrigação que a 

Administração deve fazer no prazo 
não se admitindo 

retardamentos e omissões, sob 
pena de responsabilidade. 
Publicidade legal à: resoluções, 
portarias, balancetes contábeis, atas 
da diretoria, extratos de editais, 
adjudicações, homologações, 
contratos e aditivos e outros 

exigidos por let. 

Cm¡ 
colu na 

250 52,00 13.000,00 

f¡ R giane ahriela Ca tro e Silva 
só a Administ adora 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

liciiacnesafgiisaacpii¡nahLcouLhr (INPJ: 23.782.3i6/0i1liI !ü 
"uamrquia Nlztaiicãpal (Lei 103596) Praça Zeca Soares. 111 - 379254300 PllEhIElliñ-Ifí - 'fclcfzix 37-33714332 

COMISSÃO PERNIANENTE DE .LICITAÇÃO 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG: 
EXTRATO DA ^ATA RESGISTRO DE PREÇOS N° 018/2017. 
PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS NO 01/2017, 
PROÇESSO LICITATORIO NO 49/2017. Contratante: SERVIÇO 
AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. Contratada: CANAL 
PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA -EPP. Objeto: Registro de 
Preços para futura e eventual fornecimento de: prestação de serviços 
de publicações oficiais, em jornal de circulação no Estado de Minas 
Gerais, no caderno de classificados ou em espaço especifico de 
publicação de editais e anúncios oficiais, de matérias de interesse do 
SAAE de Piumhi-MG, tais como avisos de licitação, editais, extratos 
de contratos e outros congêneres, para atender a demanda da 
autarquia SAAE PIUMHI-M. Preços Registrados: jornal de 
circulação no Estado de Minas Gerais -jornai O TEMPO: R$ 
52,00/cm. O prazo de vigência da presente Ata de Registro de 
Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura em 
21/03/2017. Odécio da Silva Melo - Diretor Executivo do SAAE. 
Piumhi, 21 de março de 2017. 

CERTIFICAMDS PARA sms- DE CUMPRIMENTO 

A0 DISPOSTO NO ARTIGO 72 o OR ÀNICA 

iii'°'%°i*àiiw/#°WM- . o? - _ M0 QUADRO DE 

AVISO no MUNICIPIOEPO TAL DET SPARÊNC 

PIUMHI 0 M 



 



REFERENTE ATA REGISTRO DE PREÇOS 18/2017 SAAE PIUMH... 

'lu 

Assunto: REFERENTE ATA REGISTRO DE PREÇOS 18/2017 SAAE PIUMHI -MG 

'DezUcnacoes<HcnacoesâhaaephunhLconLbr> 

Data:21/03/2017 17:55 

Para: Licitações <contato@cana|pub|¡cacoes.com.br> 

A 

CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA 

REFERENTE PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS N! B1/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N9 49/2617 

Segue anexo Ata de Registro de Preços ng 18/2917 para sua apreciação e conhecimento, favor imprimir em 92 
vias colher rubrica em todas as vias e assinatura nas paginas 11 e 13 da Sri Regiane Gabriela Castro e 

Silva e nos devolver para 0 seguinte endereço: Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Praca Zeca Soares n9 
211- CEP- 37.925-900 - Piumhi-MG. 

Favor nos devolver dentro da maior brevidade possivel. 

Atenciosamente, 

Maria das Gracas 

- Licitações e Contratos 

.Anexosl   .  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO CANAL PUBLICAÇÕES LTDA.pdf 216KB 

ide) 21/O3/20171756 



RES: ATA REGISTRO DE PREÇOS 18/2017 

Assunto: RES: ATA REGISTRO DE PREÇOS 18/2017 

De: "Rafael Nery - Canal" <rafael@cana|publicacoes.com.br> 

Data: 22/03/2017 13:24 

Para: “Licitacoes” <licitacoes@saaepiumhi.com.br> 

Confirmo recebimento. 

Cordialmente, 

.: RAFAEL NERY 

Z GERENTE ADMINISTRATIVO 

. R 1@<ona1oub1 'acoes.c0m.Q[ 
.: g 

.: +55 31 3222-2006 
: +55 31 9 9821-7397 

    
-----Mensagem origina1--»-- 
De: Licitacoes [maà1To:licitacoesüsaaepiumàà.com.hr] 
Enviada em: quarta-feira, 22 de março de 2017 13:23 
Para: Rafael - Canal 
Assunto: ATA REGISTRO DE PREÇOS 18/2617 

A 

- CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA 

REFERENTE PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS N9 91/2617 

PROCESSO LICITATÓRIO N? 49/2917 

Segue anexo Ata de Registro de Preços nã 18/2817 para sua apreciação e conhecimento, favor imprimir em 02 
vias colher rubrica em todas as vias e assinatura nas paginas 11 e 13 da Sri Regiane Gabriela Castro e 

Silva e nos devolver para o seguinte endereco: Servico Autónomo de Água e 

Esgoto- Praça Zeca Soares n9 211- CEP- 37.925-689 - Piumhi-MG. 

Favor nos devolver dentro da maior brevidade possivel. 

Atenciosamente, 

Maria das Graças 

Licitações e Contratos 

[del ' 28/O3/20171501 


