
Serviço Autônomo de Água e EsgoTo 

PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2017 
Processo Licitatório n°103/2017 

OBJETO: Aquisição de 01 (um) cortador' de Grama Tipo Trator e O1 

(Uma) carreta agrícola para cormdor de grama, novo, zerado de fabrica, 
para afender o setor' de operação man ?canção e expansão do SAAE de 

Piumhi. 

FORNECEDOR 
-NENA TRA TORES E IMPLEMENTOS LT A 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 - 23.782.816f0001-10 

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: 09I03l2017 

1  /  7 solicitante Nelson Aleixo de Souza Júnior Responsável; SRC 

Despesa: 467 AÇâ0--- 03.001 .O00.17.512.0449.217O - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano 

Fonte de recurso --------- -› 100 - Recursos ordinários Código da apiicação 11000 

Elemento de despesa... 4 SUUÉIBMGHÍOI 23 

Caráter de urgencia: Normal Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários 

103 i 2.017 - O Finalidade: AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA TIPO TRATOR PARA ETE 

Cod do item Especificação técnica do item PBÓÍUO AUIOFÍZHÚU Unidade 

*ñjgogmens CORTADOR DE GRAMA TIPO TRATOR, MOTOR BICILINDRICO A GASOLINA 00000 1_0000 UN 

Local de entrega ......... .. SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 
Observações ............. .. AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA TIPO TRATOR PARA ETE 
Compra interna 

. M) 
ñ_ Nelson Aleixo de Souza Júnior 

Sustema: MGFCompras - Pedidoüecompraüi .rpt Página 1 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Praça Zeca Soares, 211 - 23.782.816/0001-10 
Piumhi - MG 

nSistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços 

Pedido N° 

147/2017 
Pedido de compra de bens materiais Aplicação 2.017 Data dO pedido: 09Í03Í2Ú17 

solicitante Nelson Aleixo de Souza Júnior Responsável: SRC 

Ação... 03.001.000.1?.512.0449.217O ~ Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano 

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

Eiemento de despesa_ 4 SubEIemento: 23 

Despesa: 467 

Caráter de urgência: Normal Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários 

103 f 2,01? - O Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARRETA AGRÍCOLA PARA TRATOR DE GRAMA NA ETE 

cod do item Especificação técnica do item Pedido Autorizado Unidade 

/0009004573 CARRETA AGRÍCOLA PARA TRATOR DE GRAMA ENGATE RAPIDO. 10000 1,0000 UN 
\ CAÇAMBA MOVEL E TRASEIRA REMOVÍVEL, CAPACIDADE DE CARGA 

APROXIMADAMENTE 225 KG 

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

Compra Interna 

______ .. SAAE- PRAÇA ZECA SOARES. 211 CENTRO 

_____ __ AQUISIÇÃO DE CARRETA AGRÍCOLA PARA TRATOR DE GRAMA NA ETE 

?NP 

E NeIsoRA-Ieiirode sáuàà Júnior 

Sistema' MGFCompras - PedidoDeComprammpt Página 1 



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

Piumhi - MG 

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

Autuação 

Õ Aos 9 dias do mês de março de 2.017, autuei o processo de compra 103 l 2017, o qual foi devidamente 
protocolado conforme registro de protocolo abaixo. 

Piumhi- MG. quinta-feira, 9 de março de 2017 

 'Odécio da ' 

Diretor 

Protocolo..." 352612017 09/03/2017 00:00:00 

N° Processo... 103 I 2.017 

“DO PFOCGSSOA- Processo de compra 

Respünsável... Odécio da Silva Meio 

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

Sistema. MGFCompras - TermoDeAuiuaçãoüi ,rpi 



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

Piumhi - MG 

Sistema; Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Processo de Compra 

Processo de Compra N” Processo de Compra Bens 

103 ¡ 2017 MÁQUINARIO 
Carater de urgência: compra normal Prazo limite de entrega 

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

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

Item Código prod Descrição do produto Quantidade Unidade 

1 00000004073 CARRETA AGRICOLA PARA TRATOR DE GRAMA 1,00 UN(s) 

,N 2 00000004676 CORTADOR DE GRAMA TIPO TRATOR. MOTOR BICLLÍNDRICO A GASOLINA 1,00 UN(s) 

Objeto: AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA TIPO TRATOR E AQUISIÇÃO DE CARRETA AGRÍCOLA 
PARA TRATOR DE GRAMA NA ETE 

Sistema: MGFCompras - ProcessoDeCompram .rpt Página 1 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado 

Processo de Compra N” Processo de Compra Bens 

1 93 ¡ 2017 MÁQUINARIO 
Carater de urgência: compra normal Data do processo: 09/03/2017 

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

52.500.297/0001-12 CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACDES LTDA 09/03/2017 

5o/970.342/00o1-02 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA 09/03/2017 

19.327.717/0001-70 GATTI AGROPECAS IMPLEMENTOS LTDA ' 09/03/2017 

/\4a3.241/00o1-67 NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 09/03/201? 

71.069.520/0001-07 SANTA RiTA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA EPP 09/03/2017 

'W 

S/stama. MGF/Compras - Fornecedoresconvocadoso1.rpt Página 'f 



Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Processo de compra N° 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Fornecedor: 52_500_287/0001_12 Data hora cotação:09/03/2017 
CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 

103 / 2017 AVENIDA TRANSAMAZONJCA, 230 

MOCOCA - SP 

Contato: FREDERICO 

LOCa| entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 

Validade 30 dias Prazo entrega: 30 dias 

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

/Wpooooaers CORTADOR DE GRAMA TIPO TRATOR, MOTOR BiCILÍNDRICO A GASOLI 1,00 UN(s) 21500.00 
Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 21.500,00 

Sistema. MGFCompras - Cotacaom ,rpt Página 1 



Fwd: Fwd: COTAÇÃO SAAE DE PIUMHl/MG 

l de 2 

Assunto: Fwd: Fwd: COTAÇÃO SAAE DE PIUMHI/MG 
De: Licitacoes <|icitacoes3@saaepiumhi.com.br> 
Data: 24/02/2017 11:09 
Para: frederico@somassey.com.br, gustavonasser@somassey.com.br 

Bom dia, conforme contato telefônico, segue em anexo especificações para aquisição do 
Trator Cortador de Grama e carreta agrícola. Em caso de dúvidas e esclarecimentos iigar 
no telefone (37)3371-1332. 

Favor acusar recebimento. 

Att, 

Jaqueline Souza 

Contratos e Licitações 

------ -- Mensagem encaminhada -------- 
Assunto:Fwd: COTAÇÃO SAAE DE PIUMHI/MG 

Data:Thu, 23 Feb 2017 10:57:35 -0300 
De:Licítacoes <licêtacoes3@saaepiumhLcom.bw 

Paradmartinscíõsomassevcom.br 

------ -- Mensagem encaminhada -------- 
Assunto:COTAÇÃO SAAE DE PiUMHi/MG 

Data:Mon, 20 Feb 2017 12:30:37 -0300 
De:Licítacoes <iicítacoes3@saaepiumhicom.br> 

Paraümartins@somassey.com.br 

A/C LEANDRO 

Boa tarde, segue anexo, cotação do SAAE- Piumhi, para aquisição de um 

Cortador de Grama Tipo Trator com as especificações em anexo. 

Favor nos atender 
porque temos que conhecer o preço de mercado para elaboração da planilha 
de orçamento base. 

Atenciosamente 

24/03/20171436 



Fwd: Fwd: COTAÇÃO SAAE DE PIUMHI/MG 

Jaqueline Souza 

Licitações e Contratos 

-Anexos 

COTAÇÃO CORTADOR DE GRAMA E CARRETA AGR|COLA.d0cx 47,6KB 

 de 2 24/03/2017 14:36 



Licitação 

-s 
k.. 

Assunto: Licitação 
De: Frederico Antonio Amario <frederico@somassey.com.br> 
Data: 06/03/2017 09:25 
Para: Licitacoes <licitacoes3@saaepiumhi.com.br> 
CC: Luiz Augusto Nasser <gutonasser@somassey.com.br> 

Bom dia Jaqueline, 
Como havíamos conversado anteriormente segue as especificações e valor do Trator e do Giro Zero. 

OBS: LEMBRANDO QUE A SOMASSEY DISPÕE DE TODA A PARTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PEÇAS DE 

REPOSIÇÃO. - 

TRATOR CORTADOR DE GRAMA (GT52XLSi) 
Fabricante do Motor Briggs & Stratton 
Cilindrada 723,98cm  Cilindros 2 

Potência 24HP/17,89kw 
Volume do Tanque de Combustível 15,2L 
Filtro de Óleo Sim 

Volume de Óleo do Motor 1,9L 

Tipo de Lubrificação do Motor Bomba Pressurizada 
Arrefecimento do Motor Ar 
Horímetro Sim 

Local do Tanque Combustivel Traseiro 
Peso 288 Kg 

Tipo de Transmissão Hidrostático 
Velocidade à Frente min-máx. 0-8,9Km/h 
Marcha Ré 0-3,9km/h 
Largura de Corte 132 cm / 52 pol 

Acionamento de Lâminas Embreagem Magnética 
Altura de Corte 38,1mm - 101,6mm 

“Â Lâminas 3 

VALOR (TRATOR GTSZXLSÍ) 
RS 21.500,00 

GIRO ZERO CORTADOR DE GRAMA (Z-248F) 
Fabricante do Motor Briggs 8( Stratton/ Kawasaki 

Potência 17,15 KW/ 23HP 

Cilindrada 627 cm / 38,26po 
Cilindros 2 

Arrefecimento de Ar Ar 
Horímetro Sim 

Filtro de Ar Standard 

Combustivel Gasolina 

M102 06/03/2017 09:54 



Licitação 

\ Ú' 

Volume do Tanque de Combustível 13,3L 

Tipo de Lubrificação do Motor Pressão Cheia 
Volume do Óleo do Motor 1,42L 

Peso 269,88Kg 
Tipo de Transmissão Hidrostática 
Modelo de Transmissão EZT 

Velocidade à Frente 0 - 10,5km/h 
Marcha Ré 0 -5,6km/h 
Largura de Corte 122 cm / 48po| 
Lâminas 3 

Altura de Corte 38,1mm - 101,6mm 

VALOR (GIRO ZERO Z-248F) 
RS 25.300,00 

q Atenciosamente, 

- :Eu 2 

  'P' 
mamar 'Ferramenta 

Frederico Antonio Amario 
Vendedor Externo 

SOMASSEY 
Av. Transamazônica, 230 - Jardim Gatolândia 
CEP 13731 400 - Mococa f SP 

Telefone: (19) 3656 9428 
ywmsomasseycombr 
frederico@somassey.comb¡ 

06/03/2017 09:54 
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Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

a 

ê 

à 

â 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N” Fornecedor: 5o_97o,342¡ooo1-o2 Data hora cotação:09/O3/2017 

DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA 
103 / 2017 AVENIDA SERAFIM GONC PEREIRA, 340 COMPLEMENTO 342 E 35o 

SÃO PAULO - SP 
Contato: CONSULTA REALIZADA NO SITE DA EMPRERSA 

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

Validade 30 dias Prazo entrega: 30 dias 

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

_Ao0oooo457a CARRETA AGRICOLA PARA TRATOR DE GRAMA 1,00 UN(s) 537,22 
_ Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 887,22 

“N 

Sistema: MGFCompras - Coiacacm .rpi Págma 1 



13/03/2017 Carreta agrícola para trator capacidade de 25 kg - 2930071 - Trapp - Dutra Máquinas 

      
EEE 

Manutençãoe . . Arloviruentação 
Moníagem Metal Mecanica de IV/ateriais 

www. ' _  _bu- 

Carreta agrícola para trator capacidade de 225 kg   QQIOÔEJKJÍ? Cód. 2930071 

Ver “'55 V ^*”°9'?*"° e Automotivos Casa e Jardim Construçãn Limpeza 
lviadehsmo 

Dauíáírzi-E/zí/a.;avg§-.s;ç:i5z;.têí > A.azc_°«ar1ê§i§>m,.e' Agtí/;Qla > Tiêlgrgs 

'Trapp 

CNPJ; ÓOQEUÕHJ ;ooo/om 
:mm &QE-edua/E! :Jo/J/.Eóã//ó- mw , xrawwr.;  

Por R$  (descde RSSSJEJa apl/cada) 
E ::re :Pi/c à vista 7.10/1¡ Bari-mo Barao-asa) Cmpr-saãa   
 

F t -t- g Grande SP i Capital nas compras à re e gm 'S acima de R$ 349,00. ;QE/ais 

Avaliações (1) Garantia de w 4 -, ;.,  t.; .à. 12 meses 

Descrição cio Produto 

Çarrüia para lraxzsfoorze.  grarha cartada, aparas, restos de podas. Ecs/ra, adalbc. areia entre ouãros 

Especificações Técnicas 

  .. . ::asma para íaçilitar a descarga. 
2253 kg; 

i.. x A": 113.00 x F50 Uü x 36.00 centimetros   
Videos 

"Saga 

.gzãuaía Lan 5721;¡ ;zgrzuãa ;mm ãzsgârar narra-ts ;egrãgrzagze :mL-z 'às zw:: -: z:    
httpz//wwwxjutramaqui nascem .br/produtos/carreta-agrícola-para-trator-capacidade-de-225 kg-3930010 1/2 



13/03/2017 Com provante de Inscrição e de Situação Cadastral 

x t, 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, cligue ag ui. 
¡Xtualize sua págrína 

httpsuf/www.race¡ta.fazendagovjnrlpessoajuridica/cnpj/enpjreva/C npjreva_Comprovante.asp g2 



Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° 

103/2017 

Fornecedor: 19.327.717/0001-70 Data hora cotação:09/03/2017 
GATTI AGROPECAS IMPLEMENTOS LTDA 

PADRE ABEL,319 

PIUMHI - MG 

Contato: KARLA 

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

Validade 30 dias Prazo entrega: 30 dias 

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

Sustema: MGFCompras - Cotacaoo? .rpt 

"Hoooomsna CARRETA AGRICOLA PARA TRATOR DE GRAMA 1,00 UN(s) 1.350,00 
Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 1.350,00 

"N 

Página 1 



COTAÇÃO SAAE -PIUMHI 

Assunto: COTAÇÃO SAAE -PIUMHI 
De: Licitacoes <Iicitacoes3@saaepíumhi.com.br> 
Data: 16/02/2017 17:06 
Para: gatti@gattiagropecas.com.br 

A/C Cândida 

Boa tarde, segue anexo, cotação do SAAE- Piumhi, para aquisição de um Cortador 
de Grama Tipo Trator com as especificações em anexo. 

Favor nos atender 
porque temos que conhecer o preco de mercado para elaboração da planilha 
de orçamento base. 

Atenciosamente 

Jaqueline Souza 

,N Licitações e Contratos 

'“Anexosr~ 

COTAÇÃO CORTADOR DE GRAMA E CARRETA AGRICOLAJJOCX 47,6KB 

ldel 24/03/201714A8 



Re: Read: Re: Orçamento 

Ldel 

Assunto: Re: Read: Re: Orçamento 

De: Gatti Agropeças <gatt1'@gattiagropecas.com.br> 
Data: 21/02/2017 15:49 
Para: "Licitacoes" <|icítacoes3@saaepiumh¡.com.br> 

Boa tarde Jaqueline, 

Me desculpe, lhe passei somente o preço do Trator, segue abaixo o vaior da carreta. 

_ Carreta agrícola para Trator Trapp 

R$ 1.350,00 A vista 
R$ 1.420,00 4 pagtos 

Atenciosamente 
Karla 

---- On Ter, 21 Fev 2017 14:44:28 -0400 Gatti Agropeças 
<gatti@gattiagropecas.com.br> wrote ---- 

Sua mensagem 

Para: "Gatti Agropeças"«Jatti@qattiaqropecas.com.br> 
Assunto: Re: Orçamento 
Enviadas: Ter, 21 Fev 2017 14:42:48 -0400 

foi lida em Tue, 21 Feb 2017 14:44:28 -0400 

24/03/2017 14:47 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 194832411000167 Data hora c0taçã0:O9l03/2017 
NENA TRATORES E iMPLElt/IENTOS LTDA 

103 / 2017 RUA PADRE ABEL, 1350 

PiUMHi - MG 

Contato: DJHONE COSTA 

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

Validade 30 dias Prazo entrega: 30 dias 

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

'W0000467a CARRETA AGRICOLA PARA TRATOR DE GRAMA 1,00 UN(s) 1.300,00 
N. Marca: 

Modelo: 

00000004676 cORTADOR DE GRAMA TIPO TRATOR, MOTOR BICILÍNDRICO A GASOLI 1,00 UN(s) 22.250,00 
Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 24.060,00 

W 

_n_ _ 

Sistema; MGFCompras - C0taca001 .rpt Página 1 



COTAÇÃO-SAAE-WUNHH-MG 

Assunto: COTAÇÃO - SAAE -PIUMHI-MG 
De:Lkhacoes<Hcnacoes3@?saaepkunhLconLbr> 
Data: 17/02/2017 17:02 
Para: nenatratores@nenatratores.com.br 

A0 DEPARTAMENTO DE VENDAS 

Boa tarde, segue anexo, cotação do SAAE- Piumhi, para aquisição de um Cortador 
de Grama Tipo Trator com as especificações em anexo. ' 

Favor nos atender 
porque temos que conhecer o preço de mercado para elaboração da planilha 
de orçamento base. 

Atenciosamente 

Jaqueline Souza 

Licitações e Contratos .f\ 

--Anexos 

COTAÇÃO CORTADOR DE GRAMA E CARRETA AGRICOLAUOCX 47,6KB 

n de 1 22/02/2017 10:29 



 
Serviço Autónomo de Água e Esgoto 

lícitacoes@saaepiumhl.com.br CNPJ: 21781816/000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PIUMHIIMG -Telefax 37-3371-1332 

CNPJ:19.483241001/67 
Endereço:Rua Padre Abel n 1350 
E-mail:djhonecosta@nenatratores.com.br 
Te|efone/fax:37-33714999 
Representante Legal: 
Nome: Djhone Costa 
Identificação: 068.994.266-41 
Qualificação: 

AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA TIPO TRATOR E CARRETA AGRÍCOLA PARA TRATOR 
DE GRAMA 

Cód. Item Especificação Unid. Qtde. Preço Total 
Produto Unitário 

SAAE 

01 Aquisição de um Cortadorlde Grama UNID. 01 R$22-260,00 R$22-260.00 

Tipo Trator, com as seguintes 
características: 
1- Motor 

-'1.1 - Motor, 'bicilínd'rico, cm *sistema 
premium de filtragem de ar, válvulas 
cromadas, rolamentos com superfícies de 
acabamento superior e uma ventoinha de 
refrigeração para grandes áreas. A 
durabilidade 'deveráser extrema e o 

desempenho superior. 
1.2 _ - Combustível: Gasolina, com 
visualizador de nível de combustível, 02 
cilindros e 747 cilindradas. 
1.3 - Gerador: 15 A 

' . 1.4 - Bateriaz-de 12' v 28 Ah- ' í  o 

1.5 - Capacidade do tanque: de até 15,1 
lit. . . _ _ .. 

1.6- Tanque de Combustivel: traseira do 
veículo 
1.7- Com Filtro de óleo. 

2- Trituarador de Grama] Reciclagem 
Mecanismo de _fragmentação da grama 
cortada, para aproveitamento da mesma 
no solo como. . adubo- ou fertilizante, 
evitando( a degradação do s_oIo_._ 

2.1 -_ Plataforma corn .suporte a coletores, 
descarte Iater'a|_d_e resíduos e .com rodas 
de ajustes as imperfeições do te_rreno. 

B-Sitema deDireção 
3.1 - Transmissão: Hidrostáticah- . 
3.2 - Direção: Por pedal. 

4- Velocidade 



 
licitacoesélsaaepiurnhicom.br CN PJ: 23.782.816ID00110 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PIUMHI/MG -Telefax 37-33714332 

4.1 - Velocidade mínima na frente: 0- 
12,5 km/ h/ 0-5,5mph 
4.2 - Velocidade mínima da marcha à ré: 

0-3,4 km/h / 0-2,1 mph 
4.3- Potência 24 Hz 

5- Plataformas de Corte 
Fabricadas com material resistente, com 
iâminas com maior durabilidade, para a 

proteção contra as intempéries e os 

desgastes do uso. 
5.1 - Largura do corte: de no mínimo 
132,1 cm/ 52 pol. 
5.2 - Lâminas: de no mínimo três. 
5.3 - Pintura Eletrostática: para evitar a 

corrosão. p _ 

5.4 - Material: Aço. _ . _ x 

5.5 - Ajuste de Corte: alavanca, de ajuste 
de corte sobre o' paralama, com '07 _ 

opções de altura: . . _ __ ' 

5.6 - Acionamento das Lâminas de Corte: 

embreagem elétrica;  \ e  4'¡ _ 

5.6 e Tecnología de Corte: Air Induction; 

6-_ Assento e_ Volante- 
1.1 - Assento ajustável e com sistema de 
sensor de presença, desligando o motor a 

qualquer movimentado operador. 
1.2- Volante ergonômico. _ _j 

7- Medidor de Horas  t_ _ _ 

7._1- Tipo digital, com intervalos de 
manutenção_ programadas. . . 

8 - Peso 
8.1_- Aproximadamente _de 288- kg 

9 É Garantia 
9.1- Garantia de no mínimo O6 (seis) 
meses contra defeitos de fabricação.; g -_ 

02 Carreta Agrícola para Trator de 01 01 R$1.800,00 R$1800,00 

Grama com as _ _seguintes 
especificações: 

1- Carreta: 
1.1. Engate rápido .e seguro ao trator; 
1.2. Caçamba móvel e tampa traseira 

removível; _ _ _' ,. 1_ p 

1.3. .Capacidade ' de j _j carga: 

' ' aproximadamente 225'Kg. 

Z-Dimensões _ do Carrinho 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

llcltacoestíjlsaaepiurnhi.corn.br CNPJ: 233823161000110 

Autarquia Municipal [Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PIUMHIIMG -Telefax 37-3371-1332 

(aproximadamente): 
2.1. Largura: 82,55 cm; 
2.2. Altura: 30,5 cm; ., 

2.3. Comprimento: 106,68 cm; 

3-Dimensões da Caçamba 
(aproximadamente) ': 
3.1- Largura: 86 cm; 
3.2 - Altura: 20 cm; 
3.3 - Comprimento: 108 cm. 

4- Aplicação 
Para transporte de grama cortada, 
aparas, restos de podas, terra, adubo, 
areia, entre outros. 
5-Garantia p 

Garantia de no mínimo 06 (seis) meses 
contra defeitos de fabricação. ' 

_ o Valor total. item 0.1 'e item .O2_R$24.060,00 

DATA: 17/02/2017 

Assinatura representante legal - 

cs~<§e n. e:  &D; Cl" 
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Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° 

103/2017 

Fornecedor: 71 .06952010001-07 Data hora cotação:09l03/2017 
SANTA RITA TRATORES E IMPLEIVIENTOS AGRICOLAS LTDA EPP 

AVENIDA GENERAL OSORIO, 165 

CAMANDUCAIA F MG 
Contato: JUAREZ BATISTA PEREIRA 

LOCa| entrega SAAE» Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 

Validade 30 dias Prazo entrega: 30 dias 

Quanutidade Unidade Cod produto Óescrição !Marca 'e Mooelo proooaio pelo forneoedor Preço unitário 

/W000004676 CORTADOR DE GRAMA TIPO TRATOR, MOTCWJR BICiLINDRICO A GASOLI 1,00 UN(5) 18.800,00 
Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 18.800,00 

'N 

Sistema: MGFCompras - Cotacaom .rpt Página 1 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS - MG 4'_ 
CNPJ n. " .I 8.6 75.95 9/0001 -92 

Praça da Bandeira, n. " 276, Centro - CEP: 3 72545-000 

Telefone: (35) 34 72-1333 - Fax: (35) 3472-1200 
www.cachoeirademírtasumg. gov. br 

ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO E A ABERTURA DOS ENVELOPES DE "PROPOSTA 

COMERCIAL" E "DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO" 

Aos 18 (Dezoito) dias do mês de Abril do ano de 2016 (Dois Mil e Dezesseis) às 9h 
(Nove Horas), na sala de Licitações do Município, situada na Praça da Bandeira, n.° 276, Centro, neste 
Municipio de Cachoeira de Minas, Estado de Minas Gerais, reuniram-se sob a presidência da Sra. Arlete 
de Oliveira, tendo como equipe de apoio: a Sra. Edimara Ribeiro Faria Monteiro e o Sr. Luiz Gonzaga 
Pereira, nomeados regularmente pela Portaria Municipal n.° 3.301/16 de 11 (Onze) de Fevereiro de 2016 
(Dois Mil e Dezesseis); para proceder ao recebimento e a abertura dos envelopes de “proposta comercial" 
e "documentação para habilitação", oriundos ao Processo Licitatório n.° 062/16 - Pregão Presencial n.° 
020/16 visando à AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR CORTADOR DE GRAMA PARA MANUTENÇÃO DE 
CAMPOS DE FUTEBOL E GRAMADOS NO MUNICIPIO( Este processo foi publicado no Diário Oficial 
dos Municípios Mineiros, no dia O6 (Seis) de Abril de 2016 (Dois Mil e Dezesseis). em sua edição n.° 1721 
- ano VlIl, página 16; no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas; e publicado 
também no site Oficial do Município. 

Iniciada a sessão com as portas devidamente abertas ao público, pregoeira e sua equipe 
de apoio verificaram que se apresentou para participar do referido processo, com seus envelopes 
devidamente lacrados e protocolados a empresa SANTA RITA - TRATORES E IMPLEMENTOS 
AGRICOLAS LTDA, inscrita no CNPJ n.° 71.069.520/0001-07, com sede à Avenida General Osório, n.° 

165, Centro, no Município de Camanducaia, Estado de Minas Gerais. 

Logo após deu-se inicio a sessão com o credenciamento da empresa participante no 
certame representada pelo Sr. Juarez Batista Pereira, portador do CPF n.° 457.627.756-15. 

Iniciada a abertura do envelope de “proposta comercial", verificou-se que a empresa 
participante apresentou-se de acordo com o exigido na Cláusula O6 do Edital, ficando. portanto 
considerada classificada para a próxima fase do processo. 

A empresa classificada apresentou a seguinte proposta: 

EMPRESA PARTICIPANTE ' VALOR GLOBAL PROPOSTO 
SANTA RITA - TRATORES E IMPLEMENTOS R$ 19.000,00 
AGRICOLAS LTDA 

Após a fase de lances, chegou-se ao valor global de 'R$ 18.800,00 (Dezoito Mil e 
Oitocentos Reais). 

Dando prosseguimento, foi aberto o envelope de "documentação para habilitação”, 
verificou-se que a empresa SANTA RITA - TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 
apresentou toda a documentação constante na Cláusula O7 do Edital e válida na forma da Lei, sendo 
considerada habilitada para a próxima fase do processo, isto é, a adjudicação. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CA CH OEIRA DE MINAS - 
CNPJ n. ° 18.675.959/0001-92 

Praça da Bandeira, n. " 276, Cemro - CEP: 37.545-000 

Telefone: (35) 34 72-1333 - Fax: (35) 34 72-1200 
www. cachoeirademinas. mg. gaubr 

Para prosseguimento do Processo, pregoeira e sua equipe, estarão se reunindo no dia 20 
(Vinte) de Abril de 2016 (Dois Mil e Dezesseis) às 9h (Nove Horas) para aojiudicaçâo do valor giobaf 
constante do processo. 

Estiveram presentes até o fina! da sessão: o representante da empresa participante; 
pregoeira e sua equipe de apoio. citados no início desta ata. 

Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, vai 
assinada por todos. 

Cachoeira de Minas. 18 (Dezoito) de Abril de 2016 (Dois Mil e Dezesseis), às 9h30 (Nove 
Horas e Trinta Minutos). 

Sra. Arlete de Oliveira Sr. Luiz Gonzaga Pereira 
Pregoeira Membro da Equipe de Apoio 

Sra. Edimara Ribeiro Faria Monteiro _ Sr. Juarez Batista Pereira 

Membro da Equipe de Apoio Licitante participante 



PREFEEÉURA MUNECiPAL DE CACHOEIRA DE MINAS ~ MG 

Praça da Bandeira, n.” 276. Centro - CEP: 315454300 

Toi.: (35i34?2~t270 i' 3472-1333 ~ Fax; (35) 3552-1200 

CNPJ nf* t8.8?S.959i6001~92 

Termo de Contrato n” 081,01% fundado no Processo Licitatório n° 062MB, para FORNECHNIENTO DE Gt 

TRATOR CORTADOR UE GRAMA; ode cetebram entre si o MUNICÍPIO DE CACHGEtRA DE kttNASi 

inscrito no CNPJ n”. 'tañítâüãâ/Oüüt-QZ, isento de inscrição Estadual e a empresa SANTA RITA» 

TRATORES E ¡MPLEPAENTOS AGRECOLAS LTDA. 

Aos 22 dias do mês de Abri? do ano de 2.016 o Municipio de Cachoeira de Minas. 
com sorte na Praça da Bandeira, n” 276, Centro, nesse elo representado peio Preieião ivtunicipei¡ Sr. 

Certos Augusto Tenório Dionisio. brasiieiro. casado, portador do CPF n.” 680.429.8i6›üt3 e do RG n.” 

iviG~4f1§4Í51 SSPMG. residente e domiciliado a Rua Leonina de Oliveira, M439; Bairro Vista Alegre, 

neste ?Municipio de Cachoeira de liriiriasfiiiG, doravante denominado CONTRATANTE , e a empresa 
SANTA RITA-TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, CNPJ n°. 7i.(l69.520/Ut)t3ê~G7, 

inscrição Estadual n”, iG5.B39.436.0U-73~», com sede ne Rue general Osório, n°.165, Centro, na cidade 
de CernendocaiaJMGÍ neste ato representado pelo sócio proprietário SF: Juarez Batista Pereira, 

brasileiro, casado. empresário, portador do CPF n°. 467.827.756-15, residente e dornâoiiiado na Avenida 
üenerei Ozono; n°. iüã-A, Centro em CamanducaiaiMG, doravante denominada CONTRATADA, tendo 

como respaldo o resultado do Pregão Presencial n** ozono e a autorização constante do Processo 
Licitatório n° 062m6, celebram o presente contrato, de acordo com e Lei n” 10.520 e n** 866383, visando 

atividades reiacionades com o fornecimento de 01 (um) TRATAOR CORTADOR DE GRAMA, mediante 

as oleosuias seguintes: 

CLÁUSULA PRlMEtRA - DO OBJETO 

t.? - É objeto do presente Contrato, o fornecimento de Gt (um) trator de jardim, cortador de gramas para 

ser otiiizedo nos campos de futebol e gramados em áreas públicas no Menicioio, adjudicado à contratada 

em decorrência do ;orçamento do Pregão Presencial QZGItB, oonforrne especiiicados no formulário de 

proposta da íicitaçâo n”. 062/16. 

CLÁUSULA SEGUNDA - on VIGÉNCiA 

2.1 - O prazo de vigência do presente contrato conterá a 
do 2646. 

partir da data de sua assinatura até 3G de Junho 

CLÁUSULA ?ERCEiRA - oo PAGAMENTO 

3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) 

epreseotação de respectiva Nota FisoaliReãatorios na P 

ionlemente com o atesto do responsável pelo Setor de Com 

apos recebimento do objeto contratam) e 

releitura Monicipai de Cachoeira de Minas: 

pras do Municipio. 

3.2 - Nenhum pagamento será efetuado ao iicitante irencedor. enquanto pendente qzraiqoer oorigação 

que the fo: imposta, em virtude de penalidade oo inadimplência; sem one isso gere direito ao pieito do 

reajustamento de preços ou correção monetária. 

3.3 - É condição para o oagaroento do vetor constante de cada Nota FiscaifFalura, a apresentação de 

prove de Regularidade corri o Funoo de Garantia por Temoo de Serviço (FGTS) e com o instituto 
Nacional do Seguro Social (JNSSJ, 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR 

4.1 ~ A contratante pagará a contratada a imponência de 

que para efeito lego# passa a ser o vetor do presente cont 
Rê 18.800,00 (Dezoito Mit e Oitocentos Reais), 

raio. 



PREFETTURA MUNICIPAL DE CACHOEW DE ttrttNAs - iAG 

Praça da Bandeira. nr” 2?6, Centro ~ CEP: 37545009 
Toi.: (35§34?2-t27'0 l 34724333 - Fax: (353 3432-3200 

CNPJ n.” 1&.675.959tt30t)1-92 

CLÁUSULA QUiNTA ~ OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1 ~ Ao trtunrcipio de Cachoeira de iiftinasi reserva-se o dàreito do exigir garantia do objeto contratado 

peão período de G6 (seis) meses ou especificações do fabricante. 

CLÁUSULA SEXTA -» OBRtGAÇOES DA CONTRATADA 

ar ~ Garantir o piano funcionamento do bem, dentro do prazo de garantia, fazendo a substituição de 

peças eiou a orestação de serviços ou ainda a troca do bom se necessário, sem nenhum ao Contratante; 

5.2 -~ Froa ainda sob a rasponsahiiidade oa contratada todos os encargos sociais, prevroenciários, 

trrouàarros referentes aos satárãosrhooorários pata execução dos sarvrços, despesas com destacamento. 

airmontação e outros que iocidirem sobre o coreto iicitado; 

6.3 -› Fazer a entrega dos veicuãos no irtirnâcípío do Cachoeira da Minas. no prazo de 20 (vinte) dias 

corridos, a contar da emissão da Ordem de Fornecimento, no seguinte endereço: Rua Padre Sérgio, n” 

23?, Centro, Cachoeira de Minas/MG¡ no Atnroxarifado Municipal, 

ea - Fornecer o objeto contratado às soas custas (impostos, taxas. fretes e demais encargos), mediante 
a "ORDEM DE FORNECIMENTO” emittda peía Prefeitura Munâcrpaê de Cachoeira de Minas. . 

CLÁUSULA SÉTÉMA - UA RESCtSÂO 

37.1 - No caso de umas das partes deixar oo cumprir algoma obrigação oriunda desta instrumento. 

ensejará para a outra o direito de rescindir o presente contrato e de exigir o pagamento da muita 

eooivatento a 30% (trinta por cento), sobre o valor contratado. 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
8.3 - Os recursos para a aquisição do veiculo especiíicado na Ciausuêa O? são oriundos da Lei 

Orçamentária n°. 2.425 de 0?' de Dezembro de 204.5, sob as dotações: 0299022781227B12.U30.449052- 
337. 

CLÁUSULA NONA ~ DAS PENALIDADES 

9.3 - Pela inexeoução total ou parcial das obrigações assumidas quanto ao fornecimento dos objetos 

desta itcitação poderão ser apiioarios ao ticêtante aítarnativa ou cumulativamente, garantida a prévia 
defesa, as seguintes sanções 

81,1- Advertência; 

9.1 ,2 - Moita de até 30% (trinta por como) do vetor total oa proposta, a critério da Administração 
e conforme a gravidade do ato; 

9.t.3~8rrspensão temporária do participação em tioátação e impedimento de contratar com a 

Aoroinistração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e 

ãtsskDectaraçâo de inidoneidade para ticitar ou contratar com a Adminéstração Pooirca. 

enquanto pordorarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reaorlitaçâo. 

perante a própria autoridade que aplicou a penaiidaoe. 

9.2 - Em conformidade com o Art. 86 da Lei o° 8.668i93. o atraso injustificada na entrega dos produtos, 

coreto deste Pregão sujeitará o tioitante a muita de 5% (cinco por cento) ao dia: sobre o vator total 
proposto oo item em atraso, a partir oo dia imediato ao vencimento do prazo estipoiado para a entrega do 
veãcuto. 

 
..x-pr ._ 



n) 

PRÉEITURA iviUNiCiPAâ. DE CACHGEIRA SE MiNAS - N16 

Praça da Bandeira, n.° 2%”, Centro ~ CEP: 3?.545-G0ü 

Tai.: (35)34?2-12?Gi 34?2~1333 - Fax: (35) 3472-1200 
CNPJ nF 386751359180018? 

9.3 ~ As importâncias reiativas às muitas serão desceetadas dos pagamenãos a serem efetuados às 

dezeníeres da eia, podendo, entretanão, conforme o caso, ser inscriiae para constêíuis divida ativa; ea 

forma da iai, 

9.4 - As penalidades serão apiisadas sem erejuize das demais sanções, administrativas ou penais? 

prevêsias na Lei Federai n? 8.66683, com as aiterações nela iníredezâdas, pela ie¡ Federal n.° 81383594. 

@museum DÉCEMA - eo mea 
3G.?- As alieraçóee corziraíuais que se fizerem necessárias serão iermaiizedas através de Termo Aditivo, 

não paciencia es comunicações expedidas medifícar quaiqeer aspecto subsianciaê deste Conireio. 

10,2 - A Lei e** Sôôôíüã, aêterada eelas Leis n” &Bâêigti e Lei n” 9648598, regerá enesidieriamente, a 

aplicação desie Contrato e a soiuçào de iêiigros que eventualmente deíes passam resuitar. 

1G.3« 0 foro eo preseníe Contrato será o da Comarca de Cachoeira ee MinasfMG, excluído qualquer 

ouiro, ainda que priviãegiado. 

E por estarem de acorde com as condiçôes aqui estieuiacías, iavreuee o 

presente Contrato em O3 (três) vias de iguai teer e para o mesmo efeito que, após tido e achado cenforme 
e assinado peia CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas. 

 
  “Çêfêâ  0T. Duoms - Prefeito Munucieel 

SANT *. RITAJFRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 

Sr. .iurez Baiieia Pereira - CPF n? 45762775645 
a 1/75  

* «i2 

Testemunhasi: f. 42* efí?v7.z“ ' 

  i 

Tee2emunhas2 A 

    
CPFJFEG:  »fã 5233* à??? 5X2* ”   



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Pesquisa de Mercado 

Processo de compra N° 103 I 2017 

CNPJ Razão social do fornecedor pesquisado Valor proposto 

19.327.717/0001-70 GATFI AGROPECAS IMPLEMENTOS LTDA 1.350,00 

19.483.241/0001-67 NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 24.060,00 

50.970.342/0001-02 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA 887,22 

52.500.287/0001-12 CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 21.500,00 

71.069.520/0001-07 SANTA RlTA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA EPP 18.800,00 

*x 

“W 

Sistema: MGFCompras - PesquisaDeMercadom .rpt Págma 1 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
;Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Cotações vencedoras por fornecedor 

Processo de compra: 103 l 2017 Data do processo: 09/03/2017 Ano de aplicação: 2017 

AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA TIPO TRATOR E AQUISIÇÃO DE CARRETA AGRICOLA PARA 
TRATOR DE GRAMA NA ETE 

50370534210001-0 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA 

00000004678 CARRETA AGRICOLA PARA TRATOR DE GRAMA 1,0000 8872200 8872200 

Total do fornecedor 887,22 

71 .069.520!0001-0 SANTA RITA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA EPP 

'/-\300004676 CORTADOR DE GRAMA TIPO TRATOR, MOTOR BICILÍNDRICO A 1.0000 183000000 188000000 

Total do fornecedor 18.800,00 

Sistema.” MGFCompras - CotacoesPorFornecedorO1.spt página 1 



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

Piumhi - MG 231823161000140 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Análise de Impacto Orçamentário 

  ” 

Processo de compra: 10312017 Aplicação: 2017 
Responsáveiw--w- sRc Carater de urgência: Normal 

Grupo de produtos.. 134000 MAQUINARIO 

Finalidade ............... .. AQUISIÇÃODE UM CORTADOR DE GRAMA TIPO TRATOR E AQUISIÇÃO DE CARRETA AGRÍCOLA PARA 
TRATOR DE GRAMA NA ETE 

 

 

\ 

Ação ........................... .. 03.001 .000.1 7512044192170 Operação e Manutenção do Sistema de E Tradutora ............... ,_ 467 

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

Fonte de recurso ......... .. 100 - Recursos ordinários Detalhe .................. .. 23 

Saldo orçamentário na data da auioriazação orçamentária .......... .. 40900030 ty, de compmmenumengo 

Valor estimado e reservado ............ .. 22.199,07 5,55% 

Saldo remanescente para demais contratações nesta dotação ............ .. 377.800,93 

 J_ Protocolo..... 3.595 r 2017 09/03/2017 \ OA 
N°P Ç.. 0 12. 1 

@Vilela Goulart Queiroz . rocesso 1 3 o 7 

Tipo processo.. Processo cle compra 

Responsável... Sávia Vilela Goulart Queiroz 

Finalidade ...... .. 23 

Sistema: MGFCompras - ImpacioOrcamentariom.rpt 



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

Piumhi - MG 

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA' DE PROCESSO DE COMPRA 

I Processo3de_cce_mpjr  
Objeto ................... .. AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA TIPO TRATOR E AQUISIÇÃO DE 

CARRETA AGRÍCOLA PARA TRATOR DE GRAMA NA ETE 

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

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

Por ser verdade, firmo o presente, 

Piumhi- MG, quinta-feira, 9 de março de 2017 

PI "“oaeçia"a“ Silva Melo ' 

Diretor 

Protocolo..., 352612017 09f03/2017 00:00:00 

N° Processo... 10312.01? 

Tipo prccesso.. 

Responsável... 

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

Sistema; MGFCompras - Autorizacao0rdenador01.rpt 



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

Piumhi - MG 

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

cLAssIFicAÇÃo DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

Às 10:21 hs desta quinta-feira, 9 de março de 2017, na sala de reuniões do Serviço Aut. de Água e_ Esgoto o 
responsável pelo setor de compras concluiu sua análise do processo n” 103 12017, referente a AQUESIÇAO DE UM 
CORTADOR DE GRAMA TIPO TRATOR E AQUlSlÇAO DE CARRETA AGRÍCOLA PARA TRATOR DE GRAMA NA 
ETE. 

O responsável pelo setor de compras decidiu que a modalidade do referido processo e por Pregão presencial 
"N 

Menor preço e mais vantajoso para Autarquia 

Piumhi- MG, quinta-feira, 9 de março de 2017 

¡SOIÍÍBHROÉÉÕÍ gosta ' 

Responsável pelo setor de compras 

Protocolo"... 3.629/ 2017 09/03/2017 10:21 

N” Processo... 3 I 2.017 

Tipo processo.. Processo de compra 

Modalidade_ Pregão presencial 

Responsável... Jaqueline Aparecida de Souza 

Sistema: MGFcompras - CIassificacaoProcessoPorModaIidadeíYl.rpl Finalidade., .... .. 



 
Serviço Autônoma de Água e Esgoto 

licitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816IDOD1-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 21'¡ - 37925-000 PIUMHIIMG w Teiefax 37-3371-1332 

camssÃa EE LIÇWAÇÃ0 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2017 

SETOR/REPARTIÇÃO: SETOR DE OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E ExPANsÃo 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 

OBJETO: O PRESENTE CERTAME TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DA 
PROPOSTA MAIS VANTAJOSA A ADMINISTRAÇÃO, VISANDO AQUISIÇÃO 
DE (91) UM CORTADOR DE GRAMA TIPO TRATOR E (01) UMA CARRETA 
AGRICOLA PARA CORTADOR DE GRAMA, NOVO, ZERADO DE FABRICA, 
CONFORME ESPECIFICAÇOE5 DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DESTE 
EDITAL. * 
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SAASTÊ 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
Fic¡tacoestêsaaepãumhhcomúar CNPJ: 23.?82..816!00G1-10 

Auâarquia Municipal¡ (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 211 w 37925-000 PIUMHSIMG - Telefax 37-3374-1 332 

comissão OE LiorrAçAo 

  

PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa à administração, visando 
aquisição 01 (um) cortador de grama tipo trator e 01 (uma) carreta agrícola 
para cortador de grama, conforme especificações do Termo de Referencia 
Anexo I deste edital. 

Não havendo expediente nas datas supracitadas, o credenciamento e a 
abertura da 
subseqüente, nos mesmos horários. 

APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: 
Dia 18/04/2017 das 08:00h (Oito horas) às 08:59h (Oito horas e 

cinquenta e nove minutos). 

ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL: 
Dia 18/04/2017 Às 09:00h (nove horas). 

sessão ficarão prorrogados para o primeiro dia útil 

LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Sede do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto, à Praça Zeca Soares nO 211- Centro, Piumhi-MG - 
Setor de Licitações e Contrato. 

O SAAE não se responsabiliza por envelope que não for entregue no 
endereço supracitado. 

CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: Na 
internet, no site www.saaepiumhi.com.br ou na Sala de Licitações do 
SAAE à Praça Zeca Soares n° 211, Centro - Piumhi-MG. 

ESCLARECIMENTOS: e-mail Iicitacoes3@saaepiumhi.com.br, telefax: 
(37) 3371-1332, ou na sala da Comissão Permanente de Licitação. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília 

#0 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

!icitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.511 6/0001 -1 0 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 u 37925-000 PIUMHEIMG - Terei-ax 37433714 33 'i  ' 

CGMESSÃG na LBCBTAÇÂG 

PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N” 103/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

PREÂMBULO 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi Minas Gerais, Autarquia 
Municipal criada pela Lei n° 1035/90 e suas alterações, com endereço à 

Praça Zeca Soares, 211, Centro, Piumhi, MG, CEP 37925-000, CNPJ 
23.782.816/0001-10, isento de inscrição estadual, torna público a abertura do 
Processo Licitatório n° 103/2017, na modalidade Pregão Presencial ng 

03/2017, Tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 01 (um) cortador de grama tipo 
trator e 01 (uma) carreta agrícola para cortador de grama. O procedimento 
licitatório que dele resultar obedecerá integralmente a Lei 10.520/2002, 
subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, e suas alterações, bem como Decreto 
Municipal n° 2.887/2010 (Institui o Pregão), Lei Complementar n. 25/2010 (que 
institui o Estatuto Municipal da ME, EPP e MEI), Lei Complementar nO 123, de 14 
de dezembro de 2006 com a redação dada pela Lei Complementar n° 147/2014, 
e pelas demais normas e condições estabelecidas neste edital. 
Os trabalhos serão conduzidos pela servidora do Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Piumhi, Jaqueline Aparecida de Souza, designada Pregoeira e 
integrarão a Equipe de Apoio as servidoras: Maria Luciana Goulart de Castro e 
Sônia Roseni Costa designadas pela Portaria/SAAE-PIUMHI NO 018/2017, 
publicada em 24/02/2017. 

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

I - OBJETO 

A presente licitação tem como objeto a seleção da proposta mais vantajosa à 
administração, visando aquisição de 01 (um) cortador de grama tipo trator e 01 
(uma) carreta agricola para cortador de grama, conforme especificações do 
Termo de Referencia Anexo I deste edital. 

b ' 3 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoes/@saaepiumhLcomJsr CNPJ: 23.782.151 610001-1!! 
Autarquia Municipal (Lei 103590) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHEIMG - Telefax 37-33714 332 

GGMISSÃQ pe Licitação 
II- ÁREA SOLICITANTE '- 

Setor de Operação Manutenção e Expansão 

III - CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

1 - Cópia deste Edital permanecerá afixada no quadro de avisos localizado no 
hall de entrada do SAAE a Praça Zeca Soares, 211- Centro em Piumhi - MG, ou, 
ainda, poderá ser obtida na sala da Comissão Permanente de Licitação, no 
horário de 8:00 às 11:00 horas e de 13:00 às 16:00 horas e também pelo site 
www.saaepiumhi.com.br. 

2 - As pessoas jurídicas e/ou representantes que tiverem interesse em participar 
do certame, obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo no 
jornal de circulação regional, quando for o caso, com vistas a possíveis 
alterações e avisos. 

3 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o Edital poderão ser encaminhados para 
o e-mail licitacoes3@saaepiumhi.com.br, via telefax (37) 3371-1332, ou 
ainda, para a sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço constante 
à f|.2 deste Edital. 
3.1 - As respostas do (a) Pregoeiro(a) às solicitações de esclarecimentos serão 
encaminhadas por e-mail, fax, telefone, ficando acessíveis a todos os 
interessados. 

4 - Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer 
pessoa, protocolizadas na sala da Comissão Permanente de Licitação do SAAE , a 
Praça Zeca Soares, 211- Centro em Piumhi - MG, CEP: 37.925-000, a partir da 
publicação do aviso do edital até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
abertura das propostas, dirigidas ao(a) Pregoeiro(a), que deverá decidir sobre a 
petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
4.1 - O SAAE não se responsabilizará por impugnações endereçadas via postal 
ou por outras formas, entregues em locais diversos do mencionado no item 
acima, e que, por isso, não sejam protocolizadas no prazo legal. 
4.2 - A decisão do (a) Pregoeiro (a) será enviada ao impugnante e todos os 
participantes via fac-símile ou e-mail, para conhecimento de todos os 
interessados. 

IV- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

1- Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao 
objeto licitado, que cumpram plenamente os requisitos de habilitação, 
estabelecidas no Título VIII deste instrumento convocatório. 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

Iícitacoesâãsaaepiumhbcomdar CNPJ: 23.782.816/0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 211 w 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

comissão oe ucrmçâo 
1.1 -A participação neste certame implica aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório. 
1.2 -Participarão da Sessão Oficial do Pregão Presencial os representantes 
efetivamente credenciados. ' 

1.3 - Serão aceitos participação no referido certame de licitantes que queiram 
enviar seus documentos de Habilitação e Proposta Comercial via correios ficando 
os mesmos, no entanto, impedido de formular lances. 

2-Não poderá participar da presente licitação empresa: 
2.1 - suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com o Serviço 
Autônomo de Agua e Esgoto; 
2.2 - declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da 
Administração Pública; enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penaüdade; 
2.3 - impedida de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais ou com o 
Municipio de Piumhi; 
2.4 - com falência decretada. 

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

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

V - CREDENCIAMENTO 

1- No dia, hora e local designados no Edital, o interessado ou seu representante 
legal deverá proceder ao respectivo credenciamento junto ao(a) Pregoeiro(a), 
apresentando em envelope separado os seguintes documentos em negrito, 
sendo: 

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



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035l90) Praça Zeca Soares, 211 -› 37925-000 FIUMHIIMG - Telefax 376371-1 332 

OOwSsÃO oe LiOaTAçÃO 
2.1.1 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os 
respectivos originais sejam apresentados ao(a) Pregoeiro(a) ou à Equipe de 
Apoio para autenticação. 

3 - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao(a) 
Pregoeiro(a)implica a presunção de sua capacidade legal para realização das 
transações inerentes ao Pregão Presencial e a responsabilidade legal pelos atos 
praticados. 

4- Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, 
é obrigatório a presença da licitante ou de seu representante em todas as 
sessões públicas referentes à licitação. 

5 - 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 estiver sujeito a quaisquer dos 
impedimentos do § 4° deste artigo, caso tenha interesse em usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Ie¡ citada, deverá 
comprovar sua condição de ME ou EPP, por meio de declaração, 
conforme modelo do Anexo VI . 

5.1 - O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, cível, 
administrativa e penalmente. 

6- Apresentar Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação 
conforme modelo Anexo IV. 

7- A documentação referente ao credenciamento deverá ser entregue 
fora dos envelopes. 

VI- APRESENTAÇÃO OA PROPOSTA COMERÉÃL, DOCUMENTAÇTÃO DE 
HABI LITAÇÃO 

1 - A Documentação de Habilitação e a Proposta Comercial deverão ser 
apresentados, em envelopes distintos, colados e indevassáveis, Sob pena de 
desqualificação, contendo em sua parte externa, as seguintes informações: 

AO PREGOEIRO DO_ .SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 

PIUMHI MINAS GERAIS 
PROCESSO LICITATORIO N° 103/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2017 
"DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" 

RAzAO SOCIAL E ENDEREÇO 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoesiàlsaaepiumhi.com..br CNPJ: 23.7B2.B'l 610001-1!) 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 »- 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1 332 

comissão oe Licitação 
AO PREGOEIRO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 

PIUMHI-MINAS GERAIS 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2017 
"PROPOSTA COMERCIAL" 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 

VII - PROPOSTA COMERCIAL 

1 - A proposta comercial poderá ser apresentada conforme modelo do Anexo II- 
Modelo de Proposta Comercial, ou em modelo próprio, desde que contenha 
todas as informações ali previstas, com identificação da pessoa juridica 
proponente, n.° do CNPJ, endereço, números de telefone e fac-símile, e-mafl' e 
assinatura do seu representante legal ou credenciado, devidamente identificado 
e qualificado sem emendas, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, 
salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos 
demais licitantes, prejuízo à administração ou não impedirem a exata 
compreensão de seu conteúdo, constando: 
a) data e assinatura do representante legal da proponente; 
b) razão social, CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 
c) endereço completo; 
d) VALOR UNITÁRIO E GLOBAL, ou seja, a soma do resultado da multiplicação 
da unidade pelo respectivo preço unitário, cotados em reais, com até 02 (duas) 
casas decimais. Será(ão) desclassificada(s) a(s) proposta(s) com preço 
manifestamente inexequível ou superior aos praticados no mercado, nos termos 
do art. 48, II da Lei 8.666/93 e suas alterações; 
e) Valor total da proposta por extenso. 
f) Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso prevalecerão 
estes últimos. 
g) Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas com 
transportes, imposto, taxas, seguros, contribuições sociais, obrigações 
previdenciárias, fiscais, comerciais, trabalhistas, tarifas e outros encargos com o 
envio do Equipamento - até o Pátio do almoxarifado do Serviço Autônomo de 
Água de Piumhi-MG sito à Praça Zeca Soares, 211 - Centro, em Piumhi-MG, 
inclusive descarga do equipamento. 
1.1-Regime de Execução: Entrega em uma única parcela. 
1.2 - Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a 
aquisição do equipamento, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer 
reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte 
da licitante. 
1.3-O prazo/local de entrega: O prazo máximo para a entrega do 
equipamento será de até 30(trinta) dias contados após assinatura do 
contrato e recebimento da nota de empenho pelo licitante vencedor, com 
entrega (CIF) no pátio do almoxarifado do SAAE de Piumhi a Praça Zeca Soares 
211, Centro, inclusive descarga do equipamento. 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoes@saaepiumhLconLbr CNPJ: 23.782.816l0001-'í0 
Autarquia Municipal (Lei 1035f90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIIMG - Tetofax 3?-3371-1332 

comissão oe LioaTAoÁo 
1.4- Os licitantes deveram especificar a marca, o tipo, modelo, procedência e 
outras características do equipamento a que se propõe oferecer, além daqueles 
exigidos no edital, anexando ros ectos folhetins informativos técnicos e 
catálogos em linguagem português. 
1.5 - A licitante deverá oferecer garantia para o equipamento contra defeitos de 
fabricação, montagem e funcionamento.pe|o período mínimo delO6 (seis) meses 
contados da entrega, sendo que a garantia deve ser independente do limite de 
horas. 
1.6- Declaração de que a proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60 
(sessenta) dias corridos, contados da data-limite prevista para entrega das 
propostas, conforme art. 64, § 3°, da Lei n° 8.666/93 e art. 6° da Lei n° 10.520, 
de 17/07/2002. 
1.6.1 - Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta 
Comercial, o mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento. 
1.6.2 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, 
sem convocação para a contratação, as licitantes ficam liberadas dos 
compromissos assumidos. 
1.6.3 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro 
do periodo de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, poderá ser 
solicitada prorrogação da validade a todos os licitantes classificadas, por igual 
prazo, no mínimo, caso persista o interesse do SAAE. 
1.6.4 - A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do 
subitem anterior, dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva 
proposta. 
1.7- Todas as condições previstas no Termo de Referencia Anexo I deverão ser 
observadas com vista à elaboração da proposta comercial. 
1.8- 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 

 

2 - As quantidades dos itens indicados no Termo de Referência Anexo I poderão 
sofrer alterações para mais ou para menos, conforme disposto no art. 65, § 1° 
da Lei 8666/93. 

3 - Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo 
licitante, no ato da entrega de sua Proposta Comercial. 

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

5 .- Caso haja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que tenha 
apresentado preço até 5% (cinco por cento) superior ao do LICITANTE de maior 
valor, e desde que este também não se enquadre como micro ou pequena 
empresa, lhe sera' data oportunidade de ofertarem nova proposta inferior àquela, 
nos termos do art. 44 § 2° e 45 § 3° da Lei Complementar 123/2006. 
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oomissao os Licitação 
6-A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(am) enviar à Pregoeira do SERVIÇO 
AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PIUHMI-MG, no prazo do item 16 do Título 
X, a(s) proposta(s) de preços escrita, com os valores oferecidos após a etapa de 
lances, em 01 (uma) via, preferencialmente rubrícada em todas as folhas e a 
última assinada pelo representante legal da empresa citado nos documentos de 
habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, deste 
Edital. 

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

8 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital. 

vn¡ - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

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

1.1- Habilitação Jurídica: 

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

1.1.2 - registro comercial, no caso de empresa individual; 

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

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

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

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

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

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

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

versão original acompanhada das alterações promovidas e registradas no órgão competente. 
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CGMESSÃG DE LBSETAÇÂQ 
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. 

0 licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus 
atos. cível, administrativa e penalmente. 

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

1.2- Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

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

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

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

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

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

1.2.6 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JUSTIÇA DO 
TRABALHO, mediante a apresentação de certidão negativa ou certidão positiva 
com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei n0 5.452, de 10 de maio de 1943; 
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CGMESSÃO oe LECWAÇÃQ 
1.2.7- O(a) Pregoeiro(a) e a equipe de apoio poderão efetuar consulta ao site da 
Receita Federal na internet para certificação sobre a regularidade da inscrição da 
empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ, em observância à 

legislação pertinente, confirmando, ainda, a autenticidade dos demais 
documentos extraídos pela internet, junto aos sites dos órgãos emissores, para 
fins de habilitação. 
1.2.7.1- Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para 
habilitação deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com 
número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que: 
a) - se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz; 
b)- se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 
filial; 
c) - se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser 
apresentados tanto os documentos da matriz quanto os da filialz 
d) - serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

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

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

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

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

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

1.4 - Qualificação Técnica: 

a) Apresentação de no minimo, 01 (hum) Atestado de Qualificação Técnica, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter o 
licitante fornecido bens com caracteristicas semelhantes ao objeto Iicitado; 
a.1) Os atestados apresentados poderão ser diligenciados de acordo com o 
parágrafo 3° do art. 43, da Lei 8.666/93. 

2 NOTA EXPLICATIVA: Embora a matriz e a filial sejam estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica, o 

direito tributário confere tratamento específico aos diferentes estabelecimentos empresariais, considerando cada 

um deles um domicílio tributário. Logo, se a filial for a empresa a ser contratada para executar o objeto, o 

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

l l 
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CQMESSÃQ DE LB$ETAÇÃG 
2 - As proponentes deverão apresentar toda a documenta ão ex¡ ida ara a 
habilitação, inclusive os documentos com robatórios da re ularidade 
fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição. 
2.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, 
será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 
ao momento em que a ME ou EPP for declarada vencedora do certame, 
prorrogáveis por igual periodo, a critério do SAAE, para regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 
2.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de 
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao(a) Pregoeiro(a). 
2.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias 
úteis inicialmente concedidos. 
2.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuizo 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 13, do Título X, ou submeter o processo à Autoridade 
Competente para revogação. 

  

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

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

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

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

7 - A apresentação dos documentos em desacordo com o previsto neste título, 
ou a ausência, salvo o disposto no item 2, inabilitará o licitante, sendo aplicado o 
disposto no item 13 do título X. 

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

9 - O licitante obriga-se a declarar a superveniência de fato impeditivo da 
habilitação, observadas as penalidades cabíveis. 
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comissão OE apuração 
Ix- cRITÉRIOs DE JULGAMElV-'r-O 

1 - O critério de julgamento será o de menor preço por ITEM, desde que 
observadas as especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e 
seus anexos. 

2 - Será desclassificada a proposta que: 
2.1 - não se refira à integralidade do objeto; 
2.2 - não atenda às exigências estabelecidas no Edital ou em diligência; 
2.3 - apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com 
os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele 
renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; ou superestimados ou 
manifestamente inexequiveis, assim considerados nos termos do disposto no art. 
44, § 3° e art. 48, II da Lei Federal n° 8.666/93. 

3 - Se o(a) Pregoeiro(a) entender que O preço é inexequível, fixará prazo para 
que O licitante demonstre a exequibilidade de seu preço por meio de planilha de 
custos ou outros documentos. 
3.1 - não havendo a comprovação da exequibilidade do preço a proposta será 
desclassificada, sujeitando-se O licitante às sanções legais. 

4 - Quaisquer erros de soma e/Ou multiplicação apurados nos itens componentes 
da Planilha de Preços serão corrigidos pela Equipe de Apoio 
4.1 - Serão corrigidos Os valores dos preços unitários ou do preço total do item, 
conforme a divergência apurada, de forma a prevalecer, sempre, O valor total 
menor ou igual ao valor do lance ofertado na sessão do Pregão ou 0 valor 
negociado com o(a) Pregoeiro(a), após diligência e mediante expressa anuência 
do licitante. 
4.1.1 - Após anuência do licitante, a correção será consignada em ata de 
julgamento. 
4.2 - Serão desconsiderados Os valores a partir da terceira casa decimal. 

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

6 - o(a) Pregoeiro(a), no julgamento das propostas, poderá desconsiderar 
evidentes falhas formais sanáveis que não afetem o seu conteúdo. 

x - PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO 

1 - Após O encerramento do credenciamento dos representantes das licitantes, 
o(a) Pregoeiro(a) declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não 
mais aceitara novos licitantes. 

2 - Aberta a sessão, os representantes credenciados entregarão Os envelopes 
contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta Comercial e, 
separadamente, declaração, conforme modelo do Anexo IV, dando ciência de 
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CSMBSSÁQ os LBCETAÇÂO 
que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, a teor do art. 9°, inciso V, 
alínea "a" do Decreto Estadual n° 44.786/08. 
2.1. Os licitantes que enviarem os envelopes, "Documentação de Habilitação" 
e "Proposta Comercial", sem representante credenciado, deverão 
encaminhar, em envelope separado, a declaração acima. 

3 - O(a) Pregoeiro(a), após a abertura das Propostas Comerciais, procederá à 
verificação de 'sua conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, à 

conseqüente desclassificação das propostas em desacordo e à divulgação dos 
preços cotados pelos licitantes. 
3.1 - Na hipótese de ser necessária a realização de diligências para 
comprovação da exequibilidade dos preços, a sessão poderá ser suspensa, sendo 
agendada nova data e horário para sua continuidade. 

4 - O(a) Pregoeiro(a) classificará, a proposta de MENOR PREÇO POR ITEM e 
aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) 
a' proposta de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais. 
4.1 - Se não houver no minimo 3 (três) propostas comerciais nas condições 
definidas neste item, o(a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas 
subsequentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos 
lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

5 - Em seguida, será iniciada a etapa de apresentação de lances verbais, que 
deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, 
a partir do autor da proposta classificada de maior preço, e os demais, em ordem 
decrescente de valor. 
5.1. Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a 
consulta de preços. Quando convocado pela Pregoeira, o licitante desejar efetuar 
ligações para consulta de preços, ou estiver ausente da sala de licitações seja 
qual for o motivo, o mesmo perderá o direito ao lance e será excluído da etapa 
de lances para aquele item. 
5.1.1. Somente serão aceitas as consultas efetuadas via telefone na fase de 
negociação caso o preço do licitante não esteja compatível com o preço médio 
obtido na consulta ao mercado, quando este tiver interesse em cobrir o preço 
apurado na pesquisa de mercado. 
5.2 - Se duas ou mais propostas apresentarem preços iguais, será realizado 
sorteio para determinação da ordem de apresentação dos lances. 
5.3 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) 
Pregoeiro(a), implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na 
manutenção do seu último preço, para efeito de posterior ordenação das 
propostas. 
5.4 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre 
a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação. 
5.5 - Se houver apenas uma proposta, desde que atenda a todos os termos do 
Edital e que seu preço seja compatível com o valor de mercado, esta poderá ser 
aceita. 
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comissão be EJCWAÇÃQ 
6 - Não havendo mais licitantes interessados em apresentar lances, estará 
encerrada a etapa de lances. 

 

7 - Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido 
ofertada por ME ou EPP, e houver proposta apresentada por ME ou EPP com valor 
até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço, estará configurado o empate 
previsto no art. 44, § 2° da Lei Complementar no 123/06. 

8 - Ocorrendo o empate e comprovada a condição de ME ou EPP, na fase de 
credenciamento dos licitantes, nos termos do item 5, do Título V, proceder-se-á 
da seguinte forma: 
8.1 - A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) minutos, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada 
classificada em 10 lugar no certame, sob pena de preclusão do exercicio do 
direito de preferência. 
8.2 - Caso a ME ou EPP mais bem classificada, em situação de empate ficto, 
utilize seu direito de preferência, será classificada em primeiro lugar e dar-se-á 
prosseguimento à sessão. 
8.3 - Se a ME ou EPP mais bem classificada não exercer seu direito de 
preferência, na forma do subitem anterior, serão convocadas as demais ME ou 
EPP remanescentes, cujas propostas estiverem no limite estabelecido no item 7, 
na ordem de classificação, para o exercício do direito de preferência. 
8.4 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se 
encontrem nesse limite, será realizado sorteio, entre essas empresas, para 
definir a que primeiro podera' apresentar novo lance. 
8.5 - Não havendo ME ou EPP, em situação de empate ficto, que utilize o direito 
de preferência, prosseguir-se-á a sessão observando-se a classificação da etapa 
de lances. 
8.6 - Será classificado em primeiro lugar o licitante que, ao final da etapa de 
lances, após aplicação do direito de preferência instituído pela Lei Complementar 
no 123/06, ofertar o menor preço. 

9 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o(a) 
Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao 
objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

10 - O (a) Pregoeiro (a) poderá formular contraproposta ao licitante que ofertou 
o lance de menor preço, para que possa ser obtida melhor proposta, bem como 
decidir sobre sua aceitação. 

11 - Se a oferta de menor preço for considerada aceitável, será aberto o 
envelope “Documentação de Habilitação" do licitante que a tiver formulado, para 
confirmação de sua habilitação. 

12 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 
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comissão be LBSWAÇÃQ 
13 - No caso de desclassificação da proposta de menor preço ou inabilitação do 
licitante, o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta ou lance subseqüente, 
verificando a sua aceitabilidade e habilitação do licitante, na ordem de 
classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance 
que atenda às exigências deste Edital. 

14 - Nessa etapa o(a) Pregoeiro(a), também, poderá negociar o preço com o 
licitante, para que sejam obtidas melhores condições para o SAAE, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor. 
14.1 - Existindo ME ou EPP remanescente, no intervalo do empate ficto, 
ocorrendo a hipótese do caput, voltar-se-á a etapa correspondente ao subitem 
8.1 deste Título. 

15 - Caso seja necessário, o(a) Pregoeiro(a) poderá suspender a sessão do 
Pregão, a qualquer momento, para realização de diligências, designando nova 
data para sua continuidade, ficando intimados, no mesmo ato, os licitantes 
presentes. 

16 - O licitante detentor do menor preço deverá encaminhar ao(à) Pregoeiro(a) 
a Proposta Comercial, AJUSTADA A0 PREÇO FINAL, no prazo máximo de 5 
(cinco) dias úteis, excluído o dia da sessão, sob pena de desclassificação. 
16.1 - O prazo para entrega da proposta poderá ser prorrogado, a pedido do 
licitante, corn justificativa aceita pelo(a) Pregoeiro(a). 
16.2 - O documento deverá ser protocolizado, em envelope lacrado, com 
identificação do licitante, número do Processo Licitatório e número do Pregão, na 
sala da Comissão Permanente de Licitação, à Praça Zeca Soares, 211- Centro, 
Piumhi/MG, CEP 37.925-000, no horário de 8:00 h às 11:00 h e de 13:00 h às 
16:00 h. 
16.3 - Se a documentação indicada no subitem acima for enviada por via postal, 
deverá ser encaminhada à Comissão Permanente de Licitação do SAAE, no 
endereço acima indicado para protocolização. 

17 - Na reunião Iavrar-se-á ata circunstanciada da sessão, com registro de todos 
os atos do procedimento e das ocorrências relevantes, assinada pelo(a) 
Pregoeiro(a), Equipe de Apoio e pelos licitantes. 

XI- DOS RECURSOS 

1. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, a Pregoeira 
inabilitará a licitante e examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das 
iicitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de 
uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, 
ocasião em que a Pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente para 
que seja obtido preço melhor. 

2 - Após a declaração do vencedor, durante a Sessão do Pregão, qualquer 
licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, 
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comissão os LBCETÀÇÃO 
cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis 
para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde 
logo, intimados para apresentar contra razões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos, na sala da Comissão Permanente de Licitação. 

3 - Se as razões do recurso forem apresentadas na Sessão do Pregão, estas 
serão reduzidas a termo na respectiva Ata, ficando os demais licitantes, desde 
logo, intimados para apresentar contra razões no mesmo prazo, contados da 
lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

4 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 
decadência do direito de recurso. 

5 - Os recursos e respectivas contra-razões deverão obedecer aos 
seguintes requisitos, sob pena de não serem conhecidos: 
5.1 - ser dirigido ao Diretor Executivo do SAAE, aos cuidados do(a)Pregoeiro(o), 
no prazo de 3 (três) dias úteis, conforme estabelecido no item 2 deste título; 
5.2 - ser dirigido ao Diretor Executivo do SAAE, nos casos de anulação ou 
revogação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis; 
5.3 - ser apresentado em uma via original, datilografada ou emitida por 
computador, contendo razão social, CNPJ e endereço da empresa, rubricado em 
todas as folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado do 
licitante, devidamente comprovado; 
5.4 - ser protocolizado na sala da Comissão Permanente de Licitação do SAAE a 
Praça Zeca Soares, 211, Centro Piumhi-MG, CEP: 37925-000. 

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

7 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

8 - Os recursos serão dirigidos à autoridade competente, por intermédio do(a) 
Pregoeiro(a) que, reconsiderando ou não sua decisão, o fará subir, devidamente 
informado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

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

10 - A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio de 
publicação no jornal de circulação local, e no quadro de avisos do SAAE. 

x11 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
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comissão na LECETAÇÃQ 
1- Inexistindo manifestação recursal o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante 
vencedor, competindo à autoridade superior homologar o procedimento 
licitatório. 

2- Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos 
atos procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante 
vencedor e homologará o procedimento licitatório. 

3- Depois de homologado o resultado desta licitação, a empresa adjudicatária 
será convocada para assinar o termo contratual no prazo de até 05 (cinco) dias 
consecutivos, a partir do comunicado expedido pela Administração. Nos termos 
do § 2° do art. 64 da Lei 8.666/93, poderá a Administração, quando o convocado 
se recusar a assinar o contrato, no prazo estabelecido, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-Io em igual prazo e nas 
mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto a preços ou revogar 
a licitação, independentemente de cominação estabelecida pelo art. 81 da 
legislação citada. 

4- A Convocação de que trata o item anterior deverá ser atendida no prazo 
máximo de 02 (dois) dias úteis, prorrogável apenas 01 (uma) única vez a critério 
da Administração, sob pena de decair o direito a contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas na lei. 

XIII- FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO 

1 - A área competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e fiscalizar 
a execução do objeto desta licitação será o Chefe do Setor de Operação 
Manutenção e Expansão, observados os artigos 67 a 76, da Lei Federal 
n98.666/93. 
1.1- O SAAE podera' solicitar assessoria da área especializada e conhecedora do 
objeto da licitação para que em conjunto supervisione e confiram se o mesmo 
atende as especificações do edital. 

2 - Os itens, objeto desta licitação terão seu recebimento PROVISORIO, para 
efeito de posterior verificação da conformidade do equipamento com a 
especificação, e DEFINITIVAMENTE após a verificação da QUALIDADE e 
consequente aceitação. 
O SAAE reserva-se o direito de não receber o objeto com atraso ou se 
considerado em descordo com o edital e o contrato, 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 ou rescindir o contrato e aplicar o disposto no 
art. 24, inciso XI, da Lei Federal n° 8666/93. 
2.1 - A não entrega do equipamento, será motivo de aplicação das penalidades 
previstas no título XXI, deste edital. 
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comissão oe LSÊETAÇÃQ 
3 - Permanecendo a ínexecução contratual o licitante será DESCREDENCIADO e 
impedido de contratar com o SAAE de Piumhi/MG. 

XIV- DO PRAZO E LOCAL DA ENTREGA DO EQUIPAMENTO 

O prazo máximo para a entrega do equipamento desta licitação será de até 
30 (trinta) dias após assinatura do contrato e recebimento da nota de 
empenho pelo licitante vencedor. A entrega será CIF no pátio do almoxarifado 
do SAAE de Piumhi-MG á Praça Zeca Soares n° 211- Centro - Piumhi-MG. 

xv-oos PREÇOS 

1- As cotações deverão ser feitas em moeda corrente do país. 

2 - Os licitantes deverão apresentar preço para o item relacionado, no modelo de 
Planilha [Proposta Comercial - Anexo II, finalizando com o total geral. 
2.1-Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas com 
transportes, imposto, taxas, seguros, contribuições sociais, obrigações 
previdenciárias, fiscais, comerciais, trabalhistas, tarifas e outros encargos com o 
envio do Equipamento - Cortador de Grama Tipo Trator e Carreta Agrícola até o 
Pátio do almoxarifado do Serviço Autônomo de Agua de Piumhi-MG sito à Praça 
Zeca Soares, 211 - Centro, em Piumhi-MG, inclusive descarga do 
equipamento. 

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

_x_\TI_- PAGAMENTO 
É_ 

1 - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será 
efetuado pela Tesouraria do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi-MG, 
por processo legal, em até 07 (sete) dias após a comprovação da entrega do 
objeto licitado nas condições exigidas e apresentação e dos documentos fiscais 
devidos, sob pena de multa de 0,5% ao mês, ou fração (pro rata die), sobre o 
valor da fatura; 
1.1- se o objeto não for entregue conforme condições deste Convite, o 

pagamento ficará suspenso até seu recebimento definitivo. 
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comissão oe LICWAÇÁG 
2 - O SAAE, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá devoivê-la 
à adjudicatária para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o 
prazo estipulado no "item 1" será contado somente a partir da reapresentação do 
documento, desde que devidamente sanado o vício. 

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

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

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

xvn - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
consignada no Programa: 17.512.0449.2170, e Elemento: 4.4.90.52 do 
Orçamento do SAAE PIUMHI-MG em vigor, segundo o novo Plano de 
Classificação Funcional Programática, e demais disposições contidas na Lei no 
4.320/64, em combinação com inciso V, do art. 55, da Lei n° 8.666/93, em 
combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei Complementar n° 101/2000. 

XVIII - DO REAJUSTAMENTO 

1- Os valores das propostas não sofrerão qualquer reajuste, salvo com a 
condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante 
requerimento do CONTRATADO e com comprovação documental, nos termos da 
Lei 8.666/93, observando-se ainda, as disposições da Lei Federal no 
10.192/2011. 

xxx - DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA 

1- Entregar o equipamento, na forma pactuada; 

2- Dar ciência o SAAE PIUMHI-MG, imediatamente, e por escrito, de qualquer 
anormalidade existente no equipamento, mesmo que não sejam de sua 
competência; 

3- Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo SAAE PIUMHI-MG, 
cujas reclamações se obriga a atender prontamente; 
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comissão oe LÉCETAÇÃQ 
4- A ausência ou omissão da fiscalização do SAAE PIUMHI-MG não eximirá o 
Contratado das responsabilidades previstas neste instrumento; 

5- Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais 
resultantes deste instrumento; 

6- 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; 

7- 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. 

XX - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

1- Efetuar o pagamento no prazo estipulado no Título XVI; 

2- Notificar ao Contratado qualquer irregularidade encontrada no equipamento; 

3- Recusar o equipamento que não estiver de acordo com as especificações; 

4- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pelo Contratado. 

XXI - DAS PENALIDADES 

1 - A recusa pelo licitante em assinar o Contrato e para a entrega dos itens 
adjudicados acarretará a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da 
proposta adjudicada. 

2 - O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega do equipamento, 
acarretará a multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento), por dia de atraso, 
iimitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi 
adjudicado. 

3 - Nos termos do artigo 7° da Lei n° 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem 
prejuizo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com o SAAE de Piumhi-MG, e 
descredenciado do Cadastro do SAAE, nos casos de: 
a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame; 
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 
d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 
e) comportamento inidôneo; 
f) cometimento de fraude fiscal; 
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ÉQMESSÃQ DE LECETAÇÃÚ 
g) fraudar a execução do contrato; 
h) falhar na execução do contrato. 

4 - Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o SAAE considerará, 
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes 
do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas 
justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, “caput", da Lei n° 8.666/93. 

5 - As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o 
caso. 

.u 

n¡ 

xxn - DA RESCISÃO 

1-. A Contratante poderá declarar rescindido o Contrato, independentemente de 
qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada 
direito a qualquer indenização nos seguintes casos: 
a) O descumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 
especificações, projetos ou prazos; 
b) A lentidão no cumprimento do contrato, que impossibilite a entrega do 
equipamento no prazo estipulado. 
c) Atraso injustificado na execução do serviço; 
d) Se a CONTRATADA não mantiver os padrões de qualidade exigidos; 
e) A subcontratação total ou parcial do seu objeto; 
f) Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores; 
g) Decretação de falência, instauração de insolvência civil, dissolução da 
sociedade ou o falecimento do contratado; 
h) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada 
que, a Juízo do SAAE PIUMHI, prejudique a execução do Contrato; 
i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pelo Diretor da Autarquia, exaradas no processo 
administrativo a que se refere o Contrato; 
j) O descumprimento do disposto no inciso V do art.27 da Lei 8.666/93, com a 
redação conferida pela Lei 9.854/99; 

XXIII - DISPOSIÇÕES GERAIS 

1 -Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte 
integrante: 

1.1 - Anexo I - Termo de Referência; 

1.3 - Anexo II - Modelo de Proposta Comercial; 

1.4 - Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento; 

#í 
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ÇQMESSÀG oe LICBTÀÇÃQ 
1.5 - Anexo IV - Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação; 

1.6 - - Anexo V - Modelo de Declaração Empregador Pessoa Jurídica; 

1.7 - Anexo VI - Modelo de Declaração para microempresa e empresa de 
pequeno porte 

1.8- Anexo VII - Modelo de Declaração de Idoneidade e de Inexistência de 
Fato superveniente impeditivo de Habilitação 

1.9- Anexo VIII - Minuta de Contrato 

2 - Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta, deixar de assinar o contrato ou o termo equivalente, não tendo 
solicitado prorrogação de prazo com justificativa aceita peio(a) Pregoeiro(a), 
este(a) examinará as propostas subsequentes e a habilitação dos licitantes, 
segundo a ordem de classificação, até a apuração da proposta que atenda ao 
Edital, podendo ainda, negociar o preço. 

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

4 - A apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O licitante, ainda, 
será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
Pregão Presencial, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances. 

5 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, 
salvo se original a ser substituido por cópia reprográfica autenticada ou tratar-se 
dos envelopes de licitantes desqualificados e envelopes "Documentação de 

ru 

Habilitaçao" de licitantes cujas propostas tenham sido desclassificadas. 

6 - Na análise da documentação e no julgamento das propostas de preço, o 
Pregoeiro poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou 
de profissionais especializados. 

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

8 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas 
saneadoras durante a tramitação do certame e em especial na Sessão do Pregão, 
relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, 
desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da 
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COMESSAG DE LECITAÇÃQ 
licitação, sendo possivel a promoção de diligências junto às licitantes, destinadas 
a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, conforme disposto no § 
3° do art. 43 da Lei Federal 8.666/93. 
8.1 - Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em 
original ou em cópia autenticada por cartório, sendo possivel, ainda, a 
autenticação dos mesmos pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio; 
8.2 - O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação do licitante 
ou a desclassificação da proposta. 

9 - A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral 
dos termos e condições inseridas neste instrumento convocatório, bem como das 
demais normas legais que disciplinam a matéria. 

10 - A presente licitação não, importa, necessariamente, em contratação, 
podendo o Serviço Autônomo de Agua e Esgoto, revogá-Ia, no todo ou em parte, 
por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou 
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e 
fundamentado, disponibilizado no quadro de aviso do SAAE para conhecimento 
dos participantes da licitação. 

11 - A licitante vencedora deverá fornecer um PMP (Programa de 
Manutenção Preventiva) conforme Termo de Referência ANEXO I, 
obedecendo à recomendação do fabricante. Os programas mais 
constantes da manutenção preventiva são: reparos, lubrificação, ajustes, 
recondicionamentos de máquinas para toda a planta industrial. 

12 - A Manutenção preventiva é aquela realizada para reduzir ou evitar 
a falha ou queda no desempenho, obedecendo a um plano previamente 
elaborado, baseado em intervalos definidos de tempo. Procura-se evitar 
de modo obstinado a ocorrência de falhas, ou seja, prevenir. 

13 - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto poderá prorrogar, a qualquer tempo, 
os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 

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

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

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

18 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser feitos através do 
e-mail: licitacoes3@saaepiumhi.com.br, via fac-símile (37) 3371-1332 ou no 
endereço citado no item anterior. 

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

20 - Fica eleito o foro da Comarca de Piumhi, Estado de Minas Gerais, para 
solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação. 

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

Piumhi, 29 de março de 2017. 

Pregoeira: 
Jaqueline p cida de Souza 
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CQMESSÃO pe LBCETAÇÃG 

ANEXO III MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) Sr.(a) 

, portador do Documento de 
Identidade n.° , como representante da empresa 

, CNPJ n° 
para participar das reuniões relativas ao processo 

licitatório acima referenciado, o qual está autorizado a requerer vistas de 
documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor 
recursos, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, assinar 
propostas comerciais, rubricar documentos, assinar atas e praticar todos os atos 
necessários ao procedimento licitatório, a que tudo daremos por firme e valioso. 

Piumhi, de de 2017. 

Assinatura: 

Nome legível: 

Qualificação: 

Atenção: Reconhecer firma. 
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ÊQMESSÃO DE MÇEÉAÇÃO 

ANEXO IV- MODELO DE DECLARAÇáÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇOES 
DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

inscrita no 
CNPJ ou CPF 
sob o nO, _ , por intermédio de seu representante 
Iegalou 
credenciado, Sr(a) 
portador do 
Documento de Identidade n° e inscrito no CPF sob o nO 

, DECLARA cumprir plenamente os requisitos de 
habilitação definidos no Edital de Licitação acima referenciado, a teor do art. 
40, VII da Lei Federal nO 10.520/02, sob pena de responsabiiização nos termos 
da lei. 

. de de 2017. 

Assinatura: 

Qualificação: 

o Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a 
proponente. 
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CDMESSÃG pa LBCETÀÇÃQ 

ANEXO V- MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA 
' JURIDICA_ 

PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N” 103/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

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

, portador do 
Documento de Identidade n° e inscrito no CPF sob o no 

, DECLARA, sob as penas da lei, em cumprimento 
ao disposto no art. 7°, XXXIII da Constituição da República, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de dezesseis anos. 

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

, de de 2017. 

Assinatura (representante legal): 
Qualificação: 

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

proponente. 
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COMESSÃG oe LECETAÇÂS 

ANEXO VI- MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE 

PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

A empresa . inscrita no 
CNPJ sob o nO 

, por intermédio de seu representante legal 
Sr.(a) 

, portador do Documento de 
Identidade n° 

, inscrito no CPF sob o n° 
DECLARA, sob as 
penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como 

(incluir a condição da empresa: 
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3° da Lei 
Complementar n.° 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos 
impedimentos do § 4° deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei. 

Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e 
pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1° da Le¡ Complementar nO. 
123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à 
contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93. 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

, de de 2017 

(assinatura do representante legal) 

o Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a 
proponente. 
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ANAEXO VII- MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE __ 

INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇAO 

PROCES§0 LICITATÓRIO N° 103/2017 
PREGAO PRESENCIAL N°03/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

DECLARAÇÃO 

A Signatária , CNPJ , neste ato 
representado(a) pelo(a) Sr(a) A, RG n° A SSP-í e 
do CPF no , Declara, que até a presente data encontra-se 
desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as 
penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habiiitação, 
conforme art. 32, parágrafo 2° da Lei n° 8.666/93. 

Local e Data 

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representante Legal 
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COMESSÃO be MCITAÇÃÕ 

  

ANEXO VIII 

MINUTA CONTRATO DE N° (***)/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N” 03/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2017 

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

PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Lei n° 1.035/90, Pessoa Jurídica cle 

Direito Publico, inscrito no CNPJ/MF n° 23.782.816/0001-10 com sede nesta 
cidade de PIUMHI/MG, na Praça Zeca Soares, 211, Centro, neste ato 
representado pelo seu Diretor Executivo Odécio da Silva Melo, brasileiro, casado, 
Engo Civil Pós Graduado em Saneamento Básico e Meio Ambiente, portador do 
CPF n° 236.095.166/1S e 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, Decreto Municipal n° 2.887/2010 (Institui o Pregão), Lei 
Complementar n. 25/2010 (que institui o Estatuto Municipal da ME, EPP e MEI), 
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 com a redação dada pela 
Lei Complementar n° 147/2014, e demais normas legais aplicáveis, em face da 
classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL N° 
03/2017, por deliberação da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, e homologada 
pelo Diretor Executivo, Eng° Odécio da Silva Melo, e a empresa 

inscrita no CNPJ/MF n° I 

estabelecida na Rua , n° , Bairro 
, representada neste ato pelo 

Sr. , representante legal, qualificação 
(nacionalidade, estado civil, profissão, RG e CPF), doravante denominado 
CONTRATADO, tendo em vista o resultado do procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Presenciai, homologado em _/_/2017, fica justo e 
contratado sob o regime da Lei no. 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas 
posteriores alterações, observadas as condições anunciadas nas cláusulas que se 

seguem. 

Cláusula Primeira:- DO FUNDAMENTO 
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CSMESSÃO os LBCWÀÇÀQ 
Este instrumento contratual fundamenta-se no edital Pregão Presencial no 
03/2017. 

Cláusula Segunda:- DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é a seleção da proposta mais vantajosa à 

administração, visando aquisição de 01 (um) cortador de grama tipo trator e 01 
(uma) carreta agrícola para cortador de grama, conforme especificações do 
Anexo I do edital Pregão Presencial n° 03/2017, a proposta do Fornecedor e a 
Ata da Sessão Pública do Pregão, cujos termos são parte integrante do presente 
instrumento. 

Cláusula Terceira:- DO PREÇO¡ QUANTIDADE, DA VIGÊNCIA, PAGAMENTO 
E DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS. 

I - Preço: pela aquisição 01 (uma) carreta agrícola para cortador de 
grama tipo trator e 01 (um) cortador de grama a Contratante pagará o 
valor de R$ *** (*****) conforme quadro abaixo: 

cód. Produto Item Especificação Qtde. Preço Total 
SAAE Unitário 
4678 01 Carreta Agrícola para Trator cortador 

de Grama com as seguintes 
especificações (compatível com o 
item 02): 

1- Carreta: 
1.1.Engate rápido e seguro ao trator; 
1.2.Caçamba móvel e tampa traseira 

removível; 
1.3.Capacidade de carga: 

aproximadamente 225 Kg. 

l-Dimensões do Carrinho 
(aproximadamente): 
2.1. Largura: 82,55 cm; 
2.2. Altura: 30,5 cm; 
2.3. Comprimento: 106,68 cm; 

3-Dimensões da Caçamba 
(aproximadamente): 
3.1- Largura: 86 cm; 
3.2 - Altura: 20 cm; 
3.3 - Comprimento: 108 cm. 

4- Aplicação 
Para transporte de grama cortada, aparas, 
restos de podas, terra, adubo, areia, entre 
outros. 

5-Garantia 
Garantia de no mínimo 06 (seis) meses 
contra defeitos de fabricação. 
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comissão os LECETAÇÃQ 

Cód. Produto Item Especificação Qtde. Preço Total 
SAAE Unitário 
4676 02 Aquisição de um Cortador de Grama 

Tipo Trator, corn as seguintes 
caracteristicas: 

1- Motor 
1.1 - Motor, bicilíndrico, com sistema 
premium de filtragem de ar, válvulas 
cromadas, rolamentos com superfícies de 
acabamento superior e uma ventoinha de 
refrigeração para grandes áreas. A 
durabilidade deverá ser extrema e o 

desempenho superior. 
1.2 - Combustivel: Gasolina, com 
visualizador de nivel de combustível, O2 
cilindros e 747 cilindradas. 
1.3 - Gerador: 15 A 
1.4 - Bateria: 12V 28 Ah 
1.5 - Capacidade do tanque: de até 15,1 
lit. 
1.6- Tanque de Combustível: traseira do 
veículo 
1.7- Com Filtro de óleo. 

2 - Triturador de Grama/ Reciclagem 
Mecanismo de fragmentação da grama 
cortada, para aproveitamento da mesma 
no solo como adubo ou fertilizante, 
evitando a seca e degradação do solo. 
2.1 - Plataforma com suporte a coletores, 
descarte lateral de resíduos e com rodas 
de ajustes as imperfeições do terreno. 

3-Sitema de Direção 
3.1 - Transmissão: Hidrostática. 
3.2 - Direção: Por pedal. 

4- Velocidade 
4.1 - Velocidade mínima na frente: O- 
12,5 km/ h/ 0-5,5mph 
4.2 - Velocidade mínima da marcha à ré: 
O-3,4 km/h / 0-2,1 mph 
4.3- Potência 24 Hz 

5- Plataformas de Corte 
Fabricadas com material resistente, com 
lâminas com maior durabilidade, para a 

proteção contra as intempéries e os 
desgastes do uso. 
5.1 - Largura do corte: de no mínimo 
132,1 cm/ 52 pol. 
5.2 - Lâminas: de no mínimo três. 
5.3 - Pintura Eletrostática: para evitar a 

corrosão. 
5.4 - Material: Aço. 

L..› ' 
L4.) 
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cód. Item Especificação Qtde. Preço Total 

Produto SAAE Unitário 
5.5 - Ajuste de Corte: alavanca de ajuste 
de corte sobre o paralama, com 07 opções 
de altura; 
5.6 - Acionamento das Lâminas de Corte: 
embreagem elétrica; 
5.6 - Tecnologia de Corte: Air Induction; 

6- Assento e Volante 
1.1 - Assento ajustável e com sistema de 
sensor de presença, desligando o motor a 

qualquer movimento do operador. 
1.2- Volante ergonômico. 

7- Medidor de Horas 
7.1- Tipo digital, com intervalos de 
manutenção programadas. 

8 - Peso 
8.1- Aproximadamente de 288 kg 

9 - Garantia 
9.1- Garantia de no minimo 06 (seis) 
meses contra defeitos de fabricação 

II - Da vigência: O prazo de vigência do contrato será de ............. .., 
iniciando-se na data de  ..... ../ .... ..../2017 e encerrando-se na data 
de .... .../......./2017, contados após assinatura do contrato e emissão da Nota 
de Empenho nos termos da Lei, podendo a qualquer tempo ser alterado ou 
prorrogado anualmente caso haja interesse entre as partes, mediante termo 
aditivo, conforme art. 57 da lei 8666/93. 
Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, 
com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, o presente 
Contrato será, cancelado, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a 

ampla defesa. 
III- Do pagamento: Estão de conformidade com o edital Pregão Presencial 
03/2017. 
IV - Da dotação orçamentária: Os recursos orçamentários correrão por conta 
da seguinte dotação orçamentária consignada no Programa: 
17.512.0449.2170, e Elemento: 4.4.90.52 do Orçamento do SAAE PIUMHI- 
MG em vigor, segundo o novo Plano de Classificação Funcional Programática, e 
demais disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em combinação com inciso V, 
do art. 55, da Lei n° 8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei 
Complementar n° 101/2000. 

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

As obrigações e responsabilidades da Contratada e do Contratante estão de 
conformidade com o edital Pregão Presencial 03/2017. 
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Cláusula Qu¡nta:- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO E 
DAS PENALIDADES 

As condições de recebimento e as penalidades estão de conformidade com o 

edital Pregão Presencial 03/2017. 

Cláusula Sexta - GESTÃO [FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e 
a conferência do equipamento, será realizado pelo servidor do SAAE Nelson 
Aleixo de Souza Júnior n° 0007 observando se o mesmo está atendendo os 

padrões exigidos no edital, observados os artigos 67 a 76, da Lei Federal 
no 8.666/93. 
§1° - O servidor Nelson Aleixo de Souza Júnior do SAAE atuará como gestor e 

fiscalizador da execução do objeto contratual. 
§2° - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem 
nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das 
obrigações decorrentes deste Contrato. 

Cláusula Sétima:- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do edital Pregão Presencial n° 
03/2017. 

Cláusula Oitava:- DO FORO 

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

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

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DE PIUHMI-MG 

Contratante 

Contratada 
Testemunhas:- 

RG nO 

RG n° 

 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

Iicitacoesíâsaaepiumhi.com.hr CNPJ: 233824316/0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 v- 37925-000 PIUMHIIMG v» Telefax 37-33?1-1 332 

comissão oE LiciTAçAo 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2017 
PRocEsso LICITATÓRIO N° 103/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

1 - Do Objeto 

Este termo tem por objeto a seleção da proposta mais vantajosa à administração, visando à 

aquisição de O1 (um) cortador de grama e O1 (uma) carreta agrícola para trator 
cortador de grama. 

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

O SAAE de Piumhi-MG , alinhado à busca da excelência na gestão de recursos operacionais 
e mediante ações planejadas, vem realizando aquisições de novos equipamentos, buscando 
a eficiência operacional e a continuidade dos serviços, primando pela economicidade e a 

preocupação com o meio ambiente. Corn a aquisição deste equipamento mais moderno, de 
menor emissão de gases para a atmosfera, tecnicamente mais seguro e viável, ocorrerá 
uma prestação mais eficiente do serviço de corte de grama na ETE, bem como em outras 
áreas do SAAE que se fizerem necessárias. O referido equipamento possibilita ainda o corte 
saudável, e o reaproveitamento da grama cortada, que será utilizada e transformada em 
adubo e fertilizante, evitando a degradação do solo. 

3 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

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

a) data e assinatura do representante legal da proponente; 

b) razão social, CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Juridica; 

c) endereço completo; 

d) VALOR UNITÁRIO E GLOBAL, ou seja, a soma do resultado da multiplicação da unidade 
pelo respectivo preço unitário, cotados em reais, com até 02 (duas) casas decmais. 
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CQMESSÁQ oe LECETAÇÃG 
Será(ão) descIassificada(s) a(s) proposta(s) com preço manifestamente inexequivel ou 
superior aos praticados no mercado, nos termos do art. 48, II da Lei 8.666/93 e suas 
alterações; 

e) Valor total da proposta por extenso. 

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

g) Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas com transportes, 
imposto, taxas, seguros, contribuições sociais, obrigações previdenciárias, fiscais, 
comerciais, trabalhistas, tarifas e outros encargos com o envio do Equipamento - até o 
Pátio do almoxarifado do Serviço Autônomo de Água de Piumhi-MG sito à Praça Zeca 
Soares, 211 - Centro, em Piumhi-MG, inclusive descarga do equipamento. 

3.2- Os licitantes deveram especificar a marca, o tipo, modelo, procedência e outras 
características do equipamento a que se propõe oferecer, além daqueles exigidos no edital, 
anexando prospectos. folhetins. informativos técnicos e catálogos em linguagem 
português. 

4 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

4.1 O objeto será aceito após a verificação, pelo Setor de Operação e Manutenção e 
Expansão, da conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência por 
meio de vistorias; 
4.2. Não será aceito equipamento em desacordo com as especificações; 
4.3. A licitante deverá oferecer garantia para o equipamento contra defeitos de fabricação, 
montagem e funcionamento pelo período mínimo de 06 (seis) meses contados da entrega, 
sendo que a garantia deve ser independente do limite de horas; 
4.4 A máquina deverá ser entregue na sede do SAAE à Praça Zeca Soares n° 211- Centro 
da cidade de Piumhi-MG , acompanhada do respectivo manual do fabricante e indicação dos 
locais de Assistência Técnica autorizada pelo fabricante, devendo ser fornecida "garantia 
técnica integral" para o equipamento ofertado, em dias e horas úteis, contra qualquer tipo 
de defeito ou falha, ressalvando os de decorrência de desgaste natural, comportando 
suporte técnico, conserto (serviço técnico de manutenção corretiva), com ou sem reposição 
de peças (que se ocorrer será com originais) ou substituição do equipamento problemático 
por outro novo (com a mesma ou superior configuração) e em perfeitas condições de uso. 

5.5 Durante a vigência da garantia a assistência técnica deverá ser prestada pela empresa 
vencedora do certame. 
5.6. O recebimento dos bens especificados neste Termo de Referência dar-se-á em 
conformidade com os artigos 73 e 76 da Lei n° 8.666/93, sendo: a) Provisoriamente, no ato 
da entrega do equipamento, mediante vistoria pelo Setor de Operação Manutenção e 

Expansão, ocasião em que será emitido Termo de Recebimento provisório. Caso haja 
qualquer impropriedade explicita, não sera' emitido o Termo de Recebimento Provisório; b) 
Definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento provisório, após a 
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CGMESSÃG DE LECBTAÇÁO 
verificação de qualidade, e especificações do equipamento e consequente aceitação, 
mediante a emissão de Termo de Recebimento Definitivo. 
5.7. A emissão do Termo de Recebimento Definitivo não exime o fornecedor de responder 
pelos vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste Termo de Referência e as 
normas de proteção ao direito do consumidor. 
5.8. O equipamento deverá ser transportado com segurança e sob a responsabilidade da 
contratada. O gestor do contrato do SAAE recusará o equipamento que for entregue em 
desconformidade com o previsto neste Termo de Referência. 
5.9-A licitante vencedora deverá fornecer um PMP (Programa de Manutenção 
Preventiva), conforme Termo de Manutenção elaborado na planilha abaixo, 
obedecendo à recomendação do fabricante. Os programas mais constantes da 
manutenção preventiva são: reparos, lubrificação, ajustes, recondicionamentos de 
máquinas para toda a planta industrial; 
5.9-B - Manutenção preventiva é aquela realizada para reduzir ou evitar a falha ou 
queda no desempenho, obedecendo a um plano previamente elaborado, baseado 
em intervalos definidos de tempo. Procura-se evitar de modo obstinado a 
ocorrência de falhas, ou seja, prevenir: 

  

PLANO DE MANUTENÇÃO 

HORAS DE TRABALHO SERVIÇO MÍNIMO A SER REALIZADO 

Primeiras 5 - 8 horas Troca do óleo do motor (5W30 SINTETICO) 

A cada 8 horas Verificar nivel de óleo do motor 
Verificar afiação das lâminas 
Limpeza da plataforma de corte 
Limpeza da ventuinha da transmissão 

A cada 25 horas Limpeza do Filtro de ar 

A cada 50 horas Verificar velas de ignição 
Troca do óleo do motor 
Troca do filtro de óleo 

A cada 100 horas Troca das velas de ignição 
Troca do óleo do motor 
Troca do filtro de óleo 
Troca do Filtro de Combustivel 
Limpar radiador do óleo lubrificante 
Limpar aietas de refrigeração do motor e 
transmissão 
Verificar folgas das válvulas do cabeçote 
Troca do Filtro de Ar. 

A cada 400 horas Troca do óleo da Transmissão se houver 
vazamentos 
(SAE 10w3O ou 5w30 Sintetico). 
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comissão oe MÇSTAÇÂQ 

5- ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
PARA A DESPESA 

Para definição do vaior estimado para esta contratação, foram observados média aritmética 
após pesquisa de preços com pelo menos três fornecedores do ramo pertinente. 
5.1 R$ 22.199,07 (vinte e dois mil, cento e noventa e nove reais e sete centavos) é 

o vaior estimado para execução do objeto desta licitação. 
5.2 Na pIaniIha a seguir, está discriminado o valor unitário máximo admitido para 
participação nesta licitação, será: 

cód. Item Especificação Unid. Qtde. Preço Total 
Produto Unitário 

SAAE 

4678 01 Carreta Agrícola para Trator UNID. 01 1.345,74 1.345,74 
Cortador de Grama com as 
seguintes especificações 
(compatível com o item 02): 
1- Carreta: 
1.1.Engate rápido e seguro ao trator; 
1.2.Caçamba móvel e tampa traseira 
removível; 
1.3.Capacidade de carga: 
aproximadamente 225 Kg. 

2-Dimensões do Carrinho 
(aproximadamente): 
2.1. Largura: 82,55 cm; 
2.2. Altura: 30,5 cm; 
2.3. Comprimento: 106,68 cm; 

3-Dimensões da Caçamba 
(aproximadamente): 
3.1- Largura: 86 cm; 
3.2 - Altura: 20 cm; 
3.3 - Comprimento: 108 cm. 

4- Aplicação 
Para transporte de grama cortada, 
aparas, restos de poda, terra, adubo e 
areia entre outros. 

S-Garantia 

Garantia de no mínimo 06 (seis) meses 
contra defeitos de fabricação. 
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CGMESSÃQ os LICITAÇÀQ 
Cúd. Item Especificação Unid. Qtde. Preço Total 

Produto Unitário 
SAAE 

4676 02 Aquisição de um cortador de UNID 01 20.853,33 20.853,33 
Grama Tipo Trator, com as 
seguintes características: 

1- Motor 
1.1 - Motor, bicilíndrico, com sistema 
premium de filtragem de ar, válvulas 
cromadas, rolamentos com superfícies 
de acabamento superior e uma 
ventoinha de refrigeração para grandes 
áreas. A durabilidade deverá ser 

extrema e o desempenho superior. 
1.2 - Combustível: Gasolina, com 
visualizador de nível de combustivel, 
02 cilindros e 747 cilindradas. 
1.3 - Gerador: 15 A 

1.4 - Bateria: 12V 28 Ah 
1.5 - Capacidade do tanque: de até 
15,1 Iit. 
1.6- Tanque de Combustível: traseira 
do veículo 
1.7- Com Filtro de óleo. 

2 - Triturador de 
Grama/Reciclagem 
Mecanismo de fragmentação da grama 
cortada, para aproveitamento da 
mesma no solo como adubo ou 

fertilizante, evitando a seca e 

degradação do solo. 
2.1 - Plataforma com suporte a 

coletores, descarte lateral de residuos 
e com rodas de ajustes as imperfeições 
do terreno. 

3-Sitema de Direção 
3.1 - Transmissão: Hidrostática. 
3.2 - Direção: Por pedal. 

4- Velocidade 
4.1 - Velocidade minima na frente: 0- 
12,5 km/ h/ 0-5,5mph 
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CÔMESSÃQ EE LSCBTAÇÃO 
Cód. Item Especificação Unid. Qtde. Preço Total 

Produto Unitário 
SAAE 

4.2 - Velocidade mínima da marcha à 

ré: O-3,4 km/h / O-2,1 mph 
Potência 24 hz. 

5- Plataformas de Corte 
Fabricadas com material resistente, 
com lâminas corn maior durabilidade, 
para a proteção contra as intempéries 
e os desgastes do uso. 
5.1 - Largura do corte: de no mínimo 
132,1 cm/ 52 pol. 
5.2 - Lâminas: de no mínimo três. 
5.3 - Pintura Eletrostática: para evitar 
a corrosão. 
5.4 - Material: Aço. 
5.5 - Ajuste de Corte: alavanca de 
ajuste de corte sobre o paralama, com 
O7 opções de altura; 
5.6 - Acionamento das Lâminas de 
Corte: embreagem elétrica; 
5.6 - Tecnologia de Corte: Air 
Induction; 

6- Assento e Volante 
1.1 - Assento ajustável e com sistema 
de sensor de presença, desligando o 

motor a qualquer movimento do 
operador. 
1.2- Volante ergonômico. 

7- Medidor de Horas 
7.1- Tipo digitaE, com intervalos de 
manutenção programadas. 

8 - Peso 
8.1- Aproximadamente de 288 kg 

9 - Garantia 
9.1- Garantia de no mínimo 06 (seis) 
meses contra defeitos de fabricação. 

6-RECU RSOS ORÇAM ENTÁRIOS 

Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação orçamentária consignada 
no Programa: 17.512.0449.2170, e Elemento de Despesa: 4.4.90.52 do Orçamento 
do SAAE PIUMHI-MG em vigor, segundo o novo Plano de Classificação Funcional 

W, 
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COMESSÂO DE LBCBTAÇÃO 
Programática, e demais disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em combinação com inciso 
V, do art. 55, da Lei nO 8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei 
Complementar nO 101/2000. 

7. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

7.1. O equipamento deverá ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) días a 
contar da emissão da assinatura do contrato e recebimento da nota de empenho, 
podendo ser prorrogado o prazo por mais 15 (quinze) dias desde que justificado por escrito 
e aceito pelo Setor de Operação Manutenção e Expansão. 
7.2. A contratação poderá ser rescindida na incidência de qualquer das hipóteses previstas 
no art. 78 da Lei n° 8.666/93, possibilitando-se à licitante vencedora o direito ao 
contraditório e à ampla defesa. 

8- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1- Entregar o equipamento, na forma pactuada; 
8.2- Dar ciência o SAAE PIUMHI-MG, imediatamente, e por escrito, de qualquer 
anormalidade existente no equipamento, mesmo que não sejam de sua competência; 
8.3- Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo SAAE PIUMHI-MG, cujas 
reclamações se obriga a atender prontamente; 
8.4- A ausência ou omissão da fiscalização do SAAE PIUMHI-MG não eximirá o Contratado 
das responsabilidades previstas neste instrumento; 
8.5- Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais resultantes 
deste instrumento; 
8.6- 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; 
8.7- 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. 

9- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1- Efetuar o pagamento no prazo estipulado no Titulo XVI do Edital Pregão Presencial n° 
03/2017; 
9.2- Notificar ao Contratado qualquer irregularidade encontrada no equipamento; 
9.3- Recusar o equipamento que não estiver de acordo com as especificações; 
9.4- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
Contratado. 

10-Condições de pagamento 

O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela 
Tesouraria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG, por processo legal em 
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ÇQWIBSSÃG oe Licitação 
até 07 (sete) dias após a comprovação da entrega do objeto Iicitado nas condições exigidas 
e apresentação dos documentos fiscais devidos, sob pena de multa de 0,5% ao mês, ou 
fração (pro rata die), sobre o valor da fatura; 
- se o objeto não for entregue conforme condições deste Pregão, o pagamento ficará 
suspenso até seu recebimento definitivo. 
10.1-O SAAE, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá devolvê-la à 

adjudicatária para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado 
no "item 1" será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que 
devidamente sanado o vício. 
10.2-O pagamento devido pelo SAAE será efetuado por meio de depósito em conta 
bancária a ser informada pela adjudicatária ou, eventualmente, por outra forma que vier a 

ser convencionada entre as partes, sem nenhum ônus para o SAAE. 
10.3- O pagamento não será efetuado, enquanto pendente de liquidação, qualquer 
obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito à 

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

11 - Da Vigência do Contrato 

11.1 - O prazo de vigência do contrato será de ............. .., iniciando-se na data de 
............ ../......../2017 e encerrando-se na data de ......./......./2017, contados após 
assinatura do contrato e emissão da Nota de Empenho nos termos da Lei, podendo a 

qualquer tempo ser alterado ou prorrogado anualmente caso haja interesse entre as partes, 
mediante termo aditivo, conforme art. 57 da lei 8666/93. 
11.2- 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. 

12 - GESTÃO [FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

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

conferência do produto, será realizada pelo servidor do SAAE Nelson Aleixo de Souza Júnior 
Matrícula no 0007, observando se o mesmo está atendendo os padrões exigidos no edital, 
observados os artigos 67 a 76, da Lei Federal no 8.666/93. 
§1° - o servidor Nelson Aleixo de Souza Júnior do SAAE atuará como gestor e fiscalizador da 

execução do objeto contratual. 
§2° - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem 
reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações 
decorrentes deste Contrato 

13- SANÇÕES 

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o SAAE PIUMHI-MG poderá 
aplicar ao Fornecedor as seguintes sanções, garantida a defesa prévia prevista no artigo 87, 
§ 2° e os recursos do art. 109, ambos da Lei no 8.666/93, no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis: 
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CQMESSAS DE LBCWAÇÀS 
I - Advertência; 
II - Multa; 
III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com o SAAE PIUMHI-MG pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SAAE PIUMHI-MG. 
V - As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a do inciso II. 
VI - Ficará impedida de licitar e de contratar com o SAAE PIUMHI-MG, pelo prazo 

de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a pessoa jurídica que praticar 
quaisquer atos previstos no artigo 70 da Lei Federal nO 10.520/02, , e também: 

a) Ensejar o retardamento da execução do certame; 
b) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
c) Comportar-se de modo inidôneo; 
d) Fizer declaração falsa; 
e) Cometer fraude fiscal; 
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
g) Recusar-se injustificadamente a assinar o contrato ou retirar a nota de empenho. 
VII - O cometimento das ilegalidades descritas nas alíneas "a" a “g" implica o 

descredenciamento do cadastramento de fornecedores do SAEE PIUMHI-MG. 

14. Sustentabilidade em Atendimento das Políticas Públicas 

14.1- Em observância aos quesitos de sustentabilidade deverão ser atendidos, no que 
couber, as exigências do art. 3° da Lei Federal n0 8.666/93, Lei Federal nO 12.305/10 
(Política Nacional de Resíduos Sólidos), Lei Estadual n° 18.031/09 (Política Estadual de 
Residuos Sólidos), Decreto Estadual n° 46.105/12 (Desenvolvimento Sustentável nas 
contratações públicas de Minas Gerais) e demais legislações específicas, com destaque: 
a) economia no consumo de água e energia; 
b) racionalização do uso de matérias-primas; 
c) utilização de produtos com origem ambiental; 
d) priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem 
local (eficiência econômica, sustentabilidade social, em atendimento ao inciso III, art. 6° do 
Decreto 46.105/12); 
e) redução de residuos, reaproveitamento e destinação adequada dos materiais recicláveis; 
f) utilização de equipamentos com baixo consumo energético, de água e baixa emissão de 
ruído; _ 

g) utilização de produtos atóxicos ou, quando não disponíveis no mercado, de menor 
toxicidade 
h) observação das normas do INMETRO e da ISSO 14000. 
14.2 - O SAAE poderá efetuar diligências no local de execução dos serviços para comprovar 
o cumprimento dessas recomendações. 

15- CONDIÇÕES GERAIS: 
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comissão os Licimçâo 
O SAAE podera' aiterar quantitativos, sem que isto implique aiteração dos preços ofertados, 
obedecido o disposto no § 1° do artigo 65, da Lei 8.666/93. 
A contratação será formalizada por meio de nota de empenho de despesa, nos termos do 
artigo 62 da Lei n° 8666/1993. 
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comissão os LicarAçÁo 
ANEXO II 

PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2017 

MENOR PREÇO ITEM 

MINUTA DE CARTA-PROPOSTA 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do(s) item(ns) abaixo discriminadas), que 
integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
Razão social do Licitante: 
CNPJ: 
Endereço: 
E-mail: 
Telefone/fax: 
Representante Legal: 
Nome: 
Identificação: 
Qualificação: 

Cód. Item Especificação Unid. Qtde. Preço Total 
Produto Unitário 

SAAE 

4678 01 Carreta Agrícola para Trator cortador 
de Grama com as seguintes 
especificações (compatível com o 
item 02): 
1- Carreta: 
1.1.Engate rápido e seguro ao trator 
1.2.Caçamba móvei e tampa traseira 
removívei; 
1.3.Capacidade de carga: 
aproximadamente 225 Kg. 

2-Dimensões do Carrinho 
(aproximadamente): 
2.1. Largura: 82,55 cm; 
2.2. Aitura: 30,5 cm; 
2.3. Comprimento: 106,68 cm; 

3-Dimensões da Caçamba 
(aproximadamente): 
3.1- Largura: 86 cm; 
3.2 ~ Altura: 20 cm; 
3.3 - Comprimento: 108 cm. 

4- Aplicação 
Para transporte de grama cortada, aparas 
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SOMBSSÀG oa Licitação 

Cód. Item Especificação Unid. Qtde. Preço Total 
Produto Unitário 

SAAE 

restos de podas, terra, adubo, areia, 
entre outros. 

S-Garantia 
Garantia de no mínimo 06 (seis) 
meses contra defeitos de fabricação. 

4676 O2 Aquisição de um Cortador de 
Grama Tipo Trator, com as 
seguintes características: 

1- Motor 
1.1 - Motor, bicilíndrico, com sistema 
premium de filtragem de ar, válvulas 
cromadas, rolamentos com 
superfícies de acabamento superior e 
uma ventoinha de refrigeração para 
grandes áreas. A durabilidade deverá 
ser extrema e o desempenho 
superior. 
1.2 - Combustível: Gasolina, corn 
visualizador de nível de combustivel, 
02 cilindros e 747 cilindradas. 
1.3 - Gerador: 15 A 
1.4 - Bateria: 12V 28 Ah 

1.5 - Capacidade do tanque: de até 
15,1 Iit. 
1.6- Tanque de Combustível: traseira 
do veículo 
1.7- Com Filtro de óleo. 

2 - Triturador de 
Grama/ Reciclagem 
Mecanismo de fragmentação da 
grama cortada, para aproveitamento 
da mesma no solo como adubo ou 
fertilizante, evitando a seca e 
degradação do solo. 
2.1 - Plataforma com suporte a 

coletores, descarte lateral de resíduos 
e com rodas de ajustes as 
imperfeições do terreno. 

3-Sitema de Direção 
3.1 - Transmissão: Hidrostática. 
3.2 - Direção: Por pedal. 

12 
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oomssâo os LECWAÇÃQ 

Cód. Item Especificação Unid. Qtde. Preço Total 
Produto Unitário 

SAAE 

u* 

4- Velocidade 
4.1 - Velocidade mínima na frente: 
0- 12,5 km/ h/ O-5,5mph 
4.2 - Velocidade mínima cia marcha à 

re: 
O-3,4 km/h / O-2,1 mph 
4.3- Potência 24 Hz 

5- Plataformas de Corte 
Fabricadas com material resistente, 
com lâminas com maior durabilidade, 
para a proteção contra as 
intempéries e os desgastes do uso. 
5.1 - Largura do corte: de no mínimo 
132,1 cm/ 52 pol. 
5.2 - Lâminas: de no minimo três. 
5.3 - Pintura Eletrostática: para 
evitar a corrosão. 
5.4 - Material: Aço. 
5.5 - Ajuste de Corte: alavanca de 
ajuste de corte sobre o paralama, 
com O7 opções de altura; 
5.6 - Acionamento das Lâminas de 
Corte: embreagem elétrica; 
5.6 - Tecnologia de Corte: Air 
Induction; 

6- Assento e Volante 
1.1 - Assento ajustável e com 
sistema de sensor de presença, 
desligando o motor a qualquer 
movimento do operador. 
1.2- Volante ergonômico. 

7- Medidor de Horas 
7.1- Tipo digital, com intervalos de 
manutenção programadas. 

8 - Peso 
8.1- Aproximadamente de 288 kg 

9 - Garantia 
9.1- Garantia de no mínimo 06 (seis) 
meses contra defeitos de fabricação 

DATA: 
Assinatura representante legal 

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

Loca¡ e Data 
Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representante Legal 

13 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

diretoria@saaegiumhixcmbr CNPJ: 23.782.l316/000110 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PIUMHI/MG -Telefax 37-33714332 

PORTARIA - SAAE - PIUMHI n. 18/2017 

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

REGISTRO DE PREÇOS, NO PERIODO COMPREENDIDO 
ENTRE MARÇO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017 E DA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Piumhi/MG, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Resolução n. 
127/2016 de 7/7/2016 editada pelo Comitê Técnico e Administrativo do SAAE, com o 
objetivo de implementar a modalidade de licitação do tipo PREGÃO ELETRÔNICO E 
PRESENCIAL, bem como, PREGÃO ELETRONICO E PRESENCIAL NO 

REGISTRO DE PREÇOS, regulamentados pela legislação pertinente, 

RESOLVE: 

- Art. 1°. Designar também para exercer as atribuições 'legais de 
Pregoeira na realização de compras nas modalidades de licitação tipo PREGÃO 
PRESENCIAL e ELETRÔNICO e PREGÃO PRESENCIAL e ELETRÔNICO no 
REGISTRO de PREÇOS, a servidora Jaqueline Aparecida de Souza, por meio de 
disputa justa entre os interessados, a compra mais econômica, segura e eficiente 
para o SAAE de Piumhi. 

Art. 2°. O Edital de cada Pregão indicará a Pregoeira que nele 
atuará, considerando que, por força das Portarias n. 05/201? e 06/2017, esta 
Autarquia nomeou também a servidora Maria das Graças Ferreira Barros Goulart 
para atuar como Pregoeira. 

Art. 3°. A equipe de apoio que assessorará a Pregoeira ora 
nomeada será composta pelos seguintes servidores: 

Maria Luciana Goulart de Castro 
Sônia Roseni Costa 

Ailton Francisco Figueiredo  CONFERE COM o ORIGINAL SEACHAAR u 
AUTARQUWQ NADO NESTA 

P Hl- :u: 
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Art. 4°. As atribuições da Pregoeira e equipe de apoio são 
aquelas estabelecidas nas Portarias n. 05/2017 e 06/2017, sendo que deverão 
desempenha-las concomitantemente como as atribuições de seus respectivos 
cargos públicos. 

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

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

Piumhi-MG, 24 de fevereiro de 2017. 

Eng. ODÉCIO  SILVA MELO Diretor Executivo do SAAE 
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PREFEI LURA MUNICIPAL 1) 
Estadode Minas Gerais _  _ _ t_ 

C.N.PJ. 16.731.346/0001-04 CEP 37925-000 - Ptumhi  'É _ 

- p Tel.: (3:7)._3_371-995o à _ 

LEI COMPLEMENTAR N** 25/2010 

- Institui o Estatutop Municipal_ de _ 

Microempresa, da Empresa de _Pequeno 
Porte e do Micro Entpreendedor _Individual - 

e dá 'outras providências ' l 

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

a seguinte Lei: u o 

CAPÍTULO I - ' :E ._ 

DA INSTITUIÇÃO DO ESTATUTO MUNICIPAL DA MICROEMPRESA, DA g _ _ 

EMPRESA m: PEQUENO PORTE E DO mono EMPREENDEDOR __ - - - 

INDIVIDUAL E - 

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

?aquario-Porte e do Micro Empreendedor Individual, no america do Município de Piumhí- _ ' 

Minas Gerais, cujo objetivo e' estabelecer 'tratamento legal de caráter diferenciado e 

_favorecidos como um dos instumentos propulsores do desenvolvirriento econômico. es. 

social deste mmticípío nos termos da Lei Complementar n° l23, de 14 de dezembro' de 

2006 e da Lei Complementar n° 128, de 19 de dezembro de 2048. z d'  1'°. O tratamento especíñco à Microempresa Empresa _e Empresa_ de 'Peqaeno 
Porte encontra-se fundado no art. 179 da Constituição Federal. e u ' 

§ 2°. O tratamento especiñco ao Micro Empreendedor _Iridiyidualjeaeontracse n 

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

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

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual de-aepxxàg 

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

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

/ 



   Estado de Minas Gerais 
C.N.P.J. 16.781 .34610001-04 

Rua Padre Abel 33 

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

Simples Nacional, vinculado ao _Ministério da Fazenda, Fórum_ Permanente das_ 

vinculado ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior. 

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

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

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

Art. 4°. Todos os órgãos vinculados à Administração Pública 'Murxicipalüncluindo 
as empresas, as autarquias e fundações, deverão incorpora: em seus procedimentos, _ l 

instumentos de ajuste públicos, convênios, contratos e afins, enfim, no que _couber,_.o 

  Ea_ Í " 

*JC " 
CEP_ 37925-000 - Pium 4 -Ij _ 

-Tel._:_ (3353371-9950- e p 

_ Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, e do Comitê paraunGestão da REDESIM, a 

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

Micro Empreendedor Individual. 

CAPÍTULO n 

_ E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

_ Art. 5°. É considerada Ldicroempresa 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 parametros tecnicos, econômicos e contábeis estabelecidos nas Leis Complementares. 

__n° 123/2006 e n° 128/2008 e nos regulamentos expedidos pelas instâncias descritas no art; 
2° darLei Complementar n° 123/2006. ' l i 

Art. 6°. É considerado Micro Empreendedor Individual o empresário: a. qúe ss 

refere o_ art. 966, da Lei n° 10.405 de 1o de 'Janeiro de 2902; do Código. Civii g ao 

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

Seção 1 

Do Apoio ao Empreendedor 

j  

" DA CLASSIFICAÇÃO DA NLICROEMPRESA. ENIPRESA DE PEQUENO PORTE 
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_a Estado de Minas Gerais 

a ' _ C.N¡P.J. i6.7_8l .346/0001-04- 

Art. 7°. Com o objetivo de orientar, facilitar e simplifica os procedimentos para 

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

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

Indústria, Agronegócios e Serviços, mediante convênio, devidamente aparelhada corn _. 

equipamentos interligados ao sistema de informática da Prefeitura Municipal de Pimnhi as' 

' seguintes finalidades: 

I - concentrar o atendimento ao público no que se-'refere -asp _orientações . 

necessárias à abertura, regularização fiscal e tributária e baixa de empresas nornunicipio, " ' 

inclusive aquelas que envolvam órgãos de outras esferas públicas, de rnodo_ _a evitar_ a 

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

do usuário; 

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

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

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

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

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

respeito a homonímia; 
IV .- disponibilizar em meios eletrônicos de comunicação oficiais as informações -. 

necessárias à emissão da certidão de zoneamento, inscrição- municipal e alvará de E 

flui-acionamento, mantendo-as atualizadas; 

V -4 disponibilizar referências ou atendimento consultivo para empresarios e 

demaisinteressados em informações de natureza administrativa, mercadológica, gestão de 

pessoas e produção; * i 

VI - disponibilizar informações atualizadas sobre os principais _tipos _de negócios' 
instalados no municipio; - _ ' 

VII - disponibilizar informações atualizadas sobre' captação de crédito 'pela 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual; 

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

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor Individual do 
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município aos Programas de Compras Governamentais no âmbito municipal, estaduais_ . 

federal; 

Tel.: (37) 3371-9950 

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

artigo, incluindo o acesso à internet pelos usuários; 

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

sera informado sobre os fundamentos do indeferimento e receberá orientação _para 

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

§ 2d 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 planos 

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

incentivos oferecidos no Municipio'. 
X - Os requisitos de segurança sanitária. metrológica, controle_ ambiental' e_ 

prevenção contra incêndios, de alçada do municipio, para OS fins de registro e legalização  Í 

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

quando' couber, deverão ser simplificados, ractonalizados e uniformizados pelos órgãos 
envolvidos na abertura e baixa destas empresas, no âmbito de suas competências. n 

_ CAPÍTULO m . 

a DO CADASTRO SINCRONIZADO E ENTRADA ÚNICA DE DOCUMENTOS 

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

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

a simplificação da burocracia nos procedimentos de abertura, alteração e baixa. de. empresas. n E u i 

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

baixa de empresas observarão a unicidade dolprocesso de registro e de legalização ;para 

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

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

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

linearidade do processo, da perspectiva do usuário. 

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

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

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

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

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 arrecadaçãoque  'd 

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

aplicando-se no que couber aos micro empreendedores individuais. 

 cs? 37925-000-Piumhi- _  ,a 

     o: 'A ' 

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, reparando-se como solidariamente 

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

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

posteriores. - 

Parágrafo único. Os titulares ou sócios também são solidariamente responsáveis 

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

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

Art. 14.. Estão exohrídas dos incentivos fiscais previstos nesta lei as empresas .que n 

d possuernnñliais em funcionamento fora do Estado de Minas Gerais. 

í  
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CAPÍTULO IV 
no REGISTRO E LEGALIZAÇÃO 

Seção I 
Do Licenciamento 

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

iicenciamento. 

Parágrafo único. A atividade a ser desenvolvida deverá esta: _em conformidade 

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

à área ocupada e às restrições especificas. 

Art. 16. 0 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. O prazo para deliberação sobre o licenciamento requerido, contado a  n_ " 
da data de apresentação da documentação exigida, será de 10 (dez) dias. i u 

Art. 19. O documento de licenciamento terá validade de 1 (um) ano podendo se¡- 

renovado sucessivamente, por igual período, desde que: 

1 - sejam mantidas as condições para o licenciamento inicial; 

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

-III - nã:: contrarie interesse público; 

IV - seja comprovado o pagamento das taxas correspondentes. 

A11- 20- A atíVidadaa ser desenvolvida na propriedade pública ou privada deverá 

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

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

u condicionada à autorização prévia do Município. 

\ÉL C.N.P.J. l5.78l .346/000l-04 CEP 37925-000 - Piumhi - .rf-a ¡ 
Tel.: (37) 3371-995 " 

Art. 21. Poderá ser concedido Alvará de localização e funcionamento para os'  
empreendimentos em domicílio residencial, desde as atividades estejam de acordo com 

a legislação vigente e o requerimento seja aprovado. 

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

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

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

terrnos da legislação pertinente. 

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

necessária, sendo obrigatórias as consideradas de alto risco, dentro das_ atibuições do 

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

ambiente e manipulam ou utilizem: . 

I - produtos explosivos; 

II - gases; 
III - substâncias sujeitas à combustão espontânea ou emita gases inflamáveis em-  ' 

contato com água; 

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

VI ?- :materiais radioativos. 
§ 2°. Serão também vistoriadas as atividades consideradas incômodas, cujos 

resíduos sólidos, líquidos _e gasosos, ruídos, vibrações, _emanações e radiações que possanr 

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

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

local e posição de imediata visibilidade: 

I - alvará de ñancionamento ; 

Á 
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II - cartaz com o número do telefone dos órgãos de defesa do consumidor e da_ . 

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

conforme exigência no regulamento, considerada a natureza da atividade. 

Seção II 
Do Alvará Digital 

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

de funcionamento, por meio digital, para atividades econômicas no território do Município 
de Piumhi. - l 

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

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

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

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

jI - Alvará Provisório 

II - Alvará Definitivo 

III - Alvará Especial 

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

regularizem a documentação definitiva, conforme critérios estabelecidos pelo órgão 

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

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

competente. 

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

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

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

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

X 
l localização ou atividade. 
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ções às atividades _dos der Público Municipal poderá impor restri 
sse público, mediante 

I - o Po 
Alvará Provisório, no resguardo do intere 

estabelecimentos com 
fundamentação normativa e vistoria; 

Il _- o Empresário que preferir encaminhar 
faze-lo e retornar à 

ão Municipal e autorização para emissão 

por conta própria o' registro da sua 

sa nas demais esferas públicas poderá Casa do Empreendedor _ 

empre 
ara solicitar a obtenção do Alvará, lnscriç 

apenas p 

de Nota Fiscal. 

Seção III 
Da Anulação e cassação do Alvará 

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

_ I - for expedido com inobservância de preceitos legais e regulamentares; 

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

documento. 

Art. 27. O Alvará de localização 

I - for exercida atividade diversa daquela autorizada; 

e Funcionamento será cassado quando: 

II -' forem infringidas quaisquer disposições referentes aos controles de poluição ou 

se o funcionamento do estabelecimento causar danos, prejuizos, 

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

vizinhança ou da coletividade; 

- ÍII - ocorrer reincidência de infrações às posturas municipais; 

IV - for constatada irregularidade não passível de regularização, 

das taxas de licença de localização e 

incômodos ou puser em 

V - for verificada a falta de recolhimento 

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

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

_ especiñcas. 

VII - expirar o prazo de validade. 

a saúde. a " reg-idade_ ñsica .da  
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n Seção IV 

Do Registro do Micro Empreendedor Individual 

Art. 28. 0 processo de registro do Micro Empreendedor Individual deveráter 

Tel.: (37) 3371-59500 'l 

trâmite especial, opcional para c empreendedor na forma a ser disciplinada pelo Comitê.: ' i 

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

Empresas e Negócios. (Lei Complementar federal n° 123/2008, art. 4°, §§ 1° a 3° 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 'l 

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

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

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

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

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

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 aito, 

poderá, o 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 ç g 

na FISCALIZAÇÃO omanranoan a no INCENTIVO A REGULARIZAÇÃO 

W 
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Art. 29. A fiscalização municipal nos aspectos tributário, de uso do soio, sanitário, 

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

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

atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compativel 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 deinfração, 

exceto na ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço àpñscalização.; _ °_. _ ._ 

§ 2° A administação poderá lavrar, se necessário, termo de ajustamento de conduta; 

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

grau de risco. 

É CAPÍTULO VI 
no ACESSO AOS macacos 

n Seção I 
Procedimento Municipal de Compras Governamentais Seletivas da Microempresa, 

Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor Individual - 

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

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

2'" CEP 37925-000 - Piumh  Pike i 

Individual, como forma de estabelecer juridicamente a sistemática nos processos ' 

licitatórios de aquisições de bens e serviços. 

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

inciusivede publicidade e construção civil, deverá ser concedido tratamento favorecido, 

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

Empreendedor Individual, obj etivando: 

I - a ampliação da eficiência das políticas públicas voltadas à Microempresa, 
Empresa de Pequeno Porte e ao Micro Empreendedor Individual; l 

II - o incentivo à inovação tecnológica; 

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

locais. 

Á 
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§. 1°. .Subordinam-se ao disposto nesta iei, além dos órgãos da administração 

pública municipal direta, as autarquias, as fundações públicas, as empresaspúblicas _e as_ 

demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo município. _ . 

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

Municipio de Piumhi deverão envidar esforços para implementar e _comprovar o_ ' 

atendimento desses objetivos nas respectivas prestações de contas( 

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

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

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

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

Porte e Micro Empreendedores Individuais sediadas no municipio e em cidades vizinhas, a 

onde as mesmas poderão lançar e atualizar seus dados cadastrais básicos e os bens_ 'e  
serviços que comercializam; 

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

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; l 

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

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

Empresa dePequeno Porte e Micro Empreendedor Individual. ' 

Seção II n 

Das Ações Municipais de Gestão 

Art. 33. Para ampliação da participação da lvíicroempresa, Empresa de Pequeno. 

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

Municipal deverá sempre que possível; 

í 
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_ -I - instituir cadastro próprio para a Microempresa. Empresa de Pequeno Porte e 

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

- serviços, de modo a possibilitará 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; ' n n 

II - estabelecer e divulgar um planejamento anual e plurianual das contrações: 

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

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

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

Izidividual, para que adequam seus processos produtivos; i 

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

restrinjarn 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 fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS) e as fazendas federal, 

estadual e municipal, conforme objeto Iicitado; ' 

IV - eventuais licenças, certiñcados ou atestados que forem necessários às 

comercialização dos bens ou para a segurança da Administração 'Pública Municipal 

Ú 
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Art. 35. Nas licitações da Administração Pública Municipal, a Microempresa, _ 

Empresa de Pequeno Porte e o Micro Empreendedor Individual, por ocasião da 

participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para 

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

3-- 
§ 1° riavendo 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 fiscal para abertura da fase recursal. 

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

contratação, sem prejuízo das sanções previstas nos arts. Sl e 87 da Lei n° 8.666, de 21 de 

junho' de 1993, sendo facultado à Adri-ministração Pública Municipal convocar os licitantes 

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

licitação. 

de licitação. 
Seção IV 

Do Direito de Preferência e Outros Incentivos 

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

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

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

Mícmempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Empreendedor Individual sejam iguais ou 
até 10% (dez por cento) superiores à proposta melhor classificada. d' - 

ñ 

§ 4°. 0 disposto no parágrafo anterior deverá constar no instrumento convocatório n' 
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§a 2°. Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1° deste_ 

artigo será de ate' 5% (cinco por cento) superior a maisbem 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 Individnal 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 Porteiguh 

do Micro Empreendedor Individual, na forma do inciso 1, serão 'convocadas as_ 

'remanescentes que por ventura se enquadrem na l-ripótese dos §§ 1° e 2° deste 'artigo 'na 

ordem classificatória para exercício do mesmo direito; 

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

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

empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá. 

apresentar a melhor oferta. ' 

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

objeto lícitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

o § 2°'. O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 

tiver sido .apresentada pela Microempresa, Empresa de Pequeno Porte oui *Micro . 

Empreendedor Individual. n 1 i n' 

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

Empreendedor Individual melhor classificado será convocado para apresentar nova i 

proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena 

de preclusão. 

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

diferenciado e simplificado paras as microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Mía-g 

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 



. ..incentivo à inovação tecnológica, desde que 

 
  
Estado de Minas Gerais 
C.N.P.J. 16.781 .34610001-04 CEP 37925-000 - Piumhi o  

previsto e regulaanentado na legislação do 

respectivo ente. 

Art. 39. Para o .cmnprimento do disposto no artigo 38 desta lei, a Administração 

Pública poderá realizar processo licitatório: 

I - destinado exclusivamente à participação de microempresas, empresas de 

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

R$0.000,00 (oitenta mil reais 

II - em que seja exigida dos licitantes a subcontratação de microempresa ou de" 

empresa de pequeno porte, desde que o percentual máximo do objeto a ser subcontratado 

não exceda a 30% (trinta por cento) do total licitado; 

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

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

aquisição de bens e serviços de natureza "divisível. 

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

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

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

A p I l-'os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas, 

empresas de pequeno porte e Micro Empreendedor Individual não forem expressamente 

previstos no instrumento_ convocatório; 

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 vantâoso paraa Administração 

_ Pública ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado- 

s IV - a licitação for dispensável ou inexigivel, nos termos dos artigos 24 e 25 da Lei 

número 8.666, de 21 de junho de 1993, 

X 
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Seção V 

Da Capacitação 

Art. 41. É obrigatória a capacitação dos membros da comissãopermanente "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  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; ' 

_IjII - incentivo à instalação no Município, de Microempresas, Empresas de Pequeno 

Portela Micro Empreendedores Individuais, cujo escopo de produtos e serviços ofertados 

possam suprir as necessidades das demandas locais; p 

IV - apoio ao aprimoramento da qualificação dos produtos e serviços das 

Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro' Empreendedores Individuais 

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

tecnológico e aumento da competitividade; 

'V -incentivo a 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 ' 

Publica, serviços de apoio à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e ao PMjcm. 

Â 
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 Empreendedor Individual, associações empresariais e de desenvolvimento, instituições de a 

desenvolvimento tecnológico, ensino e pesquisa, para ñas de efetivação dos' propósitos' 

deste Programa. 

CAPÍTULO VII 
DO ASSOCIATIVISMO 

Seção I 
Do Estímulo e Incentivos ao Associativismo 

Art. 43. A Admirtistração 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 vocaçãoi" 

econômica do Municipio e incentivar o fortalecimento das principais atividades 

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

Art. 45. O Poder Executivo 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 Município, através do(a): 

I- __«- estímulo à inclusão do estudo do empreendedorismo, cooperativismo e 

associativismo nas escolas do Municipio, visando o fortalecimento da cultura 

empreendedora como forma de organização da produção, do consumo e do trabalho; 

_ _a II - estímulo à formação de organização social, econômica e cultural nos 

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

legislação vigente; 

III - estabelecimento de mecanismos de triagem e qualificação da informalidade .A  
para implementação de associações e sociedades cooperativas de trabalho, visando: à 'E 

_ inclusão da população do Municipio no mercado produtivo, fomentando alternativas para a 

l geração de trabaiho e renda; 

IV - criação de instrumentos específicos de estímulo à atividade associativa 

consorciada e cooperativa destinada à exportação. 
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, CAPITULO VIIIÀ 

DA AGROPECUÁRIA E DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

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

governamentais, entidades de pesquisa rural e de assistência técnica a produtores 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 sindicatoslrurais, 
cooperativas e entidades da iniciativa privada que tenham condições de contribuir 'para 'a 

implementação de projetos mediante geração e disseminação de conhecimento, 

fornecimento de insumos a pequenos produtores rurais, contratação de serviços para a 

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

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

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

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

otimizern o uso de recursos naturais e socioeconômicos, com objetivo de promover a auto 

sustentação, maximização dos beneficios sociais, minimização da dependência de energias' 

não renováveis e eliminação do emprego de agrotóxicos e outros insumos artificiais 

tóxicos, assim como de organismos geneticamente modificados ou de radiações ionizanres 

em qualquer fase do processo de produção, armazenamento e consumo. 

.§_ 3° Competirá à secretaria que for indicada pelo Poder Público Municipal .E 

disciplinar e coordenar as ações necessárias à. consecução dos objetivos das parcerias n 

referidas neste artigo, atendidos Os dispositivos legais pertinentes. 

CAPÍTULO IX 
DO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO E DA AGENCIA DE 

DESENVOLVIMENTO 

Rua Padre Abel 332 _,  f.; 
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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 capitulo, observadas as _especiñcidades locais. 

§ 1°. A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se_ pelo exercicio de_ 

 a M” Tel.: (37) 337l~  -. 

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

mediante ações locais ou comunitárias, individuais ou coletivas, que visem_ ao n 

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

gestor local responsável pelas politicas de desenvolvimento. 

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

I - residir na área da comunidade em que amar. 

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

formação de Agente de Desenvolvimento; 

III - haver concluido o ensino fundamental. 

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

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

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

§ '4°._ A implantação da agência de desenvolvimento deverá criar: 

I '- condições para a diversificação da base econômica do município, que passará a 

ter urna menor dependência de atividades que predominam em sua economia; a 

Il - 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 materia prima. distância dos grandes centros e toda a infra-estrutura_ 

existente; 

IV - valorização da mão de obra, oferecendo oportunidades de emprego melhor 

liemuneradí? e que 0011111511811¡ para elevar o nivel de vida dos trabalhadores locais' e 

 

 I 
I 
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V - o efeito multiplicador que a implantação de novos projetos, em especial de 

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

 _ r CAPÍTULO x 
if é! DAS DISPOSIÇÕES mms E TRANSITÓRIAS 

Art. 48. A Administração Pública Municipal regulamentará através de 

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

Micro Empreendedor Individual composto: 

u” 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; n 

III -› obrigatoriamente por um representante da Câmara Municipal; _ 

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

municipal com competência para contribuir com os trabalhos do comitê; 

n V  facultativarnente por representantes dos órgãos estaduais e federais envolvidos 

no processo_ _de abertura, ñmcionalnento, fiscalização e fechamento de empresas com 

a¡ atuação local: 

Vl -. faoultativamente 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. .el. 

.V Micro 'Empreendedor Individual tem como ñmção geral assessorar e auxiliar a 

Administração Pública Municipal na implantação das exigências desta lei, tendo como 

atividades específicas: 
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I - reaiizar todos os estudos necessários à implantação da unicidade do processo de 

'__.registro, legalização e baixa de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro 

Empreendedor Individual locais, para tanto devendo articular as competências da 

Administração Pública Municipal com as dos demais órgãos de outras esferas públicas 
envolvidas na formalização empresa-iai, buscando, em conjunto, compatibiiízar e integrar 

procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do 

processo, da perspectiva do usuário; 

 
 

II - assessorar a Administração Pública Municipal na criação da Casa do _ n 

Empreendedor; 

III - viabilizar, na Casa do Empreendedor, o atendimento consultivo a empresários 

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

de pessoas e produção; 

IV '- auxiliar a -Admiziistração Pública Municipal na implantação dos demais 
projetos autorizados por esta lei. 

Art. S0. A Administração Pública Municipal deverá prover o Comitê Municipal da 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual de todas as . 

condições materiais e de acesso às informações para a execução dos seus objetivos. 

Parágrafo único. 0 'Comitê tem autonomia para definir sua forma de trabalho,- 

devendo apenas garantir que ocorram reuniões ordinárias, com convocação detodos os ' 

seus membros, l' em intervalos nunca superiores a 15 (quinze) dias, ate' a completa 

implantação dos itens I, II e III do artigo anterior. 

. Art. 51. Esta lei entra em vigor na dara de sua publicação, produzindo 
efeitos a partn- do primeiro dia útil subseqüente à sua publicação. 

Art. 52. Revogarn-se as demais disposições em contrário. _ 

Piumhi, i6 de dezembro ide 2010 

Prefeito Municipal 
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DECRETO N° 2.887/2010 i 

“Regulamenta a modalidade de licitação. dehominadafrtégão; Íf ' 5 V¡ [Í 
para aquisição de bens o e _Lsaryiços comuns____e- 'dá_=_out_:~a_s;_   -  

= providências. " 

O Prefeito Municipal de Piumhi,  Gerais;  '  
BARBOSA NETO, no uso de suas atribuições legais e com' a faeuidade' que   _'   

 
 
 
 

  

_confere a legislação pertinente: 

DECRETA: 

_ _ _ e i Art; 19 - Este Decreto estabelece nonnas e procedirnenwtosrelafiüos .à   Í      _liciração na modaiidade de pregão, destinada à aquisição défbeilâime   
j: 3': '  çoxnnns, 'no âmbito do Município, qualquer que seja o valor estimado¡  à " ' " 

' ' Parágrafo único. Slubordinarnêse ao regimes deste. Decreto, os¡ór.igêio_si_f_íÍiíl_   _ 'da Administração Direta e Indireta do Munícipio. u ' i n n' n 

Art. 22 - Pregão é a modalidade de licitação em que__ca_disputa'p_elo__ ;  . 

fornecimento de bens ou serviços comuns é feita em sessão pública, _oor-_rneio  
propostasde preços escritas e lances verbais. 

 
Art. 39 - Os contratos celebrados pelo Município, para   _. 

cine bens e serviços comuns, serão precedidos, prioritariamente, delicitação públiea f; -ç  a' 

 



 
 

 
_s 

\ 
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n  na modalidade de "pregão, que se destina a garantir, por meio de disputajusta entre d' ("i n 

n " os interessados, a _compra mais econômica, segura e eficiente. -  = ' 

 

v  PREFEITURA MUNICIPAL DE PIuMH| l  r      Estado de Minas Gerais Rua Padre Abelfsnsz-Centro-  
' Tel.: (37) 3371-9950_ _  

§13 - Dependerá de regulamentação _específicas a' utilização de; 

recursos eletrônicos ou de tecnologia da informação_ para a realização de licitação_ 

' na modalidade de pregão. 

§29 - Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões _. _  
a de desempenho equalidade possam ser concisa e objetivamente-definidos 'noi  n 

objeto do edital, em perfeita conformidade com as especificações usuais   _' praticadas no mercado. _ 

 

"Art. 49 - A licitação na modalidade depregão  juridicamente.  
'í-*condicioniada aos princípios básicos da legalidade, da impessoalidade;  i 

'msauaiaa da “igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da -' Í i 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, bem assim aos ' 

princípios correlatos da celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidadef  :.  
competitividade, Íjusto preço, seletividade e comparação objetiva dasjiropostasi; _ W n 

Parágrafo único. As normas disciplinadoras da licitação .serãol/V" ' 

sempre .interpretadas em favor da ampliação da disputa entre csi-interessados;-_:_¡'ÍÍ¡i_f  
desde que não comprometam o interesse da Administração, a ñnalidadeledaur_   ' 

' segurança da contratação.  
Art. .59- -A licitação na modalidade de pregão não ese aplicadas'  

a_ contratações .de obras e serviços de engenharia, bem como às locações  



 

 

  ieontrato; 

PREFEITURA MUÊNICIPAL DE PIUMHI 
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imobiliárias e alienações em geral, que serão regidas pela legislação geral_ da " n 

Administração Pública. i 

Art. 69 - Todos quantos participem de licitação na rnodalidade  _E  
'pregão têm direito público subjetivo à_ ñel _observância do procedimentoi'  i 

estabelecido neste Decreto, podendo qualquer _interessado acompanhar o 'seu'   n 

' - u desenvolvimento, desde 'que não interfira de modo a perturbar ou impedir a i-n n. 

. ¡ realização dos trabalhos. 

Art. 79 - À autoridade competente, designada de í acordo com as'.  ' 

atribuições previstas no estatuto do órgão, cabe: 

I - determinar a abertura de licitação; 

II - designar o pregoeiro e os componentes da equipe de apoio; 

III _- decidir os recursos contra atos do pregoeiro; e 

Parágrafo único. Somente poderá atuar como pregoeiro o servidor _u  
'_ que tenha realizado capacitação específica para .exercer a atribuição. 

"Art. 2 . A fase preparatória do pregão observará as 'seguintes' regras: n _' 

I - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara¡ n 

_vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias;  

/  

' Tel.: (37) 3371-9950 ' 

IV ghomologar o resultado da licitação e promover a celebração     

LJ.) 
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limitem ou frustrem a competição ou a realização do fornecimento, detendo estarÍÍÍ_'7; i' f i 

l refletida no termo de referência; 

II - o termo_ de referência é o documento que deverá conter elementos i  
'capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de - 

orçamento .detalhado, considerando os preços praticados no' mercado, andeñnição;  n. 

dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato; ' 

III - a autoridade competente ou, por delegação de competência, o_ ' 

ordenador de despesa ou, ainda, o agente encarregado da compra no âmbito da 

Administração, deverá: 

a) definir o objeto do certame e o seu valor estimado ierniplaniihas, 'de  j  'i'm-i' 

' fonna clara, concisa e objetiva, de acordo com termo de referência eiaboradopeloo'   
requisitante, emconjunto com a área de compras, obedecidas as especificações '- i 

- praticadas no mercado; 

b) justificar a necessidade da aquisição; 

c) estabelecer os critérios de aceitação das propostas, as exigências de 

- habilitação, as sanções administrativas aplicáveis por inadimplemento e as o i 

cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos e das demais condições _i n 

essenciais para o fornecimento; e 

d) designar, dentre os servidores do órgão ou da entidade promotora_iiiffí-Ê.'i 

da licitação, o pregoeiro responsável pelos trabalhos do pregão e a soa equipe 'dei ;ii-iu n 

_ii apoio; 
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IV - constarão dos autos a motivação de cada "um dos atos' 

especificados no inciso anterior e os indispensáveis elementos técnicos' sobre os 

quais estiverem apoiados, bem como o orçamento estimativa e o cronograma 

físico-financeiro de desembolso, se foro caso, elaborados pela Adminístraçãoge 

V - para julgamento, será adotado o critério de_ menor preço-ou, sefor e'.   3* o caso, maior desconto, observados os prazos máximos para fornecimento, as 

especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e 

as demais condições definidas no edital. 

Art. 9 - As atribuições do pregoeiro incluem: 

I - o credenciamento dos interessados; 

' II - o recebimento _dos envelopes das propostas de preços e da_ 

documentação de habilitação; 

o f¡ a ciassiñcação dos proponentes; 

 

IÍI - a abertura dos envelopes das propostas de preços, o seuiexarne 'e _ _' 

IV - a condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha   
da proposta ou do lance de menor preço; 

V «~ a adjudicação da proposta de menor preço; 

VI - a elaboração de ata; 

VII - a condução dos trabalhos da equipe de apoio; 

VIII - o recebimento, o exame e a decisão sobre recursos; e 
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IX - o encaminhamento do processo devidamente instruído, após a 

adjudicação, à autoridade superior, visando a homologação e a contratação. 

Art. 10. A equipe de apoio deverá ser integrada por 03_ (trêsf ' 

servidores municipais, sendo que pelo menos 02_ (dois) deverão ocupar' cargçh'. 

. efetivo na Administração, preferencialmente pertencentes ao quadro perfmanentel  '- o 

' l do órgão promotor do pregão, para prestar a necessária assistência _ao pregoeiro. 

Art. 11. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação 

' dos interessados e observará as seguintes regras: 

I- a convocação dos interessados será efetuada por meio de 

'publicação de aviso em função dos seguintes limites: 

a) para bens e serviços de valores estimados em até R$ 650.000,00 

(seiscentos e cinqüenta mil reais): 

1 - Jornal de Circulação Local; 

2 - Quadro de Avisos da Prefeitura. 

a 'h)“para bens e serviços de valores estimados superiores _a R$_ _' 

650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais): 

l - Diário Oficial do estado; 

2 - Jornal de grande circulação estadual; 

3 - J ornai de circulação local, e; 

__/ 
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4 - Quadro de Avisos da Prefeitura.” 

II - do edital e do aviso constarão definição precisa, suficiente e ' 

clara do objeto, bem como a indicação dos locais, dias e horários em que poderá ' à 

-ser lida ou obtida a íntegra do edital, e o local onde será realizada a sessão pública 

 

III - o edital fixará prazo não inferior a oito días úteispoontados da o_ 

'publicação do aviso, para os interessados prepararam suas propostas; 

IV - no dia, hora e local desigiados no edital, será realizada sessão 

pública para recebimento das propostas e da documentação. de habilitação, 

devendo o interessado ou seu representante legal proceder ao respectivo 
_credenciamentq comprovando, se for o caso, possuir os necessários poderes para p'   
formulação de 'propostas e para a prática de todos, os demais atos inerentes ao' 

certame', 

V - aberta a sessão, os interessados ou seus representantes legais _ 

entregarão ao pregoeiro, em envelopes separados, a proposta de preços e a. 

documentação de habilitação; 

VI - o pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as 

propostas de preços e classiñcará o autor da proposta de menor preço ou de maior 

desconto e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivose ' 

superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, ou as que -n ' l 

tenham apresentado em valores sucessivos e inferiores em até 10% (dez por.: Í 

cento), relativamente à de maior desconto; 



 

  

 
 

_ 'a Estado de Minas Gerais 
C.N.P.J. 16.781 .34610001-04 

 
 

Rua Padre Abel 332"- Centro 
CEP 37925-000 - Piumhi - MG  

Te|.:- (37) 3371-9950 

VII - quando não forem' verificadas, no_ mínimo, _três propostas! 

escritas de preços nas condições definidas nos inciso anterior, o pregoeiro 

ciassiñcará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo' de três, para que 

seus autores participem dos lances Verbais, quaisquer que' sejam os preços 

oferecidos nas propostas escritas; 

VIII - em _seguida será dado inicio à etapa de apresentação-de lances u, _ 

n verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em' . 

valores distintos e decrescentes para o menor preço ou, se for o caso, valores _ 

distintos e crescentes para o maior desconto; 

IX - o pregoeiro 
classificados, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da 

proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor, n 

ou a partir do autor da proposta classificada de menor desconto e os demais, 'em 

ordem crescente de desconto; 

X - a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo _ 

pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na_ 

7 manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação¡ _ , 

das propostas; 

_ XI - caso não* _ se realizem lances verbais, _será verificada _a _ - 

conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para-a i 

jcontratação; 

e  PREFEITURA MUNICIPAL DE P|UNIHI    › 

convidará individualmente os licitantes_ 
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XII - declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas 'as 

propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto_ 

ao objeto e valor, decidindo rrrotivadamente a respeito; 

XIII - sendo aceitável a proposta de menor preço, será ,abertoo   
envelope .contendo a documentação de habilitação -do licitante que a tiver- 

'  foririulado, para confirmação das suas condições habilitatórias, com base no   _ Sistema de Registro Cadastral do Município, assegurado ao já cadastrado o direito n 

'n' ' de_ apresentar a Certidão de Registro Cadastral emitida pelo Município, desde que 

previsto no ato convocatório; 

XIV - constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o 

licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado _o objeto do certame; 

XV - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender :às 

;É Í  e exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subseqüente, Verificando ' * . _  a- sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de_  e Zz¡ “i _a classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda 

ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o 

 objeto do certame; 

XVI - nas situações previstas nos incisos XI, XII e XV, o pregoeiro 

poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor; 

XVII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar 

imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido »o 

l 

l 

1 

l 
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¡ra-_er t,  
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões 'em igual " _ 

_' número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo- 

lhes assegurada vista imediata dos autos; 

XVIII - o recurso contra decisão _do pregoeiro não terá efeito ' 

- suspensivo; 

XIX - o acolhimento de recurso importará a invaiidação apenas dos 

atos insuscetiveis de aproveitamento; 

XX - decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentaís, a autoridade competente homologará a adjudicação para, 

determinar a contratação; 

XXI - como condição para celebração do contrato, o' licitante 

u vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação; 

XXH - quando o proponente vencedor não apresentar 'situação 

regular, no ato :da assinatura do contrato, será convocado outro licitante, 
:observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim 

sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o 

disposto nos incisos XV e XVI deste artigo; 

XXIII - se o licitante vencedor que se recusar a assinar o contrato, 

injustiñcadamente, será aplicada a regra estabelecida no inciso XXII. 

Art. 12 - O prazo de validade da Ata de Registro não poderá ser' 

superior a' 01 (um) ano, computadas neste aseventuais prorrogações. _ 

i0 
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§ 1° Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão 

. sua vigência conforme as disposições contidas nos' instrumentos convocatórios e 

respectivos contratos, obedecido o disposto no art. 57 da Lei 8.666/93. 

_ § 2° É admitida a prorrogação da Vigência da Ata de Registro de 

' . i ' ' Preços, em até doze meses, nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93, quando a 

»T proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos_ 

desta norma. 

Art. 13 - Ate' 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para' _ 

'recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, 

providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. 

19- Caberá ao regoeiro decidir sobre a etição no razo de vinte' e P P P 

quatro horas. 

  29 ' Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada 

f* i nova data para a realização do certame. 

Art. 14 - Para habilitação dos licitantes, será exigida, 

exclusivamente, a documentação prevista na legislação geral para ' a 

Administração Pública, relativa à: 

I - habilitação jurídica; 

II - qualificação técnica; 

III - qualificação econômico-financeira; 

ll 
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IV - regularidade fiscal; e 

V - cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7? da _ 

- Constituição da República Federativa do Brasil e na Lei n9 9.854, de 27 de 

outubro de 1999. 

Parágrafo único. A documentação exigida para atender ao 'disposto 

nos incisos I, III e IV deste artigo poderá ser substituída pelo registro cadastral do 

setor de licitações do Município, desde que previsto no edital. 

Art. 15 - O licitante que ensejar o retardamento da execução_ do. 

certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do' contrato', 

l 'comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, . 

"garantido o_ direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar 

e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto 

'perdurarem os -rnotivos determinantes da punição ou até que seja promovida a_ 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

Parágrafo único. As penalidades serão obrigatoriamente registradas 

no sistema de registro cadastral do Município, e no caso de suspensão de licitar, o 

licitante. deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas 

previstas_ no edital e no contrato e das demais cominações legais. 

Art. 16 - É vedada a exigência de: 

I - garantia de proposta; 

Tel.: (37) 3371-9950 ' ; 

012 
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II - aquisição do edital pelos licitantes, como_ condição para 

participação no certame; e 

III - pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a 

fornecimento do edital, que não serão superiores ao custo de sua reprodução 

gráfica, e aos custos de utilização de recursos de tecnologia da informação, 

quando for o caso. 

Art. 17 - Quando permitida a participação de empresas estrangeiras 

na licitação, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos 

n. -' equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor 

juramentado. 

Parágrafo único. O licitante deverá ter procurador residente _e 

domiciliado no País, com poderes para receber citação, intimação e responder' 

administrativa e judicialmente por seus atos, juntando os instrumentos de mandato _ 

com os documentos de habilitação. 

Art. 18 - Quando permitida a participação de empresas reunidas em 

consórcio, serão observadas as seguintes normas: 

I - deverá ser comprovada a existência de compromisso público' ou 

particular de constituição de consórcio, com indicação da empresa-lider, que 

deverá atender às condições de liderança estipuladas no edital e 'será a 

representante das consorciadas perante a Administração; 

II - cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de 

habilitação exigida no ato convocatório; 
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III - a capacidade técnica do consórcio será representada pela soma ' 

_da capacidade técnica das empresas consorciadas; L 

IV - para fins de qualificação econômico-financeira, cada uma das .a 

empresas deverá atender aos índices contábeis definidos no edital. 

V - as empresas consorciadas não poderão participar, na mesma 

licitação, de mais de um consórcio ou isoladamente; 

VI - as empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis .  
_contrato; e 

VII - no consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança - 

deste artigo. 

'Parágrafo único. Antes da celebração do contrato, deverá 'ser'  ' 

promovida a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso 

referido no inciso _I deste artigo. 

Art. .19 - A autoridade competente para determinar a' contratação 

poderá revogar a licitação em 

W caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto no inciso I . . 

face de razões de interesse público, derivadas. de; _; 

pelas obrigações do consórcio nas fases de licitação e durante a vigência "do, 'u a  

fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 7:” 

 provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado¡ 

§ 1.9 A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato. 

u justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de ofício_ _on 'porri n d 

. i4 
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§ 22 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência   
anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratadode_  Í '  
de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato): _- _- -  d' H 

Art. 20 - Nenhum contrato será _celebrado sem a "efetiva i n n 

disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos encargos; dele.  
_  ' decorrentes, no exercício financeiro em curso. 

iArt. 2-1 -  Municipio publicará no Quadro de _Avisos, o extrato dos l 

contratos celebrados, no prazo de até trinta dias da data de sua assinatura com . 

indicação da modalidade de licitação e de seu número de referência. 

Parágrafo único. O descumprimento do disposto neste artigo     
sujeitará o servidor responsável a sanção administrativa. 

Art. 22 - Os atos essenciais do pregão, inclusive os deccrrenteside _i  -  
meios eletrônicos, serão documentados ou juntados no respectivo processo, cada 

  qual oportunamente, compreendendo, sem prejuízo de outros, o seguinte: 

I - justificativa da contratação; 

'II - termo de referência, contendo descrição detalhada do 'obj eto, 

'_ orçamento estimativo de custos e cronograma fisico-financeiro de desembolso, se 

 l ° i à for o caso; 

III - planilhas de custo; 

IV - garantia de reserva orçamentária, com a indicaçãoi-dasi l,  
respectivas rubricas;  
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V - autorização de abertura da licitação; 

 ' 'VI - designação' do pregoeiro e equipe de apoio; 

VII - parecer jurídico; 

VIII - edital e respectivos anexos, quando for o caso; 

IX - minuta do termo do contrato ou instrumentos eqúiVaIente, . 

conforme o caso; 

X - originais das propostas escritas, da documentação de habilitação_ _ 

- _ analisada e dos documentos que a instruírem; 

XI - ata da_ sessão do pregão, contendo, sem prejuízo de outros, o 

»registro dos .licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, 

__ i na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e 

dos recursos interpostos; e 

 comprovantes da publicação do aviso do edital, do resuitado da 

licitação, do extrato do contrato e dos demais atos relativos a pubnliicidade ndo certame, 

conforme o caso.. l _ _ 

Art. 23 - Este Decreto entra em vigor .na data de sua públio-açião¡ 

revogando-se as disposições em contrário, em especial o Decreto n° 2.797/2009 .E  
Piumhi-MG, 03 de maio 201o. ' 

.  indoi sí5Neto ?bw/i 
Prefeito Municipal 

Â  . i _' 16 



PREFElTURA MUNICIPAL DE P|UMH| 
Estado de Minas Gerais _ Rua Padre Abel 332 - Centro i . n' ' 

C.N.P.J. 18.781.346/0001-04 À CEP 37925-000 - Piumhi - MG 
- Tel.: (37) 3371-9950 

ANEXO I ~ 

CLASSIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS 

Í  i % i BENS COMUNS  l 1. Bens de Consumo 

1.1 Água mineral 

n 1.2 Combustível e lubrificante 

1.3 Gás 

1.4 Gênero alimentício 

1.5 Material de expediente 

1.6 Material hospitalar, médico e de laboratório 

1.7 Medicamentos, drogas e insumos farmacêuticos 

1.8 Material de limpeza e conservação 

1.9 Oxigênio 

1.10 Uniforme 

2. .Bens Permanentes 

2.1 Mobiliáiío 

2.2 Equipamentos em geral, exceto bens de informática 

2.3 Utensílios de uso geral, exceto bens de informática 
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2.4 Veículos automotivos om geral 

2.5 Microcomputador de mesa ou portátil ("notebook"), monitor de vídeo_ e' ' 

impressora . ' - 

SERVIÇOS COMUNS 

1. Serviços de Apoio Administrativo 

2. Serviços de Apoio à Atividade de Informática 

2.1 Digitação 

2.2. Manutenção 

3. Serviços de Assinaturas 

3.1. Jornal 

3.2. Periódico 

0.3. Revista 

' 3.4 'Televisão via satélite 

3.5 Teleyisão a cabo 

4. Serviços de Assistência 

4.1 . Hospitalar 

04.2. Médica 

04.3. Odontológica 

S. Serviços de Atividades Auxiliares 

5.1 . Ascensorista 

5.2.. Auxiliar de escritório 

_/ o ~ . 18' /  
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5.3. Copeiro 

5.4. Garçom 

5.5. Jardineiro 

5.6. Mensageiro 

5.7. Motorista 

5.8. Secretária 

5.9. Telefonísta 

6. Serviços de Confecção de Uniformes 

7.. Serviços de Copeiragem 

8. Serviços de Eventos 

9. Serviços de Filmagem 

10. Serviços de Fotografia 

11'. Serviços de Gás Natural 

12. Serviços de Gás Liqüefeito de Petróleo 

13. Serviços Gráficos 

14. Serviços de Hotelaria 

jl5. Serviços de Jardinagem 

16. Serviços de Lavanderia 

17. Serviços de Limpeza e Conservação 

18. Serviços de Locação de Bens Móveis 

PREFEITURA MUNlClPAL DE PlUMHli 
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21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

. 33. 

~ 34. 

35. 
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. Serviços de Manutenção de Bens Imóveis 

Serviços de Manutenção de Bens Móveis 

Serviços de Remoção de Bens Móveis 

Serviços de Microñlmagem 

Serviços de Reprografia 

Serviços de Seguro Saúde 

Serviços de Degravação 

Serviços de Tradução 

Serviços de Telecomunicações de Dados 

Serviços de Telecomunicações de Imagem 

Serviços de Telecomunicações de Voz 

Serviços de Telefonia Fixa 

Serviços de Telefonia Móvel 

Serviços de Transporte é 

Serviços de Vale Refeição 

v Serviços de Vigilância e Segurança Ostensiva 

Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica 

PREFEITURA MUNICIPAL DE pPlUMHl 
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36. Serviços de_ Aperfeiçoamento, capacitação e treinamento 

/ 
a "20 í'. 
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PARECER JURÍDICO 
(Edital do Procedimento Licitatório) 

 

Procedimento Licitatório n. 103/2017 
Modalidade: Pregão Presencial n. 03/2017 
Objeto: aquisição de um cortador de grama tipo trator e uma carreta agricola para cortador 
de grama, novo, zerado de fábrica, para atender ao setor de operação, manutenção e 

expansão do SAAE de Piumhi. 

A Pregoeira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de PiumhiIMG 
iniciou processo de licitação visando aquisição de trator cortador de grama e carreta 

agricola atender a demanda da Autarquia. 

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

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

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

Pregão é modalidade de licitação instituída pela Lei Federal n. 
10.520/2002, restrita à contratação de bens e serviços comuns, com disciplina e 
procedimentos próprios, visando a acelerar o processo de escolha de futuros 
contratados da Administração, aplicando-se, subsidiariamente, as normas da Lei n. 

8.666/93. 

O TCU, em análise quanto à abrangência do significado de bens e 
serviços comuns, já se manifestou diversas vezes, a exemplo dos acórdãos n. 
313/2004 e 237/2009, ambos do Plenário: 

"1 1. O administrador púbiico, ao analisar se o objeto do pregão enquadra-se 
no conceito de bem ou serviço comum, deverá considerar dois fatores: os 
padrões de desempenho e qua/idade podem ser objetivamente definidos no 
edital? As especificações estabelecidas são usuais no mercado? Se esses 
dois requisitos forem atendidos o bem ou serviço poderá ser tic/tado na 
moda/idade pregão. 
12. A verificação do nivei de especificidade do objeto constitui um ótimo 
recurso a ser utilizado pelo administrador público na identificação de um bem 
de natureza comum. /sso não significa que somente os bens pouco 
sofisticados poderão ser objeto do pregão, ao contrário, objetos complexos 

das** 
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podem também ser enquadrados como comuns (...). " (Acórdão n. 313/2004 

- Plenário) 

"19. O entendimento de bem comum, de acordo com diversos autores, nada 
tem a ver com a complexidade do bem adquirido e sim com produtos que 
sejam comumente encontrados no mercado, sem a necessidade de 
alterações especificas para o fornecimento em questão. Este ponto de vista 
pode ser avalizado conforme as interpretações a seguir. 
20. Jesse' Torres Pereira Junior (Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
da Administração Pública, 65 ed., Renovar, 2003, p. 1006) entende que: 
'Em aproximação inicial do tema, pareceu que 'comum' também sugeria 
simplicidade. Percebe-se, a seguir, que não. O objeto pode portar 
complexidade técnica e ainda assim ser 'comum ', no sentido de que essa 
técnica é perfeitamente conhecida, dominada e oferecida pelo mercado. 
Sendo tal técnica bastante para atender às necessidades da Administração, a 
modalidade pregão é cabível a despeito da maior sofisticação do objeto' 
21. Segundo Vera Scarpinella (Licitação na Modalidade de Pregão, Malheiros, 

2003, p.81): 
'[...] o objeto comum para fins de cabimento da licitação por pregão não é 
mero sinônimo de simples, padronizado e de aquisição rotineira. Bens e 
serviços com tais caracteristicas estão incluidos na categoria de comuns da 
Lei 10.520/2002, mas não só. Bens e serviços com complexidade técnica, 
seja na sua definição ou na sua execução, também são passíveis de ser 
contratados por meio de pregão. O que se exige é que a técnica neles 
envolvida seja conhecida no mercado do objeto ofertado, possibilitando, por 
isso, sua descrição de forma objetiva no edital.” " 
(Relatório do Acórdão n° 1.114/2006 - Plenário, grifos nossos) 
"Perfilho também o posicionamento de que é mais vantajosa a adoção da 
modalidade de pregão, pois o objeto do certame em questão pode ser 
considerado como sen/iços comuns, não obstante a sua complexidade. A 
meu ver estão presentes os requisitos da fungibilidade do objeto e da 
existência de uma padronização de qualidade e desempenho reconhecida no 
mercado correspondente, como bem demonstrou a Sefti." 
(Voto do Acórdão n° 2. 658/2007 - Plenário, grito nosso) 
"9. 2.4. Em geral, nem a complexidade dos bens ou serviços de tecnologia da 
informação nem o fato de eles serem críticos para a consecução das 
atividades dos entes da Administração descaracterizam a padronização com 
que tais objetos são usualmente comercializados no mercado. Logo, nem 
essa complexidade nem a relevância desses bens justificam o afastamento 
da obrigatoriedade de se licitar pela modalidade Pregão (Lei n° 10.520/2002, 
art. 1°, e Acórdão n° 1.114/2006 - Plenário? (...). (Acórdão 237/2009 - 
Plenário) 

Portanto, tendo em conta a descrição objetiva do edital, quanto aos 
bens que se pretende adquirir, bem como, da verificação de existência de um 
mercado' diversificado e competitivo, infere-se que o objeto licitado pode ser 
considerado bem comum. 

No mais, analisando as minutas do Edital e do Contrato, tem-se que 
foram elaborados nos termos da lei, observando-se as exigências cabíveis e 

coerentes. w _ 

fo” 
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O Parágrafo único do art. 38 da Lei n. 8566193 determina a 

obrigatoriedade da prévia análise pela Assessoria Jurídica das minutas dos Editais 
em Procedimentos Administrativos Licitatórios. 

A propósito, oportuna a transcrição desta norma: 

"An. 38. (...) 
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos 
contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas 
e aprovadas por assessoria 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 legal. 

Ressalta-se por derradeiro, que esta assessoria juridica, nos termos do 
parágrafo único do art. 38 da Lei n. 8.666/93, presta assessoria sob o prisma 
estritamente juridico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos à 
conveniência e à oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão 
reservados à esfera discricionária do administrador público legalmente competente, 
tampouco examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa 
elou financeira. 

É o parecer, s.m.j. 

Piumhi, 29 de março de 2017. 

Adv. Ê va 8 OAB¡ 9.733 
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o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG, PREGÃO 

PRESENCIAL N° 03/2017, PROCESSO LICITATÓRIO N_° 103/2017, 
MENOR PREÇO POR ITEM. O SAAE PIUMHI através da Pregoeira Oficial vem 
tornar público a abertura do certame para a aquisição de: 01 (um) cortador 
de grama tipo trator e 01 (uma) carreta agrícola para trator, conforme 

'especificações constantes do termo de referência em Anexo I. Apresentação 
para credenciamento dos licitantes: dia 18/04/2017 das 8:00h (oito 
horas) ás 8:59h (oito horas e cinquenta e nove minutos), abertura da 
sessão oficial do Pregão Presencial: dia 18/04/2017 às 09:00h. 
Realização do pregão, |oca| de retirada e informações do Edital: Sala de 

Licitações localizada na Sede do SAAE, à Praça Zeca Soares n0 211- Centro, 
Piumhi-MG e no site wwwsaaeoiumhicombr e Telefax: (37)3371- 
13:?2,.Piumhi-MG, 29/03/2017. Jaqueline Aparecida de Souza - Pregoeira. 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
!icitacoesfãlsaae ÍLIIHÍILBOIILÍDI' wwwsaaepiumhicomhr CNPJ'. 23.782.816f000l10 

Aumrqniiz \iuuicipat (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, Zll - Centro- 37925-000 PlUNlHI/MG - 'Telefax 37-3371-1332  
ATA N° 005/2017 

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTO DE PREÇOS 
N° O3/ 2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2017 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

Às 09:00 horas do dia 18 de abril de 2017, em sessão pública, reuniu-se a Pregoeira 
Oficial desta Autarquia, Jaqueline Aparecida de Souza e respectivos membros da Equipe 
de Apoio: Maria Luciana Goulart de Castro e Sônia Roseni Costa, designados pela 
Portaria nO 18/2017, de 24 de fevereiro de 2017, em atendimento às disposições 
contidas Lei 10.520/2002, subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, e suas alterações, 
Decreto Municipal n° 2.887/2010 (Institui o Pregão), Lei Complementar n. 25/2010 (que 
institui o Estatuto Municipal da ME, EPP e MEI), Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006 com a redação dada pela Lei Complementar n° 147/2014, e pelas 
demais normas e condições estabelecidas no edital, referente ao Processo Licitatório n° 
103/2017, com a finalidade de dar início aos trabalhos e realizar os procedimentos 
relativos_ ao Pregão Presencial de Registro de Preços n° 03/2017, cujo_ objeto visa a 
SELEÇAO _DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA A ADMINISTRAÇAO, VISANDO 
AQUISIÇAO DEIOI (UM) CORTADOR DE GRAMA TIPO TRATOR E 01 (UMA) 
CARRETA AGRICOLA PARA CORTADO__R DE GRAMA, RNOVO, ZERAQO DE 
FABRICA, _CONFORME ESPECIFICAÇOES DO TERMO DE REFERENCIA 
ANEXO I DESTE EDITAL, conforme descrição, características e informações 
constantes do Edital e seu Termo de Referência. Inicialmente a Pregoeira abriu a sessão 
pública em atendimento às disposições contidas no Edital, ocasião em que procedeu o 
credenciamento das empresas e o recebimento dos envelopes contendo as propostas e 
os_ documentos de habilitação e, separadamente, declaração, conforme modelo do Anexo 
IV do edital. compareceram para o credenciamento as seguintes licitantes, conforme 

quadro abaixo: ' 

g CNPJ Empresa Representante Identificação I 

_ 19.483.241/0001-67 NENA TRATORES E IMPLEMENTOS DJHONE TADEU DE MG-14042930 
LTDA PALMEIDA COSTA 

l 

Ato contínuo foram passadas as documentações referentes ao credenciamento e 
Declaração de Habilitação bem como os envelopes de documentação de habilitação e 
propostas comerciais devidamente lacrados ao representante da empresa participante 
para o procedimento de vistas e rubricas. Para o julgamento das propostas escritas, será 
considerado o MENOR PREÇO POR ITEM, os quais serão analisados e classificados pela 
ordem mencionada no Anexo II do edital, referente ao item 01 e 02, iniciando-se pelo 
item: 01 e 02. Em sequência a Pregoeira e equipe de apoio procederam a abertura do 

l 
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envelope de proposta de preços da empresa credenciada passando para apreciação do 
licitante presente que nada manifestou, iniciando-se assim a fase de disputa dos lances. 

Esta comissão ap_ós analisar os itens da proposta da empresa NENA TRATORES E 
IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA, a Pregoeira e equipe de apoio verificou a 
conformidade da proposta com o edital, restando classificada preliminarmente neste 
processo licitatório a empresa citada acima. 

Da análise da proposta da licitante: NENA TRATORES E IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLA LTDA , referente ao Item 01 (01 (UMA) CARRETA AGRICOLA PARA 
CORTADOR DE GRAMA), a Pregoeira e equipe de apoio verificou a conformidade da 
proposta com o edital, restando classificada preliminarmente neste processo licitatório a 

empresa citada acima. 
Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de Lu) licitante 

e participação na etapa de lances da licitante credenciada, foi iniciado a fase de disputa 
de lances/negociação de preços para o Item 01, chegou-se ao preço final de R$ 
1.345,00 (um mil, trezentos e quarenta e cinco reais)/unidade e conforme Mapa de 
Apuração (Analítico) LANCES em anexo, apresentado pela empresa NENA TRATORES E 
IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA, ofertando o item constante do Item 01, que foi 
aceito pela pregoeira e equipe de apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado 
conforme planilha de preços do Anexo I do edital. 

Da análise da proposta da licitante: NENA TRATORES E IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLA LTDA , referente ao Item 02 (01 (UM) CORTADOR DE GRAMA TIPO 
TRATOR), a Pregoeira e equipe de apoio verificou a conformidade da proposta com o 
edital, restando classificada preliminarmente neste processo licitatório a empresa citada 

acima. 
Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de (0_1) licitante 

e participação na etapa de lances da licitante credenciada, foi iniciado a fase de disputa 
de lances/negociação de preços para o Item 01, chegou-se ao preço final de R$ 
20.849,00 (vinte mil, oitocentos e quarenta e nove reais)/unidade e conforme Mapa de 
Apuração (Analítico) LANCES em anexo, apresentado pela empresa NENA TRATORES E 
IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA, ofertando o item constante do Item 02, que foi 
aceito pela pregoeira e equipe de apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado 
conforme planilha de preços do Anexo I do edital. 

A seguir foi dada a palavra ao licitante presente credenciado para este fim quanto 
as propostas vencedoras que nada manifestaram. 

Dando sequencia foram abertos os envelopes contendo a documentação para 
habilitação da empresa vencedora dos itens 01 a 02, passando para apreciação e rubrica 
do credenciado presente, que nada manifestou nesta fase dos documentos de 

habilitação. 
Da análise da documentação de habilitação cia empresa: NENA TRATORES E 

IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA, pela pregoeira e equipe de apoio foi constada a 
conformidade da documentação com o exigido no Título IX do edital restando portando 

habilitada. 
Fo¡ comunicado a licitante vencedora a exigência do item 14 do título XI do edital, 

a qual deverá encaminhar a pregoeira as propostas comerciais ajustadas ao preço final 
no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis excluindo o dia da seção. Nada mais havendo a 
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tratar, foi encerrada a sessão às 10:26 hs e para constar, Jaqueline Aparecida de Souza 
- Pregoeira, os membros da Equipe de Apoio: Maria Luciana Goulart de Castro e Sônia 
Roseni Costa, e licitante presente que enviará as propostas e_ participou da etapa cle 

lances referente aos itens 01 a 02 do objeto do edital, Iavraram a presente ata que 

depois de lida e aprovada, será assinada por todos. 

    l  ;il 'L_' 

Jaquehne NE 'r 

W 

Sônia Rosenj Costa 
MEMBRO EQUIPE DE APOIO 

É &um; *Qui À/&Àkilunigol  /WM/q Íwàwscimñãàamemfàvlláe s# 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
raça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Protocolo de juntada de documentos a processo licitatório 

Sistema: Materiais, Subsistema: Controle de documentos 

Sistema ................. .. Sistema de Gestão da Administração Publica 

Subsistema ........... .. Gestão de Materiais - h) Compras e Contratações 

Tipo de processo... Processo de compra 

Modalidade ............ .. Pregão presencial 

N° Processo ........... .. 312.017 

/íipo de documento. Proposta 

Tipo de juntada ..... .. Anexação de novos documentos ao processo identificado 

Protoco|o..... 5215 I 2017, terça-feira, 18 de abril de 2017 08:05:00 

Requerente. NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 

Finalidade... 

Detaihes...._ 

19483241/0001/67 

Sistema: MGFCompras - JuntedaDeüocumentosot .rpt Página 
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1 - REQUERWIENTO 

ILMD(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCiAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

NOME: NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

requer a V.S' o deferimento do seguinte ato: No Fc mRgmp 

N' DE CÓDIGO CÓDIGO .    l l *   
VIAS oo ATO oo EVENTO oroe DESCRIÇÃO oo ATO i genro J153449643994 
1 Jooz - - ALTERACAO 

2247 1 ALTERACAO D!_E CAFITALSOC iAL 

 Repr _- ¡ me Auxiliar do Comercio: 
PiUMHi -  ' - ' Sci/wifi' 

- Local _ 1 - ' " '- M d :C   
20 Março 2015 

Data l f] 
2 - uso DA JUNTA COMERCIAL n A L LV W 
ü DECISÃO SINGULAR E] DECISÃO COLEGIADJR7 V 
Romeu) Emprosariaitais) lguauals) ou somelhanteis): 'i 

ü 5m Ú 5'” Processo em Ordem 
A decisao 

f i' 

Data 

ü NÂO _I'__i'___, ü NÃO ____,¡__i'__ Tí Responsável 

Data Responsável Data Responsável 

°E°'5^° S'“°°"^“ _ 2' Exigência 3° Exigência 4- exigencia 5° Exigência 

E Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 
Processo deferido. Publique-se e arquiva-se. ü lj D D 

Processo Indaterldo. Publique-se. 5 
Data .  'TIM-mí 

DECISÃO COLEGIAD¡ ' ' ~. “ganda 4. E¡¡genc¡a*'*°m ?gadggfgrêncm ü Processo em exlg E¡ E' a  . JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

E] Processo deferido - cEITm-'ICO o seem-no son o uammssse . " EM 3010312015 

E Processo indeferir 'NEM WW** E “PLEÉWS LW” _ 

I 1 PROTOCOLO: 1sr221.44a-7   í 
Data"" RHMBUBBB _ _ u : voga¡ 

Presidente da Turma 

OBSERVAÇÕES ' 

CONFERIDA, CONFORME 
SITE DA JUNTA COMERCIAL _ _ l 

DATALJÚJLÊLIAÊ. % 
Jaqueline' '  lda de 50H23 

PR " '^ 'a EIRA 
Licitações a contratos 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais SAAE Pmmm ' "G 
Certifico registro sob o n° 5483536 em 30/03/2015 da Empresa NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA, Niro 31210036261 rotocolo 
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validar este documento. acesse www.juoemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 15.921.443-7 e o código de segurança HBNE Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada ern 31.015/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. _ , à 

u ... p g. 1/7 FA i RETÁRM B¡ 
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autenticada dlgltalmenla a assinada em 31103/2015 por Marinely de Paula Bomñm - Secretária-Geral. _ 
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NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 

29 ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

TANIA MARIA SOARES, brasileira, divorciada, comerciante, nascida aos 01/04/1960 em 
Piumhi/MG, residente e domiciliada na Rua Doutor Hlglno n9 230, casa 4A, bairro centro na 
cidade de Piumhi/MG, CEP: 37.925-000, portadora do documento de identidade n? MG-1.411.741 
expedido pela SSP/MG em 07/01/2013 e CPF: 3B6.636.005/15 e PEDRO HENRIQUE SOARES 
PACHECO, brasileiro, solteiro, comerciante, nascido aos 04/10/1991 na cidade de Piumhi/MG, 
residente e domiciliado na Rua Doutor Higino n? 230, casa 4A, bairro centro na cidade de 
Piumhi/MG, CEP: 37.925-000, portador do documento de identidade n? MG 14.420.257 
expedido pela SSP/MG e CPF: 108.155.106-24, únicos componentes da sociedade empresaria 
limitada denominada NENA TRATORES E IMPLEMENTQSÁTDA, com sede estabelecimento e foro 
na cidade de Piumhi/MG na rua Padre Abel n! 1350, bairro Pindaibas, CEP: 37.925-000, portadora 
do CNPJ: 19.483.241/0001-67, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de 
Minas Gerais sob o n' 31210036261 em 08/01/2014, resolvem de comum acordo alterar o seu 
contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições: 

PRIMEIRA - A partir desta data, o capital da sociedade fica alterado para R5 1.100.000,00 (um 
milhão e cem mil reais) dividido em 100.000 quotas com o valor unitário de RS 11,00, sendo que 
RS 300.000,00 já se encontra lntegralizado em moeda corrente nacional e o aumento de RS 

KN 800.000,00 distribuido entre os sócios da seguinte forma: 
- TANIA MARIA SOARES - aumentando o seu capital na sociedade em mais RS 720.000,00 
integralizado nesta data mediante amortização de créditos que possui na sociedade; 
- PEDRQLIENRIQg SOARES PACHECO - aumentando o seu capital na sociedade em mais RS 

80.000,00 a serem integralizados em moeda corrente nacional até a data de 31/12/2016. 
Após os aumentos realizados acima, o capital da sociedade ficou distribuido entre os sócios da 

seguinte forma: I TANIA MARIA SOARES - com 90.000 (noventa e mil) quotas no valor de RS 990.000,00 
totalmente integrallzados em moeda corrente nacional; I PEDRO HENRIQUE SOARES PACHECO - com 10.000 (dez mil) quotas no valor de RS 110.000,00, 
dos quais RS 30.000,00 encontram-se integralizados em moeda corrente nacional e RS 

80.000,00 serão integralizadas em moeda corrente nacional até a data de 31/12/2016. 

DESSA FORMA, OS ATOS CONSTITLJTIVO§F_IJA SOCIEDADE PASSAM A RíR-SE 
PELAS CLAUSULAS CONSOLIDADAS: 

"j PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E LOCALIZAQO 

1.1 - A sociedade gli-a sob a denominação social de NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA, com 
nova sede, estabelecimento e foro -na cidade de Piumhi/MG ,na Rua Padre Abel n!! 1_350, bairro 
Plndaibas em Piu mhi/MG, CEP: 37.925-000. '- 

SEGUNDA - DO OBJETIVO SOCIAL 

2.1 - A sociedade tem como objetivo social o comercio atacadista de maquinas, aparelhos e 
equipamentos para uso na agropecuária, suas partes e peças, comercio varejista de maquinas, 
aparelhos e equipamentos para uso na agropecuária, suas partes e pe as " --    

 

      tratores, maquinas e implementos agrícolas, representação c V: 5 -. R¡  
equipara o implementos agrícolas. COM Rgml- 

ab    paso h- - 

uçnaçoes e Contratos 
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NENA TRATORES E iMPLEMENTOS LTDA 

22 ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

TERCEIRA - DO PRAZO 

3.1 - 0 prazo de duração da sociedade é indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 
01/01/2014. 

QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL 

4.1 - O capital social é de RS 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) dividido em 100.000 
quotas com o valor unitário de RS 11,00 distribuido entre os sócios da seguinte forma: I TANIA MARIA SOARES - com 90.000 (noventa e mil) quotas no valor de R5 990.000,00 

totalmente lntegralizados em moeda corrente nacional; I PEDRO HENRIQUE SOARES PACHECO - com 10.000 (dez mil) quotas no valor de RS 110.000,00, 
dos quais RS 30.000,00 encontram-se integrallzados em moeda corrente nacional e RS 

80.000,00 serão integraiizadas em moeda corrente nacional até a data de 31/12/2016. 

QUINTA - DAS' FILIAIS 

5.1 - A sociedade não possui filiais mas poderá constitui-ias quando lhe convier em qualquer 
parte do território nacional. 

SEXTA - DA FORMA DA SOCIEDADE 

6.1 - A sociedade é empresária limitada. 

SÉTIMA - DA ADMINISTRA O 

7.1 - A administração da sociedade caberá aos sócios [ANIA MARIA SOARES e PEDRO HENRIQUE 
SOARES PACHECO os quais farão uso do nome empresarial, representando a sociedade ativa e 
passivamente, judicial e extrajudicial, em conjunto ou separadamente, com os mais amplos 
poderes de administração, distribuindo e se incumbindo dos encargos e da administração social, 
sendo lhes vedado, obrigar ou responsabilizar a sociedade em qualquer negócio ou assunto 
estranho ao seu objeto social assim como em nome da sociedade dar garantias, prestar fianças ou 
avais, a titulo de Iiberalidade ou em obrigações de terceiros, ficando ressalvadas as cauçôes ou 'j garantias para cumprimento de obrigações que se relacionam diretamente com os negócios 
sociais e qualquer garantia prestada em operações de empresas pessoas jurídicas que tenham em 
seu quadro societário qualquer um dos sócios desta sociedade. 

7.2 - Os sócios acordam entre si não promoverem retirada pro-labore pelos serviços prestados à 

sociedade. 

7.3 - A sociedade será sempre administrada por um dos componentes de seu quadro societário e 
em caso de nomeação de pessoa não sócia para administrar a sociedade, tal nomeação 
dependerá da aprovação unânime de todos os sócios. 

OITAVA - REsPoNsALoAoE  coNFERmA_ CONFQRME 
“ sms DA JUNTA COMERCIAL 

, oArAzjfuáã_ 
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NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 

2a ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

8.1 - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos  
solidariamente pela integralização do capital social. 

NONA - DQ EXERCÍCIO SOCIAL E DELIBERAÇÕES 

9.1 - Ao término da cada exercicio social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão 
contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço 
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas 

quotas, os lucros ou perdas apurados. 

9.2 - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as 

contas e designarão administradores quando for o caso. 

DECIMA - cessão E TRANSFERÊNCIA os guorAs 

10.1 - É vedada a transferência de quotas a terceiros, a qualquer título, sem a prévia e expressa 

x¡ anuência dos demais sócios. 
10.2 - 0 sócio que pretender alienar suas quotas deverá, primeira mente, oferece-las aos demais, 

que terão preferência em adquiri-las, mediante comunicação escrita, na quai indicará o preço e 

as demais condições de pagamento pretendidas. 
10.3 - Caso qualquer dos sócios deseje exercer seu direito de preferência, deverá manifestar, no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da oferta, seu interesse em adquirir as 

quotas ofertadas. 
10.4 - Após os procedimentos acima previstos, não havendo interesse de quaisquer dos outros 

sócios, aquele que deseja alienar suas quotas poderá oferece-las a terceiros, desde que por 
preço e em condições não mais vantajosas do que as constantes de sua oferta aos demais 
sócios. 

10.5 - Havendo interesse de terceiro na aquisição, os demais sócios poderão, ainda, exercer o 
direito de preferência, tanto por tanto, no prazo de 15 (quinze) dias que se seguirem ao aviso 
que deverá ser-lhes feito, Identificando o terceiro interessado, o preço e as respectivas 

condições de pagamento. 
10.6 - Não havendo manifestação dos demais sócios, no prazo de 15 dias acima assinalado, o 

alienante poderá então ceder as referidas quotas ao terceiro interessado, desde que por preço 
e em condições não mais vantajosas do que aquelas constantes de sua oferta aos demais 

"X sócios. 
10.7 - Será nula a transferência em desacordo com as disposições desta cláusula. 

DÉCIMA PRIMEIRA - DO FALECÍMENTO OU RHIRADA DE SÓCIO  
11.1 - No caso de falecimento de sócio, a sociedade continuará entre os sócios remanescentes e 

herdeiros do sócio falecido, cabendo a estes Indicar um que os represente até a partilha 

judicial das quotas do quotista falecido. 
11.2- O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá manifestar seu intento mediante 

comunicação escrita aos demais sócios. No prazo de 60 (sessenta) dias contados do 
recebimento desta comunicação, a sociedade providenciará a elaboração de balanço especial, 
com a finalidade de apurar o valor patrimonial das quotas do sócl . - ; - : r - 

. NFERIDA. CONFORME 

tanto, s r P cedida avaliação real dos ativos da sociedadz SHE DA JUNTA COMER .o »í 
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GIAL 

m. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais SAAE P¡ 
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NENA TRATORES e IMPLEMENTOS LTDA 

22 ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

11.3 - O valor patrimonial da quota, apurado no balanço especial a que se refere o ite '  
será pago ao sócio retirante em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sujeitas a 

atualização monetária pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas ou, na falta deste, por outro 
indice oficial que reflita a varlação monetária ocorrida no periodo, acrescidas dejuros de 1% 

(um por cento) ao mês ou fração, assegurado ainda outras formas acordadas entre as partes 
como transferência de ativos imobiiizados e circulantes. 

DÉCIMA SEGUNDA - DA DECLARAQO DE NÃO IMPEDIMENTO 

12.1 - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer 
a administração da sociedade. por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por 
se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, pelta ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas 
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 

ñ DECIMA TERÇEJRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 - As deliberações dos sócios a que se referem o art. 1.071 do Código Civil , Lei 10.406 de 
07/01/2002 serão realizadas sempre através de reuniões, valendo como comprovação da 
deliberação por cada sócio sua assinatura em contratos, alterações contratuais, balanços 
financeiros, demonstrações de resultados econômicos e qualquer outro documento produzido 
com a finalidade de tornar claro o teor de tals deliberações. As deliberações dos sócios serão 
realizadas obrigatoriamente por Assembleia sempre que o seu quadro societário contiver mais de 
10 (dez) membros. ' 

13.2 - A sociedade será regida em suas omissões pelas normas supletivas das sociedades 
anônimas. 
13.3 - Qualquer alteração nas cláusulas do presente contrato dependerão para sua validade da 
assinatura e aprovação unânime de todos os sócios. 

DÉCIMA QUARTA - FORO 

14.1- É competente o foro de Piumhi/MG, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste 
contrato que não possam ser resolvidas amigavelmente pelos sócios. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em uma via. 

Piumhi/MG, 18 de março de 2015 

  CONFERIDA. CONFORME 
- lTE DA JUNTA COMERCIAL 

 , 453,¡ .Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
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No_me: 
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N” DE CODIGO CÓDIGO DO 

VIAS oo ATO EVENTO - crroE DESCRIÇÃO oo ATO r EVENTO 3173517537744 . 

1 I 002 ALTERACAO 2244 1 ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) 

2211 'I ALTERACAO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO 

2247' 1 ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 

d anual Representante Legal da Empresa l Agente Auxiliar do Comércio: 

Local Nome: 

' Assinatura:  Telefone de Contato: 

Data 

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL ij DECISÃO SINGULAR E] DECISÃO COLEGIADA 

Nome(s) Empresariauais) iguallals) ou semelhantqs): [j 5m lj Sw¡ Processo em Ordem A decisão 

.__I__L.__. 
Data 

 mí# 
m NÃO -¡-¡ ----_--_-_-- Ú NÃO --¡--J ea_ Responsável 

Data Responsável Data Responsável 

DECISÃO SINGULAR 

2*' Exigência 3° Exigência 4" Exigência 53 Exigência 
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TANIA MAR/A SOARES, brasileira, di 

residente e domiciliada na Rua Doutor 
37.925-000, portadora do documento 
07/01/2013 e CPF: 3863636006/15 e 

      NENA TRATORES E .- N. 
se ALTERAÇÃO coNrRAT” 

de identidade rF-“MG-l.  

 __ ;1- 

Higino n9 230, casa 4K/ bairro 

. a¡ ;l 

vorciada, comerciante, nascida _aos 01/04/1960 em Piumhi/MG, 
centro_ na cidade de Piumhi/MG, CEP; _ 

411.741 expedido pela SSP/MGS em--Í 

PEDRO HENRI UE" SOARES .PACHECO brasileiro, solteiro,- ›_ 

comerciante, nascido aos 04/10/1991 na cidade de PiumtÍi/MG, _residente  domiciliado na Rua .Doutor  
Higino nE 230, casa 4A, bairro centro na cidade de Piumhi] 
de identidade ne MG 14.420.257 expedido pela ssñ/ É 

sociedade empresaria limitada 
estabelecimento e foro na cidade de Piumhi/MG na_ rüâ Páf r 

*É     denominada .NENA. TR 
 

'a inibéilrié- 

 M _çEPt- *3-7573125-000, portador do documento.  
“ -.15'.-',›_,_1'06.-_2I2l=, únicos componenteisda A › 

“NTOS LTDA com sede'. 

isso; Bairro~ Pindaibas, cep: 37.925-  - 

000, portadora do CNPJ: 19.483.241/0001-67, com contratifsocial arquivado na Junta Comercial do Estado . 5 

o n” 31210036261 em 08/01/2014,_ resolvejin de corrgum acordo alterar o seu_ 
de Minas Gerais sob 
contrato social mediante as seguintes cláusulas e condiçõesa í' = .. A  7 a 

PRIMEIRA - O sócio PEDRO HENRIQUE SOARES PAcHECoj,-jç§ 

SOARES, 10.000 quotas de sua participação n 

1-10.000,00; importância recebida neste rnome 
irrevogável quitação do referido recebimento ao apor 

  etransffiare_ neste ato à sócia TANIA MARIA  
o capital daíñsociedadeílpeilo. preço certo e ajustado de RS - = 

nto' em moeda corrente _do pais dando plena, geral e” 

suaíaissinatura no presente instrumento. ' 

O sócio PEDRO HENRIQUE SOARES PACHECO retira-se da _sociedade após ter cedido e transferido o total.  
de suas quotas de capital. _ . . ' 

Após a cessão e transferência acima, o capital da sociedade que. é de RS 1.100.000,00 (um milhão .e 

cem mil reais) dividido em 100.000 quotas com o valor_ 

forma: 
TANIA MARIA SOARES - com 
integralizados em moeda corrente nacional 

Nos termos do art. 
devendo recompor o seu quadro societário no praz 

dissolução. 

SEGUNDA - A administração da 

poderes de administração, 
vedado, obrigar ou responsabilizar a socl 

social assim como em 

empresas pessoas jurídicas que tenham em seu qua 

_ sociedade. 

1033, inciso lV da lei 10.405/02 (código Civil) 

unitário de R5 11.00 ficou distribuido da seguinte .~ t' 

100.000 (cem mil) quotas; no valor. de RS 1.100.000,00 totalmente 

, a sociedade permanecerá Unipessoal, 

o máximo de 180 ( 
cento e oitenta ) dias, sob pena de. - 

sociedade caberá à sócia, TANIA MARIA SOARES a qual fará uso do nome 

empresarial, representando a sociedade ativa e passivamente, judicial. e extrajudicial, 
distribuindo e se incumbindo dos encargos e da administração social, sendo lhe 

edade em qualquer negócio ou assunto estranho ao seu objeto 

com os mais amplos 

nome da sociedade dar garantias, prestar fianças ou avais, a titulo de liberaiidade_ou 
em obrigações de terceiros, ficando ressalvadas as canções ou garantias para cumprimento de obrigações e 

que se relacionam diretamente com os negócios sociais e qualquer garantia prestada em operações de 
dro societário qualquer um dos sócios desta sociedade. 

A sócia TAMA MARIA SOARES resolve não promover retirada pro-labore pelos serviços prestados à 

TERCEIRA - A partir desta data, o endereço da sociedade fica alterado para a Rua Padre Abel n9 1350, sala 

1, bairro Pindaibas na cidade de Piumhi/MG, CEP: 37.925-000. 

QUARTA - A partir desta data, o objeto social fica alt 
aparelhos e equipamentos para uso na agropecuária, 

eradoaipara: Comercio atacadista de maquinas, 
suas partes e peças, comercio varejista de maquinas, 

aparelhos e equipamentos para uso na agropecuária, suas partes e peças, representação comercial de 

tratores, maquinas, equipamentos e implementos agrícolas. 

DESSA FORMA. OS ATOS CONSTITUTIVOS DA SOCIE 

CONSOLIDADAS:  

autenticada digitalmente e assinada em 

_a Junia Comercial do Estado de Minas Gerais SAAE P 
.g3 Certifico registro sob o n° 6252294 em 31103/2017 da Empresa NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA, Nire mmsldêàçe protocolo 

171822706 - 29/03/2017. Autenticação: 5DDFD3B973B2FBE5D8BDFC37DD3 
Para validar este documento. acesse mmjucemgmggovbr e informe n? do pr 

31 !03/2017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-G eral. 

à* 
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CONFERIDA, CONFORME 
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       P .g  _ 

“citações ontratos 

5BDAD35FBCD28. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Gera 
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NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 

3a ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
'u- 

PRIMEIRA - DA DENOMINÀÇÃO SOCIAL E LacALizAgÃo 

1.1 - A sociedade gira sob a denominação social de NENA TRATOEES E IMPLEMENTOS LTDA. com sede, 
estabelecimento e foro na cidade de Piumhi/MG , Rua Padre Abel 119 1350, sala 1, bairro Pindaibas , CEP: 

37.925-000 2' * ' 

_*. 

SEGUNDA - DO OBJETIVO SOCIAL  
2.1 - A sociedade tem como objetivo social o comercio atacadista de maquinas, aparelhos e 

equipamentos para uso na agropecuária, suas partes e peças, comercio varejista de maquinas, aparelhos e 

__ a equipamentos para uso na agropecuária, suas partes e peças, representação comercial de tratores, 
' maquinas, equipamentos e implementos agrícolas. " 

TERCEIRA - DO PRAZO  
3.1 - O prazo de duração da sociedade é indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 01/01/2014. 

QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL 

4.1 - O capital social é de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) dividido em 100.000 quotas com o 

valor unitário de RS 11,00 e distribuido da seguinte forma: TANIA MARIA SOARES - com 100.000 (cem mil) quotas no valor de RS 1.100.000,00 totalmente 
integralizados em moeda corrente nacional ' 

_ Nos termos do art. 1033, inciso IV da lei 10.406/02 (Código Civil), a sociedade permanecerá Unipessoal, 
.gt. devendo recompor o seu quadro societário no prazo máximo de 180 (cento e oitenta ) dias, sob pena de 

dissolução. 

QUINTA - DAS FILIAIS 

Em _ 

5.1 - A sociedade não possui filiais mas poderá constitui-las quando lhe convier em qualquer parte do 

território nacional. 

SEXTA - DA FORMA DA SOCIEDADE  Í 6.1 - A sociedade é empresária limitada. 

SÉTIMA - DA ADMINISTRAÇÃO 
7.1 - A administração da sociedade caberá à sócia TANIA -MARIA SOARES a qual fará uso do nome 
empresarial, representando a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicial, com os mais amplos 
poderes de administração, distribuindo e se incumbindo dos encargos e da administração social, sendo lhe 
vedado, obrigar ou responsabilizar a sociedade em qualquer negócio ou assunto estranho ao seu objeto 
social assim como ern nome da sociedade dar garantias, prestar fianças ou avais, a titulo de liberalidade ou 

¡_ em obrigações de terceiros, ficando ressalvadas as cauções ou garantias para cumprimento de obrigações 
' que se relacionam diretamente com os negócios sociais e qualquer garantia prestada em operações de 

empresas pessoas jurídicas que tenham em seu quadro societário qualquer um dos sócios desta sociedade.      
  

os re 
CONFORME 
COMERCIAL 

 sociedade. coNpERuaAs 
SITE DA JUNTA 

r - 7.2 - A sócia TANIA MARIA SOARES resolve não promover retirada pro-Iabore elos servi 

_ Licitações e w' 
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NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 

sê ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

OITAVA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS 
› 

8.1 - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 

solidariamente pela integralização do capital social. 

NONA - DO EXERCICIO SOCIAL E DELIBERAÇÕES 

9.1 - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas 
justificadas de sua administração, procedendo à elaboraçãodo inventário, do balanço patrimonial e do 
balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas 

apurados. 
9.2 - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e 

designarão administradores quando for o caso. 

,W ' " DECIMAI- csssÃo E TRANSFERÊNCIA os QUOTAS 
10.1 - É vedada a transferência de quotas a terceiros, a qualquer titulo, sem a prévia e expressa anuência 

dos demais sócios. 10.2 - O sócio que pretender alienar suas quotas deverá, primeiramente, oferecê-las aos demais, que 
i - ' A' terão preferência em adquiri-las, mediante comunicação escrita, na qual indicará o preço e as demais 

H - - _- condições de pagamento pretendidas. 
i ._ 3 ' 10.3 - Caso qualquer dos sócios deseje exercer seu direito de preferência, deverá manifestar, no prazo de 

30 (trinta) dias, contados do recebimento da oferta, seu interesse em adquirir as quotas ofertadas. 
10.4 - Após os procedimentos acima previstos, não havendo interesse de quaisquer dos outros sócios, 

aquele que deseja alienar suas quotas poderá oferece-las a terceiros, desde que por 
preço e em condições não mais vantajosas do que as constantes de sua oferta aos demais sócios. u 

10.5 - Havendo interesse de terceiro na aquisição, os demais sócios poderão, ainda, exercer o direito de 
preferência, tanto por tanto, no prazo de 15 (quinze) dias que se seguirem ao aviso que deverá ser-lhes 

irá. ., feito, identificando o terceiro interessado, o preço e as respectivas condições de pagamento. 
10.6 - Não havendo manifestação dos demais sócios, no prazo de 15 dias acima assinalado, o alienante 

poderá então ceder as referidas quotas ao terceiro interessado, desde que por preço e em condições 
não mais vantajosas do que aquelas constantes de sua oferta aos demais sócios. 

10.7 - Será nula a transferência em desacordo com as disposições desta cláusula. 

'a W DÉCIMA PRIMEIRA - DO FALECIMENTO OU RETIRADA DE SÓCIO 

1 1.1 - No caso de falecimento de sócio, a sociedade continuará entre os sócios remanescentes e herdeiros 
do sócio falecido, cabendo a estes indicar um que os represente até a partilha judicial das quotas do 
quotista falecido. ' ' 

11.2 - O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá manifestar seu intento mediante comunicação 
escrita aos demais sócios. No prazo de 60 (sessenta) dias contados do recebimento desta comunicação, 
a sociedade providenciará a elaboração de balanço especial, com a finalidade de apurar o valor 
patrimonial das quotas do sócio retirante, devendo, para tanto, ser procedida avaliação real dos ativos 

da sociedade_ 11.3 - O valor patrimonial da quota, apurado no balanço especial a que se refere o item anterior, será 
pago ao sócio retirante em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sujeitas a atualização 
monetária_ pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas ou, na falta deste, par outro indice oficial que reflita 

a variação monetária ocorrida no período, acrescidas ciejuros de 1 CONFER|DA coNF l 

SITE DA JUNTA coiugãgãL 

'  .Junta Comercial do Estado de Minas Gerais SAAE :I hi . me . 

, Certifico registro sob o n" 6252294 em 31/03/2017 da Empresa NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA, Nire 312100 6261 e protocolo 

' 1718227336 - 29I03I2017. Autenticação: SODFD3B9T3B2F8E5DBBDFC37DD35BDAD35FBCD28. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para Valldaf este documento. acesse wvmjucemgmçrgownbr e informe n° do protocolo 17/182270-6 e o codigo egurança S?fp Esta cópia foi 

autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. ' _ 

I E c ' ' " ' 
- a z Au -    



 

 

E 

 

NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 

3a ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

(um por cento) ao mês ou fração, assegurado ainda outras formas acordadas entre as partes como 

transferência de ativos imobilizados e circulantes. ' 

DÉCIMA SEGUNDA - DA DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO 

12.1 - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a 

administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por 
se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede,_ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, 

contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 

DÉCIMA TERCEIRA -- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 - As deliberações dos sócios a que se referem o art. 1.071 do Código Civil , Lei 10.406 de 07/01/2002 
serão realizadas sempre através de reuniões, valendo como comprovação da deliberação por cada sócio 

sua assinatura em contratos, alterações contratuais, balanços financeiros, demonstrações de resultados econômicos e qualquer outro documento produzido com a 
finalidade de tornar claro o teor de tais deliberações. As deliberações dos sócios serão realizadas 
obrigatoriamente por Assembleia sempre que o seu quadro societário contiver mais de 10 (dez) membros. 
13.2 - A sociedade será regida em suas omissões pelas normas supletivas das sociedades anônimas. 
13.3 - Qualquer alteração nas cláusulas do presente contrato dependerão para sua validade da assinatura 

e aprovação unânime de todos os sócios. 

DÉCIMA QUARTA - FORO 
'g 14.1- É competente o foro de Piumhi/MG, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato 

que não possam ser resolvidas amigavelmente pelos sócios. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em uma vía. 

Piumhi/MG, O7 de março de 2017 

TANIA MARIA SOARES  PEDRO HENIQUE SOARES PACHECO 

CONFERIDA, CONFORME 
SITE DA JUNTA COMERCIAL 
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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 Desenvoivimento Económico de Minas Gerais 
Junta Comerciai 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 Empresariai: NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

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

3121003626-1 19.483.241/0001-67 08/012014 01/0112014 

Endereço Completo: 

RUA PADRE ABEL 1350 SALA^I - BAIRRO PINDAIBAS CEP 37925000 - PiUMHI/MG 

Objeto Social: 

COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO NA AGROPECUARIA, SUAS PARTES E 

PECAS, COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS. APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO NA AGROPECUARIA, SUAS 
PARTES E PECAS. REPRESENTACAO COMERCIAL DE TRATORES. MAQUINAS. EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS 
AGRICOLAS 

capital Social: R$ 1.100.000.00 Microempresa ou Prazo de Duração 
UM MILHÃO e CEM MIL REAIS Empresa de Pequeno 
Capital integraiizado: R$ 1.100.000,00 Porte INDETERMINADO 

UM MILHÃO E CEM MIL REAIS _ NÃO 
(Lei Complementar 

n°123I06) ' 

Sócio(s)lAdministrador(es) 

CPF/NIRE Nome Term. Mandato Participação Função 
386.636.006-15 TANIA MARIA SOARES xxxxxxx R3 1.100.000.00 SÓCIOIADMINISTRADDR 

Status: xxxxxxx Situação: ATIVA 

Último Arquivamento: 31/0312017 Número: 6252294 

Ato 002 - ALTERACAO 

Evenio(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) 

2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO 

2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL 

2003 - ALTERACAO DE SÓCIO/ADMINISTRADOR 

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 

2005 - SAIDA DE SÓCIO/ADMINISTRADOR 

NADA MAIS# 

, CONFORME 
SIEÍCELÉEÍITIIÊTA COMERCIAL 

!W 

Belo Horizonte, 17 de Abrii de 2017 o ;52 DATA¡ A53 ¡AJJJE 
ç _ hl 
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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 cenidão pode ser 
validada de duas formas: 

1) Validação por envio de arquivo (upload) 

2) Validação visual (digite o n° 0170000897229 e visuaiize a certidão)  IIIIIIIIIIII|I||l|I|II||I||| Página 1 det 
17/209857-2 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
Iicitacnasmiaaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.815IDOO1-19 

Autarquia Municipai (Lei 103530) Praça Zeca Soares. 211 - 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

ANEXO III MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO  
PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 

Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) Sr.(a) DJHONE TADEU DE 
ALMEIDA COSTA, portador do Documento de Identidade n.° MG-14042930, 
como representante da empresa NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA, 
CNPJ n° 19.483.241/0001-67 para participar das reuniões relativas ao 
processo licitatório acima referenciado, o qual esta' autorizado a requerer 
vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, 
desistir e interpor recursos, apresentar lances verbais, negociar preços e 
demais condições, assinar propostas comerciais, rubricar documentos, 
assinar atas e praticar todos os atos necessários ao procedimento licitatório, 
a que tudo daremos por firme e valioso. 

Piumhi, 17 de abril de 2017. 

Assinatura:  

N A TRATO ES E IMPLEMENTOS LTDA 
REPRESENTANTE EGAL: TANIA MARIA SOARES 

Qualificação: COORDENADOR DE PÓS-VENDAS. 

JVENA IRA T DRE S E IÍI/IPLEMENTOS LTDA y 
CNPJ: 19.483.241/0001-67 

Rua Padre Abel, 1.350- Bairro Pindaíbas-Píumhí - MG - CEP: 37925-000 

Fone: (37) 3371-4999 Ê ' gq 
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DECLARAMOS QUE CONFERIMOS ESTA CÓPIA COM 
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serviço Autônomo de Água e Esgoto 

lic¡tacoesüsaaepítlmhhcotmbr CNPJ: ZSJBLMGIODtH-HI 
Autarquia Municipal [LEI 103550) Praça zeca soares, 211 - 37925-000 PIHMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

CGMISSÃO DE LICITAÇÃO 

ANEXO IV- MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO KS CONDIÇOES 
DE HABILITAÇAO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ ou CPF sob o n°, 
19.483.241/0001-67, por intermédio de seu representante legal ou 
credenciado, Sr(a) DJHONE TADEU DE ALMEIDA COSTA, portador do 
Documento de Identidade n° MG-14042930 e inscrito no CPF sob o n° 
062.367.436-06, DECLARA cumprir plenamente os requisitos de 
habilitação definidos no Edital de Licitação acima referenciado, a teor do art. 
4°, VII da Lei Federal n° 10.520/02, sob pena de responsabilização nos 
termos da lei. 

Piumhi, 17 de abril de 2017. 

Qualificação: coonpzwm DE PÓS-VE AS. 

_IVENA TRATORESEMLEMNTOS LTDA v3/ 
CNPJ: 19.483.241/0001-67 

Rua Padre Abel, 1.350- Bairro Píndaibas-Piumhi - MG - CEP: 37925-000 

Fone: (37) 3371-4999  gia 



    
Serviço Autônomo de -gua e Esgoto 

( diretoriaexecutiva J epiumhimo . r É : 23.782.816i006 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) P Zeca Soure , 1 - 37925- PIUMHIIMG - ax 37-3371-1332 

PREGÃO PRESENCIAL N°p3/2o17 
PROCESSO LICITA TORIO 

N°103/2017 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

Ilcitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

ANEXO li 
PREGÃO PRESENCIAL me 03/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO Ne 103/2017 

MENOR PREÇO ITEM 

MINUTA DE CARTA-PROPOSTA 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do(s) item (ns) abaixo dis 

da licitação em epígrafe. 

1 IDENTIFICAÇÃO no CONCORRENTE: 

Razão sociai do Licitante: Nena Tratores e impiementos Ltda. 

CNPJ: 19.483.241.0001-B7 
Endereço: Rua Padre Abel, m9: 1350, Bairro: Pindaíbas 

E-maii: djhonecosta@nenatratorescombr 
Telefone/fax: (37) 3371-4999 

Representante Legal: 

Nome: Tânia Maria Soares 

Identificação: Proprietária 

Qualificação: Sócia 

criminandoh), 
que integra O instrumento convocatório 

Cúd. Produto Item Especificação 

SAAE 
4678 01 Carreta Agricola para Trator 

cortador de Grama com as 

seguintes especificações 
(compativel com o item 02): 

1- Carreta: 

1.1 Engate rápido e seguro ao 
trator 

1.2 Caçamba móvel e tampa 
traseira removível; 

1.3 Capacidade_ de carga: 
aproximadamente 225 kg. 

z-Dlmensões do Carrinho 

(aproximadamente): 
2.1 Largura: 82.55 cm; 

2.2 Aitura: 30,5 cm; 
2.3 Comprimento: 106,68 cm; 

S-Dimensões da Caçamba 

(aproximadamente): 
3.1 - Largura: 85 cm; 

3.2 - Altura: 20 cm; 

3.3 - Comprimento: 108 cm. 

4- Aplicação 
Para transporte de grama 
cortada, aparas restos de 

podas, terra, adubo, areia, 

Unidade 

01 

Quantidade 

01 

Preço 
Unitário 

Total 

R$1.800,00 R$1.800,00 



4676 

entre GUÍTOS. 

S-Garantia 
Garantia de no mínimo 06 (seis) 
meses contra defeitos de 

fabricação. 

Namco. 

CTN??- 

02 Aquisição de urn Cortador de 

Grama Tipo Trator, com as 

seguintes caracteristicas: 

i-Motor 
1.1 - Motor, bicilíndrico, com 

sistema premium de 

filtragem de ar, válvulas 

cromadas, rolamentos 

corn superfícies de 

acabamento superior e 

uma ventoinha de 

refrigeração para grandes 
áreas. A durabilidade 

deverá ser extrema e o 

desempenho superior. 
1.2 - Combustível: Gasolina, 

com visualizador de nível 

de combustivel, 02 
cilindros e 747 cilindradas. 

1.3 - Gerador: 15 A 
1.4 Bateria 12 V 28 Ah 

1.5 Capacidade do tanque: de 

até 15,1l¡t. 
1.6 Tanque de Combustivel: 

traseira do veiculo 
1.7 Com Filtro de óleo. 

2 - Triturador de 

Grama/Reciclagem 
Mecanismo de 

fragmentação da grama 
cortada, para 
aproveitamento da 
mesma no solo como 
adubo ou fertilizante, 

evitando a seca e 

degradação do solo. 
2.1 -Plataforma com suporte 

a coletores, descarte 
lateral de residuos e com 

rodas de ajustes as 

imperfeições do terreno. 

a-sistema de Direção 
SJ-Transmissão: Hidrostática. 

3.2 - Direção: Por pedal. 

:Ii-Velocidade 
4.1 -Velocidade minima na 

frente: 0-12,5 km l h/ 0-S,5mph 
4.2 - Velocidade mínima da 

marcha à ré: 

0-3,4 km/h/ 0-2,1 mph 
4.3 - Potência 24 Hz 

S-Plataformas de Corte 
Fabricadas com material 

resistente, com lâminas com 

maior durabilidade, para a 

proteção contra as intempéries 
e os desgastes do uso. 
5.1- Largura do corte: de no 

minimo 132,1 cm/52 pol. 
5.2 - Lâminas: de no mínimo 

O1 

Wilma. 

dama¡ 

01 R$22.260,00 R$2.260,00 



três. 
5.3 - Pintura Eletrostática: para 

evitar a corrosão. 

5.4 - Material: Aço. 

5.5 - Ajuste de Corte: alavanca 

de ajuste de corte sobre o 

paralama, com 07 opções de 

altura; 
5.6 - Acionamento das Lâminas 

de Corte: embreagem elétrica; 
5.6 - Tecnologia de Corte: Air 

lnduction; 

6- Assento e Volante 

1.1 - Assento ajustável e com 
sistema de sensor de 

presença, desligando o 

motor a qualquer 
movimento do operador. 

1.2 Volante ergonômico. 

7- Medidor de Horas 
7.1- Tipo digital, com intervalos 

'N de manutenção programadas. 

8 - Peso 

8.1- Aproximadamente de 288 

ks 

9- Garantia 
9.1 Garantia de no mínimo 06 
(seis) meses contra defeitos de _ 
fabricação J 

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

Prazo de entrega: 30 dias úteis 

ata:PiUMHi17 DE Abril de 2017 l     e   “@ 
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Husqvarna Support Site - Husqvarna GTSZXLS¡ 

@Husqvarna 

Husqvarna GTSZXLS¡ 
O trator cortador de grama GTSZXLSi foi desenvolvido 

para o usuário mais exigente. Projetado para uma 
maior durabilidade, conforto, estilo e precisão, o 
trator Husqvarna GTSZXLSi tem plataforma de corte 
soldada e um chassi robusto para um uso mais exigente 
e intensivo. 0 inovador sistema de ignição 
Smartswitchm oferece um fácil acesso a partida do 
trator cortador de grama sem a utilização de chave 

enquanto também previne o acesso de pessoas não 
autorizadas, um único toque no botão on l off ativa a 

marcha ré e um sistema de visualização por meio de 
luzes indica o sistema de segurança e nível de carga da 

bateria. 

Smartswitch” 
Smartswitch oferece 
conveniência e segurança de 

operação de chave, 
informação em tempo real, 
através de luzes indicadores 
do freio de estacionamento, 
status da bateria, faróis, 
erros e acionamento da 

lâmina, bem como 
simplificar a partida toque e 

parada. 

Piloto automático 
Função que garante a 
velocidade constante do 

trator, mesmo em gramados 

mais irregulares ou 
acidentados. 

Design ergonõmico 
Proporciona mais conforto 
ao usuário, com controles e 
comandos de fácil acesso 
mesmo com o trator em 

operação. Ergonomia 
garantida com volante de 
material macio e aderente, 
para melhor manuseio, além 

de assento ajustável, com 
encosto mais alto e apoio 
_para os braços. 

Caracteristicas adicionais 

Página 1 de 

Motor bicilindrico V-Twin 
Equipado com motor Briggs 
and Stratton, com sistema 
premium de filtragem de ar, 
válvulas cromadas, 
rolamentos com superfícies 
de acabamento superior e 
uma ventoinha de 
refrigeração para grandes 
áreas. Durabilidade extrema 
e performance superior. 

Acionamento eiétrico das 

lâminas de corte 
Fácil acionamento da lâmina 
de corte; basta acionar o 

interruptor no painel de 

controle. 

Fácil acesso 
Amplo vão entre o assento e 
a direção garante fácil 
subida e descida do 

operador. 

7.aspx?nid=722761&pid=154484 13/02/2017 
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Características adicionais 

Ajuste da altura de corte sobre o paralama 
Fácil acesso ao ajuste de altura de corte para uma 
melhor ergonomia. A mola da plataforma de corte torna 
o ajuste mais fácil. 

Apoio para braços 
0 acessório de apoio para os braços proporciona mais 

conforto na operação. 

Eixo dianteiro pesado 
O eixo dianteiro pesado e fundido proporciona excelente 

equilíbrio e estabilidade, mesmo corn um coletor 

instalado. 

Plataforma de corte com pintura eletrostática 
Plataforma de corte corn pintura eletrostática resiste à 

corrosão e tem alta durabilidade. 

Pneus anti-derrapantes 
A plataforma de corte é equipado com rodas quese 
ajustam ao desnível do terreno não ocorrendo 

imperfeições no corte do gramado. 

Nível de combustivel visivel 
Nivel de combustivel transparente facilita a visualização 
e o controle do consumo de combustivel. 

Porta-copo 
Porta-copo 

Para-choque 
Para-choque resistente protege o trator em caso de 
impacto. * 

Caixa de ferro fundido 
Caixas de lâmina de ferro fundido. construida para 

durabilidade e com rolamentos selados. 

Dados técnicos 
Motor 

Página 2 de 

Assento ajustável 
Assento ajustável para os dois lados e na vertical, para 

cima e para baixo. 

Volante ergonômico 
Volante confortável com anguiação para otimizar a 

posição do condutor 

Pneus traseiros largos e grandes 
Tração aperfeiçoada e menos riscos de danificar solos 

mais delicados 

Plataforma de corte de alta durabilidade 
A plataforma é fabricada com camada dupla de aço ., 

soldado, garantindo maior durabilidade e firmeza no 

suporte para os eixos. 

Conector para mangueira de água facilita a limpeza da 

plataforma de corte ' 

Conecte a mangueira de água para limpar com 
facilidade toda a plataforma de corte. 

Medidor de horas com alerta de serviço 
Indica quando trator necessita de manutenção. 

Farois de LED 
Oferece 50% mais iluminação em comparação com as 

lâmpadas incandescentes tradicionais. Para uma 
operação mais segura em ambientes escuros. 

Acessório do coletor 
Disponivel como acessório coletor com dois cestos 
(modelo com três cestos ainda não disponivel no Brasil). 

Fabricante do motor 

Modelo do motor 

Briggs & Stratton 

Série Endurance V-Twin 

Cilindros 2 
ÂFQ-Àãfãéimento do motor Ar um 

gerador 15 A 
Bateria 12 V 28 Ah 

Tipo de filtro de ar Papel (automotivo) 

.pode combustível Gasolina 

Voüame do tanque de combustivel 15.1 lit f 4 gal. iãêâüíaçao do tanque de combustível Traseira W 

Tipo de lubrificante do motor 
Pressão cheia 

Filtro de óleo Yes 

Sistema de direção 
fipowdeutransmissão A_ Hidrostática 

fabricante da transmissão Tuff Torq 

Tipo de direção 
operado por pedal 

Velocidade à frente, min-max 

Velocidade da marcha à ré, min-máx 

usqvamacomfnode3887.aspx?nid=72276l &pid=l 54484 

042,5 kmlh f 0-5,5 mph 

0-3,4 kmfh l 04,1 mph 

13/02/2017 
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Dados técnicos 
Plataforma de corte 
Largura de corte 132,1 “em l 52 pol 
Tipo da plataforma de corte Chapas soldadas Mm 

Material da plataforma de corte Aço w 

«lilétoclos de corte Coletor !Recicladorl Descarte lateral 

Altura de corte, min-max 38,1 - 101,6 mm l 1,5 - 4 pol 

MÂÉGÉie da altura do corte Encaixe Bpsíções de altura de corte _ i7 M 

“Âkjuste da altura de corte Sobre o paralama 
Acionamento dad-.iwlwâzminas 1 m Embreagem elétrica 

Lâminas L 3     T' e ami a Hi Penfornlinance  
.É daswiq-u-\é--Eg do terreríg- 4 ,a  .   
.....,.......-.,i.u_ i_ a. M_ v--ww-u-w-  -em- -m- - a -m ----›_- _m_ _ -_ .... _._ _ 

Plataforma de corte revestida com pintura eletrostática Yes 

Mandris lubrificmáxeis __ Yes - 
ÉÃÃcÍQr para mangueira e água facilita a limpeza da Yes M  
plataforma de corte 

Equipamento 
rita:  . .JM  -..- -- - -- -- . - 
lliaterial do “assento m Vinil w M 

:ripojje afegão_ Luxo w 

Éozeüçyão dianteira l traseira Brush Guard Style Bumper 
Medidor de horas Sim Aluminum Racing Foot Pedal Yes W w 

Coletor Disponível como acessório 
Kit Bioclip®l prato . Disponivel como acessório m 

Dimensões 
?amanha do pneu (dianteiro) 16,5x6,5-8" 

«iamanho do pneu (traseiro) 23x10,5-12" 

Raio de giro, min 45,7 cm J 18" 

Base da roda 121,9 cm l 48" 

Base do equipamento, comprimento 180,9 cm l 71,3 pol 

Base do equipamento, largura (defletor para baixo) 169,7 cm I 66,8 pol 
Base do equipamento, largura (defletor para cima) 135,4 cm l 53,3 pol - 

Base do equipamento, altura 107,9 cm l 42,5 pol 

Peso ' 23s kg r 635 lb 

ÊvãFá-HntVíE-"MWV^*<""'"""'^›r^*"""'-"I->“'_""*"""“-^'“""""""|"“-'*""""""M“^"""l""“'^4^'*""""""* . -www. ..-. 

Garantia 

Logistica 
Tipo de embalagem Madeira e papelão 

Dimensões da embalagem, CxLxA . 1874,5x1485,9x1219,2 mm l 73,8x58,5x4B pol 

Peso da embalagem 376,5 kg l 830 lb 

http:f/supportbnhusqvarna.comfnode3887 .aapx?nid=722761&pid=l 54484 1 3102/2017 
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Dados técnicos 
Quantidade por pálete 4 1 pcs 

Quantidade por trailer 2') pcs 

Quantidade por container 20ft:6 40ft:16 4üHcz1ópcs 

“N 

_ http:#support.br.husqvama.co1n/node3887.aspx?nid=722761&pid=l54484 13/02/2017 
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QMOTOSSERRAS 

 
T435 
Compacta e fácil de usar Ideal para poda profissional. 
Dados técnicos: 

- Cilindrada: 35,2 cm3 

- Potência: 1,5 kW /2,01 hp 

- Peso sem equipamento de corte: 3,4 kg 

Tecnologias: 

- Bomba de combustível - LowVib® - X-Torqü' 
Usuários: Ucasional l Semi-intensivo / Intensivo 

445 
Equipamento potente projetado para usuários 

que vaiorizam alta qualidade e facil arranque. 

Dados técnicos: 

- Cilindrada: 45,7 cm3 

- Potência: 2,1 kW / 2.82 hp 

- Peso sem equipamento de corte: 4,9 kg 

Tecnologias: 

- Air injection” - Bomba de combustivel 

- LowVib@ - Smart Start® - X~Torq® 

Usuários: Semi-intensivo l Intensivo 

 
236 
Com design ergonõmico e alta tecnologia, é ideal para 

podas, serviços leves e uso ocasional em sitios. 
Dados técnicos: 

- Cilindrada: 38,2 cm3 

- Potencia: 1,4 kW / 1,88 hp 

- Peso sem equipamento de corte: 4,7 kg 

Tecnologias: 

- Air injection” - Bomba de combustivel 

- LowVih® - Smart Startü' - X-Torq® 

Usuários: Ucasional 

445e TrioBrakel" . 

Desenvolvida para quem busca uma motosserra potente, 

robusta e resistente, corn máxima segurança, 

além de ter três sistemas de freio. 

Dados tecnicos: 

- Cilindrada: 45,7 cmi* 

- Potencia: 2.1 kW/ 2,82 hp 

- Peso sem equipamento de corte: 5,2 kg 

Tecnologias: 

- Air injection” - Bomba de combustível - Lowvibm 

- Smart Start* - TrioBrakem - Tool-Less - X-Torq® 

Usuários: Semi-intensivo l intensivo 

435 
A mais leve de sua categoria. com excelente desempenho 

e ergonomia para serviços gerais em propriedades rurais_ 

Dados técnicos: 

- Cilindrada: 40,9 cm3 

- Potência: 1,6 kW / 2.14 hp 

- Peso sem equipamento de corte: 4.2 kg 

Tecnologias: 

- Ai: injection"" - Bomba de combustivel 

- LowVib® - Smart Start® - X-Torq® 

Usuários: ocasional l Semi-intensivo 

55 
Fabricada no Brasil, é robusta, potente, leve e 

recomendada para serviços gerais profissionais 
ou em áreas rurais. 

Dados técnicos: 
- Cilindrada: 53,2 cm3 

- Potência: 2.5 kW/ 3,35 hp 

- Peso sem equipamento de corte; 5,2 kg 

Tecnologias: 

- Air Injection“ - LowVib@ - Smart Start® 

Usuários: Semi-intensivo l intensivo 

455 Rancher 
Recomendada para serviços gerais em propriedades 

rurais, trabalhos semi-intensivos em empreiteiras e 
reflorestamento. 

Dados técnicos: 
- Cilindrada: 55,5 cm3 

- Potencia: 2,6 kW / 3,49 hp 

- Peso sem equipamento de corte: 5,8 kg 

Tecnologias: 

- Air injection” - Bomba de combustível 

- LowVib® - Smart Start® - X-Íorq® 
Usuários: Semi-intensivo l Intensivo 

61 
Fabricada no Brasil. especialmente projetada para usuários 

exigentes e aplicações que requerem elevada potência. 
Dados técnicos: 
- Cilindrada: 61,5 cm¡ 

- Potência: 2,9 kW / 3,89 hp 

- Peso sem equipamento de corte: 6,1 kg 

Tecnologias: 
- LowVib@ 

Usuários: Semi-intensivo / Intensivo 

362 
Equipamento de alta durabilidade e design ergonõmico.__ 
Oferece alta produtividade, desempenho superior 7 'É 
e excelentes resultados. Ideal para reflorestamento. \w/ 
Dados técnicos: 
- Cilindrada: 65,1 cm3 

- Potência: 3.4 kW/ 4.56 hp 

- Peso sem equipamento de corte: 6 kg 

Tecnologias: 

- Air injection"" - LowVib® - Smart Startü' 

Usuários: Semi-intensivo l Intensivo 

272 XP® 
Fabricada no Brasil, desenvolvida para uso em alta 

exigência no qual o rendimento da máquina tem papel 
fundamental. 

Dados técnicos: 

- Cilindrada: 72,2 cma 

- Potência: 3.6 kW/ 4.83 hp 

- Peso sem equipamento de corte: 6,3 kg 
Tecnologias: 

- Lowvíb® - XP® (Extraperformance) 

Usuários: Intensivo â 

372 XP@ 

Elevada potência e rápida aceleração, desenvolvida para 

aplicações mais exigentes, ideal para reflorestamento 
em grandes extensões. 
Dados técnicos: 

- Cilindrada: 70,7 cm3 

o Potência: 3,9 kW / 5,23 hp 

- Peso sem equipamento de Corte: 6,1 kg 

Tecnologias: 

- Air injection” - LowVib® - Smart Startêi 

- XP® (Extraperformance) 
Usuários: Intensivo 

281 XP® 
Produzida no Brasil, destinada a uso profissional. 

Tem ótima relação peso-potência. Ideal para serviços 

de grande porte e longas jornadas de trabalho. 
Dados técnicos: 

- Cilindrada: 80,7 ::m3 

- Potência: 4,2 kW/ 5,63 hp 

- Peso sem equipamento de corte: 7,6 kg 

Tecnologias: 

- LowVib® - XP** (Extraperformance) 
Usuários: Intensivo 



288 XP® 
Produzida no Brasil, destinada ao uso profissional e 

intensivo. Tem excelente relação peso-potência. 

Dados técnicos: 
- Cilindrada: 87 cm” 

- Potência: 4.5 kW l 6.03 hp 

- Peso sem equipamento de corte: 16 kg 

Tecnologias: 

- LowVib® - Smart Start® › XPW (Extraperformance) 

Usuários: intensivo 

  ' maiores-intervaIos-entte _ gs _ 

é: *Érnenorcusto com mánut_ çã ,    
     

 
 
 i REDÚZ a_ Íasoução ot: _   ATÉ 20%  ATÉGUE/u  

"NDCONSUMO'DE_ Ç NAEMISSAO   - coMBusrivEL   . DEPOLUENTES  

22BR 
Equipamento com motor resistente e ergonomia. 

totalmente desenvolvido para serviços ocasionais. 
' os técnicos: 

o Cilindrada: 25.4 cmi 

- Potencia: 0,8 kw¡ 1.07 hp 

- Peso semequipamento de corte: 51kg 

Tecnologias: 
- Bomba de combustivel - Smart Start” - Tap'n Go 

Usuários: Gcasional / Semi-intensivo 

 
143Rll 
Roçadeira robusta desenvolvida para trabalhos pesados 

e intensivos. 

Dados técnicos: 
- Cilindrada: 41.5 cm3 

- Potência: 1,5 kW / 2,01 hp 

- Peso sem equipamento de corte: 7.6 kg 

Tecnologias: 
- Bomba de combustivel - Tap'n Go 

Usuários: Semi-intensivo l Intensivo 

 
390 XP® 
Equipamento de alto desempenho. desenvolvido para trabalhos 

profissionais intensivos. Fácii de manejar e confortável_ 

com excelente ergonomia e relação peso-potencia. 

Dados técnicos: 
- Cilindrada: 88 cma 

o Potência: 4,8 kW l 6,44 hp 

- Peso sem equipamento de corte: 7.1 kg 

Tecnologias: 

- Air injection” - Lowvibê* - Smart Start@ 

- XP® (Extraperformance) 
Usuários: intensivo 

ROÇADEIRAS 

 
128R 
Desenvolvida especialmente para usuários ocasionais, 

e excepcionalmente leve e oferece otima qualidade 

no serviço. Tem motor E-Techi* II. 

Dados técnicos: 

- Cilindrada: 28 ::m3 

- Potência: 0.8 kW/ 1,07 hp 

- Peso sem equipamento de corte: 5 kg 

Tecnologias: 
- Bomba de combustível - E-Tech"? II 

- Smart Start® - Tap'n Go 

Usuários: Ucasional 

236R 
Desenvolvida para serviços intensivos em 

propriedades rurais. Oferece alla qualidade 

no uso profissional em beira de estrada. 
Dados técnicos: 
- Cilindrada: 33,6 cm3 

- Potência:1,2 kW 11,61 hp 

- Peso sem equipamento de corte: 7.2 kg 

Tecnologias: 

- Bomba de combustivel -Tap'n Go 

Usuários: Semi-intensivo l Intensivo 

345FR 
Roçadeira florestal desenvolvida para trabalhos pesados, 

intensivos e desbrota. 

Dados técnicos: 

- Cilindrada: 45,7 ::m3 

- Potência: 2,1 kW/ 2.81 hp 

- Peso sem equipamento de corte: 8,5 kg 

Tecnologias: 
- Bomba de combustivel - LowVih® - Smart Start** 

- Tap'n Go - X-TorqlÊ 
Usuários: intensivo 

395 XP® 
Maior motosserra comercializada no Brasil. oferece excelente 

relação peso-potência. Ideal para serviços de grande porte e 

longas jornadas de trabalho. 

Dados técnicos: 
- Cilindrada: 94 cm3 

- Potencia: 4,9 kW i' 6.57 hp 

- Peso sem equipamento de corte: 8.1 kg 

Tecnologias: 
- Air Iniectionl" o LowVihü' - Smart Startã' 

- XP® (Extraperiormance) 
Usuários: Intensivo 

      -oganiÍçARi 

 
2261!¡ 
Equipamento versátil e de excelente durabilidade, foi 

projetado especialmente para o trabalho de derriça 

nas lavouras de café. resultando em maior produtividade 

na colheita dos grãos. além de mais conforto e bem-estar 

para os trabalhadores do campo. 

Dados técnicos: 
- Cilindrada: 25.4 cm3 

- Potência: 0,8 kW l 1,07 hp 

- Peso sem equipamento de corte: 5,1 kg 

Tecnologias: 
- Bomba de combustivel - Smart Start® 

Usuários: ocasional l Semi-intensivo 

241R 
Fabricada no Brasil. Roçadeira leve, potente e com tanque de 

combustível de alta capacidade. especialmente desenvolvida 

para longas jornadas de trabalho em terrenos dificeis. 

Dados técnicos: 
- Cilindrada: 40,3 cm3 

- Potência: 1,4 kW /1.87 hp 

- Peso sem equipamento de corte: 6,5 kg 

Tecnologias: 

- Bomba de combustível - Tap'n Go 

Usuários: Semi-intensivo l Intensivo 

553RS 
A mais potente roçadeira da série X-TorqQ Robusta. de 

alta produtividade e resistência a severos serviços de 

roçada. 
Dados técnicos: 
- Cilindrada: 50.6 cm3 

- Potência: 2.3 kW/ 3,08 hp 

- Peso sem equipamento de corte: 8,6 kg 

Tecnologias: 
- Bomba de combustível - Tap'n Go - X-Torq r 

Usuários: Semi-intensity# Intensivo _.__    0¡ -9 
_ ff¡ 
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532RBS 
Roçadeira costal compacta ideal para trabalhar 
em declives e taludes. 

Dados técnicos: 

- Cilindrada: 33,6 cm3 

- Potência: 1,1 kW / 1,47 hp 

- Peso sem equipamento de corte: 8,8 kg 

Tecnologias: 
- Bomba de combustível 
Usuários: ocasional / Semi-intensivo l Intensivo 

apoc/moraes 

226HD60S 
De desenho robusto, e ideal para uso intensivo e 

prolongado para poda de cercas vivas em casas 

de campo, clubes e parques. Ideal para serviços 
de menor envergadura. Com tecnologia X-Torqíg. 

Dados técnicos: 

- Cilindrada: 23,6 cmi' 

v Potência: 0,85 kW I 1,14 hp 

- Peso sem equipamento de corte: 5,8 kg 

Tecnologias: 
- Bomba de combustível - LowVib® - X-Torqc* 

Usuários: ocasional l Semi-intensivo 

553RBX 
A mais potente roçadeira costal do segmento, 

projetada para atender a exigentes demandas em 

terrenos acidentados ou de dificil acesso. Corn 

tecnologia X-Torq®. 

Dados técnicos: 

- Cilindrada: 50,6 cm3 

- Potência: 2,3 kW/ 3.08 hp 

- Peso sem equipamento de corte: 12,1 kg 

Tecnologias: 
- Bomba de combustível - Tap'n Go - X-Torq® 

Usuários: Semi-intensivo l Intensivo 

 
525LK 
Multifuncional e leve. Perfeita para diversas tareias. 

Vem equipada com coniunto de corte. 

Dados técnicos: 

- Cilindrada: 25,4 crn3 

- Potência: 1 kW / l.34 hp 

- Peso sem equipamento de corte: 4,7 kg 

Tecnologias: 
a Bomba de combustível- Smart Startf? 

- Tap'n Go - X-Torq® 

Acessóriosñ 

~› Podador de galhos - Podador de cerca viva 
Usuários: Dcasional l Semi-intensivo l Intensivo 

' Acessorios vendidos separadamente. 

327HE4x1 
Equipamento flexível, confortável e fácil de usar. 

Ideal para poda em vegetação elevada e rasteira. Tem 

motor E-Techü? ll. 

Dados técnicos: 

- Cilindrada: 24,5 cmã 

- Potência: 0,9 kW / 1,21 hp 

- Peso sem equipamento de corte: 6,6 kg 

Tecnologias: 
- Bomba de combustível - E-Tech@ II - Smart Start@ 

Usuários: ocasional l Semi-intensivo l Intensivo 

325HE4 
Equipamento ilexívei com barra de corte aiustável e 

pole longa. confortável de utilizar, permite a poda nas 

alturas com segurança. 

Dados técnicos: 
- Cilindrada: 25.4 ::m3 

- Potência: l kW / 1.34 hp 

- Peso sem equipamento de corte: 6,4 kg 

Tecnologias: 
- Bomba de combustivel- Smart Startim - X-Torqü* 

Usuários: ocasional l Semi-intensivo l intensivo 

327P5X2 
Perfeito para poda de arvores altas em locais de dificil 

acesso, com longo alcance. Leve e extremamente 
confortável. Tem motor E-Tech® ll. 

Dados técnicos: 
- Cilindrada: 24.5 cm3 

- Potência: 0.9 kW / 1,21 hp 

r Peso sem equipamento de corte: 6,4 kg 

Tecnologias: 
- Bomba de combustível - E-Techü ll- Smart Start 
Usuários: Ocasional l Semi-intensivo 

@a 

525P5S 

os locais de trabalho. 

Dados técnicos: 
- Cilindrada: 25,4 cm3 

- Potência: l kW / 1,34 hp 

Projetado para uso profissional, é leve e ergonômico. 
além de ter um eixo destacável, que permite 

maior alcance e facilidade no transporte entre 

- Peso sem equipamento de corte: 6,4 kg 

Tecnologias: 
- Bomba de combustivel - Smart Start® - X-Torq® 

Usuários: ocasional l Semi-intensivo 



"l SOPRADORES 

1258 
Eficiente e facil de usar. Bem balanceado e fácil 

de manusear, graças à saida de ar alinhada corn 

a empunhadura. 
Dados técnicos: 
- Cilindrada: 28 cmi* 

- Potência: 0,8 kW/ 1,07 hp 

- veracidade do ar (bocal achatado): 76 m/s 
- Velocidade do ar [bocal arredondado): 58.12 m/s 

- Peso: 4,26 kg 

Tecnologias: 
- Bomba de combustivel - Smart Start® 

Usuários: ocasional l Semi-intensivo 

125BVx 
Manual e eficiente, combinando potência e facilidade 

de uso. Indicado para limpeza de pátios, terrenos, aviarios 

e produções agrícolas. Tambem utilizado na limpeza 

de grandes tratores e colheitadeiras. 

Dados técnicos: 

- Cilindrada: 28 cm3 

- Potencia: 0,8 kW / 1,07 hp 

- Velocidade do ar (bocal achatado): 76 m/s 

- Velocidade do ar (bocal arredondado): 58,12 m/s 

- Peso: 4,35 kg 

Tecnologias: 
o Bomba de combustivel - Smart Start® 

Usuários: Ocasional l Semi-intensivo 

“PULVERIZADOR 

57DBTS 
Soprador top de linha, potente e facil de manusear. 
tem excelente vazão de ar e alta velocidade de sopro. 

Dados técnicos: 
- Cilindrada: 65,6 cm3 

- Potência: 2.9 kW/ 3,89 hp 

- Velocidade do ar (bocal achatado): 91 m/s 

- Velocidade do ar (bocal arredondado): 106 m/ s 

- Peso: 11,2 kg 

Tecnologias: 
;Bomba de combustivel - LowVib® - X-Torq® 

°' _ .iáriosz Semi-intensivo] intensivo 
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362028 
Alto desempenho e alcance, ideal para uso na 

agropecuária, cultivo de hortaliças, citros, frutíferas 

ou na desinfecção de estabelecimentos. Pode ser 

utilizado com particulas sólidas ou insumos líquidos. 

Dados técnicos: 

- Cilindrada: 62 cm3 

- Potência 2,8 kW / 3,75 hp 

- Peso: 12kg 

Tecnologias: 
- Bomba de combustivel - Smart Startg 

Usuários: ocasional l Semi-intensivo l Intensivo 

325525 
Eficiente e de excelente autonomia, ideal para 

pulverização em áreas agrícolas, prevenção, controle 
e combate de enfermidades em diversas culturas. 

Dados técnicos: 

- Cilindrada: 25,4 cm3 

- Potência: 0,8 kW / 1.07 hp 

- Peso: 9.8 kg 
Usuários: ocasional l Semi-intensivo l Intensivo 

ECORTADOR A DISCO 

KTBD 
Equipamento durável e potente, ideal para o corte 

de concreto e pedra em edificações, reformas e 

construções. 
Dados técnicos: 

- Cilindrada: 73,5 cmi* 

- Potência: 3,7 kW / 5 hp 

- Peso sem equipamento de corte: 9,6 kg 

Tecnologias 
- Active Air Filtrationl" - Durastarfer” 

- SmartCarb” - X~Torq® 

Usuários: Intensivo 

350BT 
É um modelo único e leve. Foi ergonomicamente 
projetado para ter alto desempenho e ser de fácil 

utilização. 
Dados técnicos: 

- Cilindrada: 50,2 cm3 

- Potência: 1,6 kW / 2.14 hp 

- Velocidade do ar: 80,47 m/s 

- Peso: 10,21 kg 

Tecnologias: 
- Bomba de combustivel- LowVib® - X-Torq® 

Usuários: Dcasional l Semi-intensivo l Intensivo 

ATOMIZADORES 

362M18 
Atomizador de alto desempenho. ideal para uso em 

áreas extensas, como na agropecuaria, no cultivo de 

hortaliças ou frutíferas em geral e na desinfecção 
de estabelecimentos. 

Dados técnicos: 
- Cilindrada: 62 cm3 

- Potência: 2,9 kW/ 3,89 hp 

- Peso: 12 kg 

Tecnologias: 
- Bomba de combustivel - Smartstartfb 
Usuários: Dcasional l Semi-intensivo l Intensivo 

MOTOCULTlVADOR 

TR430 
Potente equipamento para uso intensivo, ideal para 

trabalhos em hortas, sitios e aviarios. 

Dados técnicos: 
- Motor: Subaru 0HC-EX17 

- Cilindrada: 169 cm3 

- Largura de trabalho: 43 cm 

- Profundidade de corte: 15 cm 

- Peso: 90,72 kg 



Lc14o  'A 552m3 LC121P 

Cortador de grama facil de usar, com ajuste Tem design compacto e rodas altas para manobras em Tem design compacto e rodas altas para 

de altura de corte central e rodas com espaços apertados e equipado com sistema de corte manobras em espaços apertados e equipado com 
rolamentos de esferas. TrioCIip® 3 em 1: coleta, descarte ou reciclagem. sistema de corte TrioClip@ 3 em 1: coleta. descarte 

Dados técnicos: Dados técnicos: DU reciclagem. 
- Cilindrada: 125 cm3 - Cilindrada: 140 cm3 Dados técnicos: 

- Torque: 4,5 ft-lbf - Torque: 5,5 ft-lbf - Cilindrada: 163 cm3 

-Largura de corte: 40 cm e Largura de corte: 53,34 cm ° TOFQUBI 7251Plbf 

- Peso sem equipamento de corte: 24 kg - Peso sem equipamento de corte: 27,22 kg ' Largura de 531m9: 53-34 Cm 

- Peso sem equipamento de corte: 27 kg 

HU550FH LB155S HUTOOH 
Eficiente e compacto, tem rodas altas, que facilitam Equipamento robusto, de guidão ergonõmico e Cortador versátil com estrutura de rodas que oferece 

a manobra, e sistema de corte TrioCIip 3 em 1: coleta, dobrável, que facilita o transporte e a armazenagem. um funcionamento suave ao produto, além de permitir 
descarte ou reciclagem. Dados técnicos: o aiuste da velocidade de corte e ter o sistema de 

Dados técnicos: - Ciiindrada: 190 cm3 corte TrioCIip® 3 em 1: coleta, descarte ou reciclagem. 

- Cilindrada: 140 cm3 - Torque: 6,5 ft-Ibf Dados técnicos: 

- Torque: 5,5 it-Ibf _, - Largura de corte: 55 cm - Cilindrada: 160 cm3 

- Largura de corte: 55,88 cm l - Peso sem equipamento de corte: 33,38 kg - Torque: 6 ft-Inf 

- Peso sem equipamento de corte: 33,11 kg -Largura de corte: 55,88 cm 

- Peso sem equipamento de corte: 41.28 kg 

i  

A 

TRATORES 

HU725AWDH GX56O T l l l LT1597 

Cortador de grama com tração nas quatro rodas, Fácil de operar e manobrar, tem um sistema de corte Trator eficiente, com descarte lateral e excelente 
perfeito para o corte em areas irregulares. É equipado atraves de um colchão de ar com a potência de um ergonomia. Transmissão de facil operação e ampla 

com a tecnologia All Wheel Drive (AWD). oferecendo o cortador de grama Faz com que áreas inciinadas plataforma de corte. 
maximo de controle e conforto no manuseio. sejam facilmente acessadas. Dados técnicos: 
Dados técnicos: Dados técnicos: - Motor: Kohler 

- Cifindrada: 163 cm3 - Cilindrada: 163 cm3 - Potência: 15 hp 

- Torque: 7.25 ft-Ibf . - Torque: 6 ft-Ibf - Transmissão: Manual 

c Largura de corte: 55.88 cm -Largura de corte; 50,5 cm - Largura de corte: 97 cm 

- Peso sem equipamento de corte: 42,64 kg - Peso sem equipamento de corte: 18,2 kg - Peso: 185 kg 

- Área de corte recomendada: 30.000 m? 



LTA18538 
Trator compacto que oferece alto desempenho 

e qualidade, com uma estrutura facil de operar. 

Dados técnicos: 

- Motor: Briggs 8. Stratton 
- Potência: 18.5 hp 

- Transmissão: Automática 

- Largura de corte: 96,52 cm 

- Peso: 180 kg 

- Área de corte recomendada: 30.000 m1 

LTH1842 
Desenvolvido para o trabalho em médias e grandes 

areas. Tem pneus largos. que facilitam o acesso as 

áreas dificeis. Tem partida elétrica. 
Dados técnicos: 
- Motor: Kohler 

- Potência: 18 hp 
- Transmissão: Hidrostãtica 

- Largura de corte: 107 cm 

- Peso: 193 kg 

- Área de corte recomendada: 30.000 m2 

GT52XLSi 
Desenvolvido par 
p -  abilidade, confortoestiloeprecisão. 

YTH22V46 
Compacto, de fácil manobra e alto desempenho. 
requer pequeno espaço de armazenamento. 

' usuario mais exigente. Projetado 

Dados técnicos: Tem o inovador sistema de ignição Smartswitch”. que 

- Motor: Briggs E¡ Stratton oferece fácil acesso à partida_ sem a utilização de chave. 

- Potência: 22 hp Dados técnicos: 
- Transmissão: Hidrostática 

- Largura de corte: 116,8 cm 

- Peso: 199,58 kg 

- Área de corte recomendada: 50.000 m¡ 

- Motor: Briggs 8. Stratton 

- Potencia: 24 hp 

- Transmissão: Hidrostática 

- Largura de corte: 132,01 cm 

- Peso: 288 kg 

- Área de corte recomendada: 70.000 m1 

GlRO ZERO 

Z248F 
Projetado para corte de grama residencial. oferece 

excelente dirigibilidade. eficiência e_ conveniência. 
Proporciona alta qualidade e baixo custo. 

Dados técnicos: 

- Motor: Briggs 8. Stratton 

- Potencia: 23 hp 

-Largura de corte: 121.92 cm 

- Peso: 269.89 kg 

- Produtividade média: 6 miI mí/h 
- Área de corte recomendada: 150.000 m¡ 

M252 
Desenvolvido com tecnologia de ponta. garantindo 
maior velocidade, robustez e precisão. Recomendado 

para uso intensivo em áreas de médio porte. 

Dados técnicos: 
- Motor: Kohler 

- Potência: 25 hp 

- Largura de corte: 132.08 cm 

- Peso: 335.7 kg 

- Produtividade média: 11 miI mí/h 
- Área de corte recomendada: 300.000 m¡ 

i-Será substituido pelo modelo 325HE4 em 2016 I 2 - Será substituido pelo modelo 525P5S l 3 - Será substituído pelo modelo LCl21P. 

YTH2042TD 
Tem desempenho superior, duas laminas de corte. 

que asseguram um resultado de alta qualidade. Projetado 

para garantir ergonomia e conforto ao usuário, além 

de permitir variações de velocidade durante a operação. 

Dados técnicos: 

- Motor: Kohler 

- Potência: 20 hp 

- Transmissão: Hidrostática 

- Largura de corte: 107 cm 

- Peso: 205 kg 

- Área de corte recomendada: 50.000 m? 

LGT2654 
Modelo top de iinha com design inovador, otima 
autonomia e 3 lâminas de corte. com o melhor 

desempenho da categoria. Tem piloto automático. 
Dados técnicos: 
- Motor: Kohler 

- Potência: 26 hp 

- Transmissão: Hidrostãtica 

- Largura de corte: 137,16 cm 

- Peso: 249.48 kg 

- Área de corte recomendada: até 70.000 m? 

P260 
Velocidade_ robustez e precisão no corte. Altamente 

recomendado para serviços intensivos nos quais a alta 

produtividade é fato relevante. 

Dados técnicos: 
- Motor: Kawasaki 

- Potência: 25,5 hp 

- Largura de corte: 152.4 cm 

- Peso: 598,75 kg 

› Produtividade média: 15 miI m3/ h 

- Área de corte recomendada: acima de 300.000 m¡ 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Proposta ao processo de compra: 103 l 2.017 

:19.483241I000167 NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 
Rebresentante: DJHONE TADEU DE ALMEIDA COSTA Identificação: MG14042930fSSPMG Aceito 

Validade prop.: 0511712017 Prazo de entregar 30 DIAS Proposta acena 

Cod produto Descrição do produto Quantidade Preço “rmáml Total do item , 

00000004578 CARRETA AGRÍCOLA PARA TRATOR DE GRÀMA 1,00 1500.00 1600500 

Marca/Modelo: Trapp f 

00000004575  GRAMA TIPO TRATOR, MOTOR B|C|LÍNDRICO «m0 2225090 2225000 
Marca/Modelo: Husqvarna f GT52XLSi 

- Valor total da proposta: 24.060,00 

rx 
I 

"N. 

Sastema: MGFCompras - Página 1 



 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Abertura de propostas do processo de compra 103:' 2017 
AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA T|P0 TRATOR E AQUIS|ÇÃO DE CARRETA 

GRAMA NA ET t 
.t n . 

Processo de licitação: 3 l 2017, modalidade: 8 Pregão presencial 

19.483.241I0001-67 NENA TRATORES E lMPLEMENTOS LTDA 
Número de parcetas: 1 Prazo p¡ primeira parcela: 7 dias 
Prazo de entrega: 30 DIAS Validade da proposta: 17/0612017 

COHÚÍÇÕBS de freteí C": Valor da proposta: 24.060,00 

Aceitação: Proposta aceita 

Sistema: MGFCompras - AberturaDePropostasm .rpt págma 1 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
2378281610 Praça Zeca Soa 

Piumhi - MG 
Sistema: Materiais, Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 3 I 2017 

Protocolo: 5221/2017, 18-abr-2017 9:33 

Na data e hora do protocolo referenciado acima, reuniram-se o pregoeiro e sua comissão de apoio, abaixo 
assinada, a fim de realizar a abertura das sobrecartas contendo as propostas enviadas pelas empresas licitantes, 
constantes deste processo, para a aquisição dos objetos do certame, ora Iicitado, conforme convocação, em 
atendimento à licitação referida acima. Iniciados os trabalhos, o pregoeiro e a comissão receberam e abriram os 
envelopes a ela encaminhados, e classificaram as propostas iniciais conforme os termos da legislação afim e os termos 

do :editaL apresentando ao final a seguinte firma, conforme documentação anexa rubricada pelo pregoeiro e os 

rneínbros da comissão. 

LÉTE: 1 CARRETA AGRICOLA PARA TnlgtTgiag-.De 61331111331 .  . . ._  r-zzdre- -~..x..› ..rãL-«La a'.  -r_'~L=-* 

Claãssif Autor da proposta inicial. _ 

E 1 19 483 241/'0001-57 NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 

 .APÊÍÍÊÊãÊ- 4915."? = ~= 

A Lance caduco  

 

 
19.4B3.241f0001-67 NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 

104832410001-6?" NENA TRATORES”E“IMPLEMENTOS'LTDA' ' “ 

19 483 24110001-67 NENA TRATORE EIEMNTOS LTDA 

19.4s3.241r0001-e7" 'NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA.  
19.433.241/0001-07- NENATRATonÉsi   '” r - ' -- a' .  * e' - '1-[40o,0o' açeeaducoÍ   
19 482124110001-6? NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA Lance caduco    115 19.433.241/0001-07 NENA TRATORES E lMPLEMENTS LTD n' 1.345,00 Lance final vencedor 

LfoTE: 2 coRTADoR DE e*RNM7i*T1_r›o TnAToR;iilroTonisiciLinonico A eAsoLmA 
Valet. Aceitação. d' lance       

Cglassif Autor da proposta inicial _ _ _ , 

19.483 241/0001-57 NENA TRATORES E ÍMPLEMENTOS LTDA K n 22.000,00 Lance caduco 

19.4s3.241r0001-e7 NENA TRAToREs E iMPLEMENTos' LTDA A A A 215,00 a ance caduco 

19.433.241/0001-15 NEN TRAToREs E lIiItPLEMENTOS LTDA 20.900 00 Lance caduco 
 

 19 483 241/0001-67 NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 20 880 00 Lance caduco 

.. a m_   
 



- .r V.; -a-..we -. m. eu; .w ›.-..›.¡-¡'.l129.:.tl;rlv'|l::mvnr:: fxilgbuí. ¡myg-::eys l-L-:ls'Irt1d›\in1'-ñ<t%n#1'-'= um_ ,e 

l- ' ›.'   .vã 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 
2378281610 Praça Zeca 

Piumhi - MG 
Sistema: Materiais, Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 3 I 2017 

Protocolo: 5221/2017, 18-abr-20170 9:33 

Na data e hora do protocolo referenciado acima, reuniram-se c pregoeiro e sua comissão de apoio, abaixo 
assinada, a fim de realizar a abertura das sobrecartas contendo as propostas enviadas pelas empresas licitantes, 
constantes deste processo, para a aquisição dos objetos do certame, ora Iicitado, conforme convocação, em 
atendimento à licitação referida acima. Iniciados os trabalhos, o pregoeiro e a comissão receberam e abriram os 
envelopes a ela encaminhados, e classificaram as propostas iniciais conforme os termos da legislação afim e os termos 
do edital, apresentando ao final a seguinte firma, conforme documentação anexa rubricada pelo pregoeiro e os 

membros da comissão. 

"N 

 
10 19.483.241/0001-67 NENA TRATORES E IMP ~ 20.849 00 Lance caduco  

V 12 19.4B3.24¡01-7 n NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 20.849,00 Lance ñnal Vencedor 

l pílulas¡ Ã N16, terçajfeira, 1a oe ;agir de zm? 
- - _J 1 ' .  ' Í: j' PfÕÍÍ 5221 [2017 r qua.; m, 4-. «r .-r-...- .-¡.>»14\'.'u'v .›_- ÊÍCI-LÓ.'V":.Q  

JAQUELINE Menor¡ DE souzA | 

          
AGENTE ADM TIVO E PREGOEIRO 

PORTARIA 

  u: e   ._, \;L' 1._ .o N k. - . 'n' 

MARlA LUClANA (3 u ¡RT   _._   ç f.  _ , _ SONIA ROSENI CbSTA ' _Í '_ _r _ 

AJUDANTE ADMINISTRA vo : M_EÀMBBQ__|ÇÍ§HQQJ.EÊ.PEA .  __ _j  _ “AJUDANTE ADMINISTRATIVQE MEMBRQDAFÊQUJPE DEAPOIO 

W 

  
u- xa.,-  Sistema: MGFCompras - ProposialniciainePregaoq1.rptllj _ .; _, _ 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto  Praça Zeca Soares, 211 
'a Piumhi - MG 

Sistema: Materiais; Subsistema - Compras e Licitações 

Processo de comprà N° 103I2017 

Na data e hora acima informadas, reuniu-se o Pregoeiro e os membros da Comissão de Apoio abaixo assinada. a fim 
de realizar a abertura das sobrecartas contendo a documentação enviada pelos licitantes participantes do processo de 
licitação referenciado acima. Iniciada a fase de habilitação, o Pregoeiro recebeu e abriu os envelopes a ela 
encaminhados_ apresentando ao final. o seguinte resultado_ conforme a documentação anexa, numerada e rubricada 

pelo Pregoeiro e a Comissão. 

a_ 

1'9.4s3.241¡ooo1-e7 NENA TRAfõREsEIWLEMENtos;,LTpgi;_ ;_;_::       x -...=- 
Os trabalhos foram iniciados corn a presente Ata que, depois de lida, conferida e achada em conformidade com a ' 

documentação apresentada, foi assinada pelos membros da comissão e pelgs demais presentes que assim o 

desejarem. 

    .í 7  soNlA RÓSENlC sIAm 
Q N «  ADMINÍSTRÀTIVO E. MEMBRO DA EQUlpE_  AP 

rj 

 
 Sistema:MGFCompras-HabilitacaoDePregabdTÍrptJ Prot: 5.225"'l°2'.01'7  i3"" '  '   ' Página 1 
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PREGÃO PRESENCIAL N°p3/2o17  
PROCESSO LICITA TORIO  

N01 03/2017 

DOCUMENTOS ORICÍINAIS DE 
HABILITAÇAO 

NENA TRATORES E IMPLEMENTOS 
LTDA b 
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ã 2° TÂBELIONATO DE _NOTAS 
É. AUTENTICAÇAÔ  Aulenrcc a utesenze cópia rezroç-'àfzca a  
g qua¡ cunêere com o engana¡ do sue :mu ?é g 
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1m oo PROTOCOLO (Uso da Junta Comerdal) 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Pres¡ encla d República 

Secretaria de Racionatização e SímDlitica  
Departamento de Registro Empresarial e I ação  SEDE ' 551-0 Homzo Secretaria de Estado do Desenvolvimento Economico de Minas Gera na¡ W¡ _ 2Tmm15 14.53 

NlRE (da sede ou Iitisl. quando a Código da Natureza lNPda Matricula do Agente 
sede for em outra UF) Juridica Aiuxlllar do Comercio 51 E33 151221443.? 
1 - REQUERIMENTO 

ILMO(A). SRU/À). PRESIDENTE DA JUNTA COMERClAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

         
NOME: NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do comercio) 

requer a v.s= o deferimento do seguinte ato: No Fc buREMP 

  em  IHIJ|IIIIIII Ii HHIIIIIIH 
VIAS oo ATO oo EVENTO QTDE DESCRIÇÃO oo ATO !EVENTO J153449643994 
1 1002 - - ALTERACAO 

2247 1 ALTERACAO DE CAPITAL SOC|AL 

ma» nte Auxiliar do Comércio:    

 

PIUMHI _ 

Local '  _ .  anta/Bit) 5'33" "-4567 
20 Março 2015 

Data ___ n 
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL n A L (   
[j DECISÃO SINGULAR Ú oEcisAo COLEGIADA j V 
Nomeia) Emprasarlauats) igualtals) ou somolhantots): l 

E] SW Ú sm Processo em Ordem 
A decisão 

à¡ / 
Data 

D NÃO -Ê-i: ::E ü NÃO ._J_/._ Responsável 
93"¡ Resnonsável Data Responsável z 

oEcisAo SINGULAR 2.a¡ e - 3.5x¡ e , _ D Processo em exigência. (Wide despacho em folha anexa) g nua g nc a 4' Exlgénaa 5° Exlgenda 

Processo deferido. Publique-se e arquiva-se. E] E¡ ü lj 
Processo indeferido. Publique-se.  Data _ 

DECISÃO COLEGIAD: ' ' ._ ,dgénda 4_ éídgenciaivasn: 1M. cia l n 

Ú Processo em exig E' ü D 
ü Processo deferido CERTIFICO o REGISTRO soa o nnozssaasas EM 3010313015 

Ú processo ¡nddem guiam TRÀÍÓRÉS e IMPLEIENTOS uma¡ 

J I PROTOCOLO: 1 51221443#  
_h Dat; RHIGBDBBB 

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Vogal 

Presidente da Turma 

OBSERVAÇÕES 

Jaqueline - i  ai:: de Souza SITE DA JUNTA COMERcmL 
Llcltazscontratos DATA: 1,3 1 51H ,I 90/3* *T 

SAAE Piumhi - MG ;SAA - -- 
- -: Junta Comercial do Estado de Minas Gerais E  

Certifico registro sob o n" 5463536 em 30/03/2015 da Empresa NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA. Nire 31210036261 e protocolo 
152214437 - 27/03/2015. Autenticação: E1 B?BEF7E4DA93B3DF67E9355EODD41657D18FA. Marinaly de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 
validar este documento. acesse www.jucemg.mg.gov.hr e informe n° do protocolo 15/221443-7 e o código da segurança HSNE Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. _  23.. pág. 1/7 IE RIIÀRIAI 

 
 



i PARA USO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINÀS GERAlS 

k p* 
Oâsaaw 

         N DE N TAS " 
T iii-io¡ Ta "Fé _Qnçuygfr 
Run r ¡IreAt¡:-I_II"34 -iülñJm 'í'"'i”'r°i* m” 

CWFERIDA. consomem 
E DA JUNTA coMERcuEL 

5.” -i 

 
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais _ 

Certifico registro sob o n” 5483536 em 3010312015 da Empresa NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA. Nire 31210036261 e protocolo 
152214437 - 2710312015. Autenticação: E187BEF7E4DA93B3DF67E9355EODD4165TD18FA. Marínaly de Pauia Bomfim - Secretária-Geral. Para 
validar este documento. acesse www.jucemg.mg.gov.hr o informe n” do protocolo 15/221443-7 e o código de segurança HSNE Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 31l03l2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.  



NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 

zé ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

TANIA MARIA SOARES, brasileira, divorciada, comerciante, nascida aos 01/0 _ 

Piumhi/MG, residente e domiciliada na Rua Doutor Higino n? 230, casa 4A, bairro centro na 
cidade de Piumhi/MG, CEP: 37.925-000, portadora do documento de identidade n? MG-1.411.741 
expedido pela SSP/MG em 07/01/2013 e CPF: 386.636.006/15 e PEDRO HENRIQUE SOARES 
PACHECO, brasileiro, solteiro, comerciante, nascido aos 04/10/1991 na cidade de Piumhi/MG, 
residente e domiciliado na Rua Doutor Higino n'-' 230, casa 4A, bairro centro na cidade de _' 

Piumhi/MG, CEP: 37.925-000, portador do documento de identidade n? MG 14.420.257 
expedido pela SSP/MG e CPF: 108.155.106-24, únicos componentes da sociedade empresaria 
limitada denominada NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA, com sede estabelecimento e foro 
na cidade de Piumhi/MG na rua Padre Abel n9 1350, bairro Pindaibas, CEP: 37.925-000, portadora 
do CNPJ: 19.483.241/0001-67, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de 
Minas Gerais sob o n° 31210036261 em 08/01/2014, resolvem de comum acordo alterar o seu 
contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições: ' ' 

PRIMEIRA - A partir desta data, o capital da sociedade fica alterado para RS 1.100.000,00 (um 
milhão e cem mil reais) dividido em 100.000 quotas com o valor unitário de RS 11,00, sendo que q RS 300.000,00 já se encontra integralizado em moeda corrente nacional e o aumento de RS 

800.000,00 distribuido entre os sócios da seguinte forma: ' ' 

- TANIA MAR_IA SOARES - aumentando o seu capital na sociedade em mais RS 720.000,00 
integralizado nesta data mediante amortização de créditos que possui na sociedade; l ' 

- PEDRO HENRIQUE SOARES PACHECO - aumentando o seu capital na sociedade em mais RSA 

80.000,00 a serem ¡ntegralizados em moeda corrente nacional até a data de 31/12/2016. 
Após os aumentos realizados acima, o capital da sociedade ficou distribuido entre os sócios da 

seguinte forma: _ I TANIA MARIA SOARES - com 90.000 (noventa e mil) quotas no valor de Rs 990.000,00 
totalmente integralizados em moeda corrente nacional; _ p I PEDRO HENRIQUE SOARES PACHECO - com 10.000 (dez mil) quotas no valor de RS 110.000,00, 
dos quais RS 30.000,00 encontram-se íntegralizados em moeda corrente nacional e RS ' 

80.000,00 serão integralizadas em moeda corrente nacional até a data de 31/12/2016. 

DESSA FORMA, OS ATOS CONSTITUTIVOS DA SOCIÀDADE PASSAM AREGER-SE 
PELAS CLÁUSULAS CONSOLIDADAS: 

'-0 PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL 5 LOCALIZAÇÃO 

1.1 - A sociedade gira sob a denominação social de NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA, com 
nova sede, estabelecimento e foro -na cidade de Piumhi/MG ,na Rua Padre Abel n!? 1_350, bairro 
Pindaibas em Piumhi/MG, CEP: 37.925-000. " 

SEGUNDA - DO OBJETIVO SOCIAL 

2.1 - A sociedade tem como objetivo social o comercio atacadista de maquinas, aparelhos e 
equipamentos para uso na agropecuária, suas partes e peças, comercio varejista de maquinas, 
aparelhos e equipamentos para uso na agropecuária, suas partes e peças, manutenção de 
tratores, maquinas e implementos agrícolas, representação comercl -- - - ' -- .¡._ 
equipam oseimplementos agrícolas. CONFERIDÀ, _ONFQRME     

  SITE DA JUNTA COMERCIAL rb 

PR 
Llcltaçõe o  ' -l Junta Comercial do Estado de Minas Gerais SAAE Piumhi- MG' 

'Certifico registro sob o n° 5483536 em 30103/2015 da Empresa NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA. Nire 31210036261 e protoc -s 
" 152214437 - 2710312015. Autenticação: E1STBEF7E4DA93B3DF67E9355EODD41657D18FA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 
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NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 
2a ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

TERCEIRA - DO PRAZO  
3.1 - 0 prazo de duração da sociedade é indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 

01/01/2014. 

QUARTA - oo CAPITAL SOCIAL 

4.1 - 0 capital social é de RS 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) dividido em 100.000 
quotas com o valor unitário de RS 11,00 distribuido entre os sócios da seguinte forma: l TANIA MARIA SOARES - com 90.000 (noventa e mil) quotas no valor de RS 990.000,00 

totalmente integralizados em moeda corrente nacional; “ I PEDRO HENRIQUE SOARES PACHECO - com 10.000 (dez mil) quotas no valor de RS 110.000,00, 
dos quais RS 30.000,00 encontram-se integralizados em moeda corrente nacional e' RS ' 

80.000,00 serão integralizadas em moeda corrente nacional até a data de 31/12/2016. 

 

/X QUINTA - DAS FILIAIS 

5.1 - A sociedade não possui filiais mas poderá constitui-las quando lhe convier em qualquer 
parte do território nacional. 

SEXTA - DA FORMA DA SOClEDADE 

6.1 - A sociedade é empresária limitada. 

SÉTIMA - DA AoMnrvisrRAcÃg 

7.1 - A administração da sociedade caberá aos sócios TANIA MARIA SOARES e PEDRO HENRIQUE 
SOARES PACHECO os quais farão uso do nome empresarial, representando a sociedade ativa e 
passivamente, judicial e extrajudicial, em conjunto ou separadamente, com os mais amplos 
poderes de administração, distribuindo e se incumbindo dos encargos e da administração social, 
sendo lhes vedado, obrigar ou responsabilizar a sociedade em qualquer negócioou assunto 
estranho ao seu objeto social assim como em nome da sociedade dar garantias, prestar fianças ou 

,N avais, a titulo de Iiberalidade ou em obrigações de terceiros, ficando ressalvadas as cauções ou A 

garantias para cumprimento de obrigações que se relacionam diretamente com os negócios 
sociais e qualquer garantia prestada em operações de empresas pessoas jurídicas que tenham em 
seu quadro societário qualquer um dos sócios desta sociedade. 

  

7.2 - Os sócios acordam entre si não promoverem retirada pro-Iabore pelos serviços prestados à 

sociedade. 
7.3 - A sociedade será sempre administrada por um dos componentes de seu quadro societário e ' 

em caso de nomeação de pessoa não sócia para administrar a sociedade, tal nomeação e 

dependerá da aprovação unânime de todos os sócios. - 

CONFERIDA, co 
OITAVA - RESPONSABILIDADE nos sócios SÍTE DA JUNTA  

“ - DATAQQJQLÀMLÉ    
P#  := 

Licitar; r Jaime.. 
SAAE Piumhi - me 

  ertitico registro sob o n° 5483536 em 30f03l2015 da Empresa NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA, Nire 31210036261 e protocolo 
152214437 - 271031201 5. Autenticação: E187BEF7E4DA93B3DF67E9355EODD41657D18FA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 
validar este documento. acesse www.jucemg.rng.gov.br e informe n° do protocolo 15/221443-7 e o código de segurança HBNE Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 31I03l2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 

 unta Comercial do Estado de Minas Gerais %  



~ ' NENA TRATORES E lMPLEMENTOS LToA 

2a ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

8.1 - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do capital social. 

NONA - no EXERCICIO SOCIAL E DELIBERAÇÔES 

9.1 - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão 
contasjustificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço 
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas 
quotas, os lucros ou perdas apurados. 

9.2 - Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio social, os sócios deliberarão sobre as 

contas e designarão administradores quando for o caso. ' ' 

DEC/MA «- CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS 

10.1 - É vedada a transferência de quotas a terceiros, a qualquer titulo, sem a prévia e expressa 

*W anuência dos demais sócios. 
10.2 - O sócio que pretender alienar suas quotas deverá, primeiramente, oferece-las aos demais, 

que terão preferência em adquiri-las, mediante comunicação escrita, na qual indicará o preço e 

as demais condições de pagamento pretendidas. - 

10.3 - Caso qualquer dos sócios deseje exercer seu direito de preferência, deverá manifestar, no É 

prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da oferta, seu interesse em adquirir as 

quotas ofertadas. 
10.4 - Após os procedimentos acima previstos, não havendo interesse de quaisquer dos outros 

sócios, aquele que deseja alienar suas quotas poderá oferece-las a terceiros, desde que por 
preço e em condições não mais vantajosas do que as constantes de sua oferta aos demais 
sócios. 

10.5 - Havendo interesse de terceiro na aquisição, os demais sócios poderão, ainda, exercer o. 
direito de preferência, tanto por tanto, no prazo de 15 (quinze) dias que se seguirem ao aviso 
que deverá ser-lhes feito, identificando o terceiro interessado, o preço e as respectivas 
condições de pagamento. 

10.6 - Não havendo manifestação dos demais sócios, no prazo de 15 dias acima assinalado, o 
alienante poderá então ceder as referidas quotas ao terceiro interessado, desde que por preço 
e em condições não mais vantajosas do que aquelas constantes de sua oferta aos demais ' Â sócios. 

10.7 - Será nula a transferência em desacordo com as disposições desta cláusula. 

DEC/MA PRIME/RA - DO FAlEC/MENTO OU RETIRADA DE SÓQQ 

11.1 - No caso de falecimento de sócio, a sociedade continuará entre os sócios remanescentes e , 

herdeiros do sócio falecido, cabendo a estes indicar um que os represente até a partilha 
judicial das quotas do quotista falecido. i 

11.2 - O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá manifestar seu intento mediante 
comunicação escrita aos demais sócios. No prazo de 60 (sessenta) dias contados do 
recebimento desta comunicação, a sociedade providenciará a elaboração de balanço especial, 
com a finalidade de apurar o valor patrimonial das quotas do sóci ' d ' - - 
tanto, s r p ,ocedida avaliação real dos ativos da sociedade. _ ' CN RÍDA¡ CONFQRME 

0 /” 
-Ucitaçõgs = Co 

SITE DA JUNTA COMERCIAL 

. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais SAAE Pmmh¡ ' MG 

DATA: i3 ¡ _Mig 
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” _ NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 

29 ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

11.3 - O valor patrimonial da quota, apurado no balanço especial a que se refere o ite anterior, 
será pago ao sócio retirante em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sujeitas a 

atualização monetária pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas ou, na falta deste, por outro 
indice oficial que reflita a variação monetária ocorrida no periodo, acrescidas de juros de 1% 

(um por cento) ao mês ou fração, assegurado ainda outras formas acordadas entre as partes 
como transferência de ativos imobilizados e circulantes. 

DÉCIMA SEGUNDA - DA DECLARAÇÃO DE NÃO ¡MPEDIMENTO 

12.1 - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer 
a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por 
se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 

cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, ' 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas. 
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 

d DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 - As deliberações dos sócios a que se referem o art. 1.071 do Código Civil , Lei 10.406 de _ 

07/01/2002 serão realizadas sempre através de reuniões, valendo como comprovação da 
deliberação por cada sócio sua assinatura em contratos, alterações contratuais, balanços l 

financeiros, demonstrações de resultados econômicos e qualquer outro documento produzido 
com a finalidade de tornar claro o teor de tais deliberações. As deliberações dos sócios serão 
realizadas obrigatoriamente por Assembleia sempre que o seu quadro societário contiver mais de 
10 (dez) membros. ' 

13.2 - A sociedade será regida em suas omissões pelas normas supletivas das sociedades 
anônimas. 
13.3 - Qualquer alteração nas cláusulas do presente contrato dependerão para sua validade da 
assinatura e aprovação unânime de todos os sócios. 

DÉClMA QUARTA - FORO 

14.1- É competente o foro de Piumhi/MG, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste * f¡ contrato que não possam ser resolvidas amigavelmente pelos sócios. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em uma via. 

 

 

. . CONFER l 

Piumhi/MG. 18 de março de 2015 SHE D _ mA, CQNFOR 
A JUNTA com¡ M5 

› - ç RClAL 

  PED 

 ' Junia Comercial do Estado de Minas Gerais . 

152214437 - 2710312015. Autenticação: E1B7BEF?E4DA93B3DFG7E9355EODD41657D18FA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 
validar este documento. acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 15.0221443-7 e o código de segurança H8NE Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 31f03l2015 por Merineiy de Paula Bomfim - Secretária-Geral.  Certifico registro sob o n" 5483536 em 30/03/2015 da Empresa NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA. Nire 31210036261 e protocolo  



  
um? nur-l ¡-_n'3-!. 

. v = ' LONA one ums "A AMC! Ass¡ ' .E-'cf 
i' t  Ê / TÍLÍÊÍÊÍ.. ÊJÊÍÉ §.:3'«"a§".'$  
/F ' . 

é. assentam vo¡ SEHELHhHÇñ em imitam:atumumtxt: a QM* 
. íIWISE-ãêi tem Bítiitiüiií SEIàEES ?Amam rastxzzttum     
  
     

M.. 41-.. . 

s 3?#- i -'=.'.-'-":°;.¡g'.Í-ÍÉ«Ã%› ~- 
- \ _  1'; Q1041? ?ãhzaçao 

*W Hammamet: Illu 
.. .=..;:;>.ti.-u:I›._»_:.- “'- ru 93552¡ 

. .-  ' CONFERIDA i 

S I mu. p 

.i _ _  .46 são: JUNTA comsncmi_   V i _ E9379  11.4%'  y 

HÉÉÚHHEÁD Wi¡ ÊÉÉELHÉHÇÊ HS! FÊÊMÍSHHÉÍÃÍÍÍÍÊJ ' . J _ . u_ _ 

ÍRÍHÊÊÍÓ-N mm IÊÊPÂP¡ ?MP3 ¡ÊÍKÍÍÍXÍÍÍÍÍÍIÍÍÍÍH -' " . '     
    Pinnhíi" _ É; 

'7' - ' *iãühraco 
'.- 4,. ..r L .' t PR a: ~   .°'- Bru 93'25".? "'°"'°°°°°°°mratos 

  '“~':,v_',_ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais   Certifico registro sob o n° 5483536 em 30f03I2015 da Empresa NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA, Nire 31210038281 e protocolo  152214437 - 27503/2015. Autenticação: E187BEF7E4DA93B3DF67E9355EODD41657D18FA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 
validar esta documento. acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 15/221443-7 e o código de segurança HSNE Esta copia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 31/0312015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.  



 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República N° DO PROTOCOLO (UW da 'Junta c°mer°ian 

Secretaria de Racionalização e Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Economico de Minas Gerais 

 

 
  

NIRE (da sede ou ñlial. quando a Código da Natureza N° de Matricula do Agente 
sede for em outra UF) Jurídica Auxiliar do Comércio 

31210036261 2062 NTO _ 

|LMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Nome:  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) No FCNÍREMP 

requer a V.S° o deferimento do seguinte ato:   l     
N° DE CÓDtGO CÓDIGO DO . 

VIAS DO ATO EVENTO QTDE _ DESCRIÇÃO DO ATO r_ EVENTO _ . '1173517637744 

1 | 002 ALTERACAO _ 

2244 1 ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) 

2211 1 ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO 

2247 1 ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 

HMMH¡ Representante Legal da Empresa I Agente Auxiliar do Comercio: 

7X Local Nome: 
' Assinatura:  Telefone de Contato: 

Data 

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL 

E] DECISÃO SINGULAR [j DECISÃO COLEGIADA 
Nome(s) Empresariauais) lgualtais) ou semelhantqs): _ 
ü 3m D sw Processo em Ordem A decisão 

___I_I 
Data 

D NÃO _"_J D NÃO «_'_" Responsável 
Data Responsável Data Responsável 

DECISÃO SINGULAR 2° Exigência 3° Exigência 4° Exigência 5" Exigência 

1:] Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) 

ãProcesso deferido. Publique-se e arquive-se. E' z lj lj 
|_1 Processo indeferido. Publique-se. 

I' t' 

Data Responsável 
  

DECISÃO COLEGIADA 

E Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) E' Processo deferido. Publique-se e arquiva-se. D E! E' E' 
[j Processo indeferido. Publique-se. 

2° Exigência 3' Exigência 4° Exigência 5° Exigência 

f I 
Data Vogal Vogal Vogal 

  

Presidente da Turma 
 

OBSERVAÇÕES 
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NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 

3a ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

TANIA MARIA SOARES brasileira, divorciada, comerciante, nascida aos 01/04/1960 em Piumhi/MG, 
residente e domiciliada na Rua Doutor Higino n? 230, casa 4A, bairro centro na cidade de Piumhi/MG, CEP: 

37.925-000, portadora do documento de identidade n? MG-1.411.741 expedido pela SSP/MG em 
07/01/2013 e CPF: 386.636.006/15 e PEDRO HENRIQUE SOARES PACHECO, brasileiro, solteiro, 
comerciante, nascido aos 04/10/1991 na cidade de Piumhi/MG, residente e domiciliado na Rua Doutor 
Higino n? 230, casa 4A, bairro centro na cidade de Piumhi/MG, CEP: 37.925-000, portador do documento 
de identidade n9 MG 14.420.257 expedido pela SSP/MG e CPF: 108.155.106-24, únicos componentes da 

sociedade empresaria limitada denominada @A TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA, corn sede 

estabelecimento e foro na cidade de Piumhi/MG na rua Padre Abel n? 1350, bairro Pindaibas, CEP: 37.925- 
000, portadora do CNPJ: 19.483.241/0001-67, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado 
de Minas Gerais sob o n° 31210036261 em 08/01/2014, resolvem de comum acordo alterar o seu 

contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

PRIMEIRA - O sócio PEDRO HENRIQUE SOARES PACHECO, cede e transfere neste ato à sócia TANIA MARIA 
SOARES, 10.000 quotas de sua participação no capital da sociedade pelo preço certo e ajustado de RS 

110.000,00; importância recebida neste momento em moeda corrente do país dando plena, geral e 

irrevogável quitação do referido recebimento ao apor sua assinatura no presente instrumento. 
q O sócio PEDRO HENRIQUE SOARES PACHECO retira-se da sociedade após ter cedido e transferido o total 

de suas quotas de capital. 
Após a cessão e transferência acima, o capital da sociedade que é de RS 1.100.000,00 (um milhão e 

cem mil reais) dividido em 100.000 quotas com o valor unitário de RS 11,00 ficou distribuido da seguinte 
forma: 
TANIA MARIA SOARES - com 100.000 (cem mil) quotas no valor de RS 1.100.000,00 totalmente 
integralizados em moeda corrente nacional 

Nos termos do art. 1033, inciso IV da lei 10.406/02 (Código Civil), a sociedade permanecerá Unipessoal, 
devendo recompor o seu quadro societário no prazo máximo de 180 (cento e oitenta j dias, sob pena de 

dissolução. 

SEGUNDA - A administração da sociedade caberá à sócia TANIA MARIA SOARES a qual fará uso do nome 
empresarial, representando a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicial, com os mais amplos 
poderes de administração, distribuindo e se incumbindo dos encargos e da administração social, sendo lhe 
vedado, obrigar ou responsabilizar a sociedade em qualquer negócio ou assunto estranho ao seu objeto 
social assim como em nome da sociedade dar garantias, prestar fianças ou avais, a titulo de Iiberalidade ou 
em obrigações de terceiros, ficando ressalvadas as cauções ou garantias para cumprimento de obrigações 
que se relacionam diretamente com os negócios sociais e qualquer garantia prestada em operações de 
empresas pessoas jurídicas que tenham em seu quadro societário qualquer um dos sócios desta sociedade. 

.á A sócia TANIA MARIA SOARES resolve não promover retirada pro-Iabore pelos serviços prestados à 
' sociedade. 

TERCEIRA -A partir desta data, o endereço da sociedade fica alterado para a Rua Padre Abel n9 1350, sala 

1, bairro Pindaibas na cidade de Piumhi/MG, CEP: 37.925-000. 

QUARTA - A partir desta data, o objeto social fica alterado para: Comercio atacadista de maquinas, 
aparelhos e equipamentos para uso na agropecuária, suas partes e peças, comercio varejista de maquinas, 
aparelhos e equipamentos para uso na agropecuária, suas partes e peças, representação comercial de 
tratores, maquinas, equipamentos e implementos agrícolas. 

DESSA FORMA OS ATOS CONSTITUTIVOS DA SOCIEDADE PASSAM A REGER-SE PELAS CLAUSULAS 
CONSOLIDADAS: 
 

L 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
a Certiñco registro sob o n° 6252294 em 31/03/2017 da Empresa NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA, Nire 31210036261 e protocolo 
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NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 'às ' à." 
3a ALTERAÇÃO CONTRATUAL a» 6' 

PRIMEIRA - DA DENOMINACÃO SOCIAL E LOCALIZAÇÃO 

1.1 - A sociedade gira sob a denominação social de NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA com sede, 
estabelecimento e foro na cidade de Piumhi/MG , Rua Padre Abel n? 1350, sala 1, bairro Pindaibas , CEP: 

37.925-000 

 
SEGUNDA - DO OBJETIVO SOCIAL 

2.1 - A sociedade tem como objetivo social o comercio atacadista de maquinas, aparelhos e 

equipamentos para uso na agropecuária, suas partes e peças, comercio varejista de maquinas, aparelhos e 

equipamentos para uso na agropecuária, suas partes e peças, representação comercial de tratores, 
maquinas, equipamentos e implementos agrícolas. 

TERCEIRA - DO PRAZO 

3.1 - 0 prazo de duração da sociedade é indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 01/01/2014. 

QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL 

4.1 - O capital social é de RS 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) dividido em 100.000 quotas com o 

valor unitário de RS 11,00 e distribuido da seguinte forma: 
TANIA MARIA .SOARES ~ com 100.000 (cem mil) quotas no valor de R5 1.100.000,00 totalmente 
integralizados em moeda corrente nacional 

Nos termos do art. 1033, inciso IV da lei 10.406/02 (Código Civil), a sociedade permanecerá unipessoal, 
devendo recompor o seu quadro societário no prazo máximo de 180 (cento e oitenta ) dias, sob pena de 
dissolução. 

QUINTA - DAS FILIAIS 

5.1 - A sociedade não possui filiais mas poderá constitui-las quando lhe convler em qualquer parte do 
território nacional. 

SEXTA - DA FORMA DA SOCIEDADE  
6.1 - A sociedade é empresária limitada. 

SÉTIMA - DA ADMINISTRAQO 

7.1 - A administração da sociedade caberá à sócia TANIA MARIA SOARES a qual fará uso do nome 
empresarial, representando a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicial, com os mais amplos 
poderes de administração, distribuindo e se incumbindo dos encargos e da administração social, sendo lhe 
vedado, obrigar ou responsabilizar a sociedade em qualquer negócio ou assunto estranho ao seu objeto 
social assim como em nome da sociedade dar garantias, prestar fianças ou avais, a titulo de Iiberalidade ou 
em obrigações de terceiros, ficando ressalvadas as cauções ou garantias para cumprimento de obrigações 
que se relacionam diretamente com os negócios sociais e qualquer garantia prestada em operações de 
empresas pessoas juridicas que tenham em seu quadro societário qualquer um dos sócios desta sociedade. 

 

7.2 - A sócia TANIA MARIA SOARES resolve não promover retirada pro-Iabore pelos serviços prestados à 

sociedade.  /' 
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OITAVA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS  
8.1 - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do capital social. 

NONA - DO EXERCICIO SOCIAL E DELIBERAÇÕES 

9.1 - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas 
justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do 
balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas 
apurados. 

9.2 - Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio social, os sócios deliberarão sobre as contas e 

designarão administradores quando for o caso. 

DÉCIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS 

rd 10.1 - É vedada a transferência de quotas a terceiros, a qualquer titulo, sem a prévia e expressa anuência 
dos demais sócios. 

10.2 - O sócio que pretender alienar suas quotas deverá, primeiramente, oferecê-las aos demais, que 
terão preferência em adquiri-las, mediante comunicação escrita, na qual indicará o preço e as demais 
condições de pagamento pretendidas. 

10.3 - Caso qualquer dos sócios deseje exercer seu direito de preferência, deverá manifestar, no prazo de 
30 (trinta) dias, contados do recebimento da oferta, seu interesse em adquirir as quotas ofertadas. 

10.4 - Após os procedimentos acima previstos, não havendo interesse de quaisquer dos outros sócios, 
aquele que deseja alienar suas quotas poderá oferece-las a terceiros, desde que por 
preço e em condições não mais vantajosas do que as constantes de sua oferta aos demais sócios. 

10.5 - Havendo interesse de terceiro na aquisição, os demais sócios poderão, ainda, exercer o direito de 
preferência, tanto por tanto, no prazo de 15 (quinze) dias que se seguirem ao aviso que deverá ser-lhes 
feito, identificando o terceiro interessado, o preço e as respectivas condições de pagamento. 

10.6 - Não havendo manifestação dos demais sócios, no prazo de 15 dias acima assinalado, o alienante 
poderá então ceder as referidas quotas ao terceiro interessado, desde que por preço e em condições 
não mais vantajosas do que aquelas constantes de sua oferta aos demais sócios. 

10.7 - Será nula a transferência em desacordo com as disposições desta cláusula. 

DÉCIMA PRIMEIRA - DO FALECIMENTO OU RETIRADA DE SÓCIO  
11.1 - No caso de falecimento de sócio, a sociedade continuará entre os sócios remanescentes e herdeiros 

do sócio falecido, cabendo a estes indicar um que os represente até a partilha judicial das quotas do - 

quotista falecido. 
11.2 - O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá manifestar seu intento mediante comunicação 

escrita aos demais sócios. No prazo de 60 (sessenta) dias contados do recebimento desta comunicação, 
a sociedade providenciará a elaboração de baianço especial, com a finalidade de apurar o valor 
patrimoniai das quotas do sócio retirante, devendo, para tanto, ser procedida avaliação real dos ativos 
da sociedade. 

11.3 - O valor patrimonial da quota, apurado no balanço especial a que se refere o item anterior, será 

pago ao sócio retirante em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sujeitas a atualização 
monetária pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas ou, na falta deste, por outro indice oficial que reflita 
a variação monetária ocorrida no periodo, acrescidas de juros de 1 

'Nu F 
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(um por cento) ao mês ou fração, assegurado ainda outras formas acordadas entre as partes como 
transferência de ativos imobilizados e circulantes. 

DÉCIMA SEGUNDA - DA DECLARAQO os NÃO IMPEDIMENTO 

12.1 - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a 

administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por 
se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,- 
contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 

DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 - As deliberações dos sócios a que se referem o art. 1.071 do Código Civil , Le¡ 10.406 de 07/01/2002 
serão realizadas sempre através de reuniões, valendo como comprovação da deliberação por cada sócio 
sua assinatura em contratos, alterações contratuais, balanços d financeiros, demonstrações de resultados econômicos e qualquer outro documento produzido com a 
finalidade de tornar claro o teor de tais deliberações. As deliberações dos sócios serão realizadas 
obrigatoriamente por Assembleia sempre que o seu quadro societário contiver mais de 10 (dez) membros. 
13.2 - A sociedade será regida em suas omissões pelas normas supletivas das sociedades anônimas. 
13.3 - Qualquer alteração nas cláusulas do presente contrato dependerão para sua validade da assinatura 
e aprovação unânime de todos os sócios. 

DÉCIMA QUARTA - FORO 

14.1- É competente o foro de Piumhi/MG, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato 
que não possam ser resolvidas amigavelmente pelos sócios. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em uma via. 

Piumhi/MG, 07 de março de 2017 

TANIA MARIA S ARES PEDRO HENIQUE SOARES PACHECO 
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Secretaria de Governo da Presidência da República 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certidão Simplificada 
Certiñcamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta .Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição. 
Nome Empresarial: NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

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

3121003626-1 19.483.241/0001-67 08/01/2014 01/01/2014 

Endereço Completo: 

RUA PADRE ABEL 1350 SALA1 - BAIRRO PINÃQAIBAS CEP 37925-000: - PIUMHI/MG 

Objeto Social: 

COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO NA AGROPECUARIA. SUAS PARTES E 
PECAS. COMERCIOVAREJISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENÃÍTOS PARA USO NA AGROPECUARIA, SUAS 

PARTES E PECAS, EPRESENTACAO COMERCIAL' DE TRATORES. MAQUINAS. EQUIPAMENTOS” E IMPLEMENTOS   AGRICOLAS a_ __ _ _  _ 

Capital Social: R$ 1.100.000.00 _' " - Microempresa ou Prazo de Duração 

UM MILHÃO E cEM MILREAIs _ _ = .. Émpresapdã Pequeno 
Capital Integralizado: R$ 1.100.000.00 E o e INDETERMINADO 
UM MILHÃO E CEM MIL REAIS . - _ - - , . . NÃO 

- . ' (Lei Complementar .  _ n°123/06) 

Sócio(s)ÍAdnãinistradodes) 

CPF/NIRE Nome __ ' ' Term. _Mandato Participação Função 

30e.e36,006-.15 TANIA MARIA soAREs ' xxxxxxx R$ 1.100.000,00 socio/ADMINISTRADOR 

Status: xxzggxxxx _ n = _ Situação: ATIVA 

Último Arquivamento: 31/03/2017 Número: 6252294 

Alo ' 002 - ALTERACAO 

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDAES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) 

2247 - ALTERACAO DE CAPITALJSOCIAL _ 

021 - ALTERACAO DE DADos (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

2211 - ALTERACAO DE ENDEREÇO DENTRO Do MEsMo MUNICIPIO 

2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL 

2003_ - ALTERACAO DE socio/ADMINISTRADOR 
051. - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 

2005 - SAIDA _DE SQClO/ADMINISTRADOR  
NADA MAIS# - - ' -   ' 

'coNFgRIo/Ix, CONFORME 
SITE DA JUNTA coMER0|^L 

Belo Horizonte, 17 de Abril de 2017 0 :52DA1A; 
- t I l 047-' 

' M RIN Y E PAULA IM 
- SE RETÁRIA GE 'V' 

s 
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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° C170000897229 e visualize a certidão) 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

lícitacoewsaaepiumhhcom.br CNPJ: 2378231610001-10 
Autarquia Municipal (Lei 10351905 Praça Zeca Soares. 211 - 37925-000 PIUMHIJMG - Teief 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

ANEXO V- MODELO DE DECLARAÇAO DE EMPREGADOR PESSOA 
JURIDICA  

PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 
19.483.241/0001-67 por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) 
DJHONE TADEU DE ALMEIDA COSTA, portador do Documento de Identidade 
n° MG-14042930 e inscrito no CPF sob o n° 062.367.436-06, DECLARA, sob 
as penas da lei, em cumprimento ao disposto no art. 7°, XXXIII da 
Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos. 

Ressaiva: 
Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (X). 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

Piumhi, 17 de abril de 2017. 

Assinaturazà 

(C 
Qualificação: COORDENADOR DE PÓS-V DAS. 

NENA IRA T GRES E IMPLEBIEN TOS LTDA W 
' CNPJ: 19481241/0001-67 ' 

Rua Padre Abel, 1.350- Bairro Pindaibas-Piumhi - MG - CEP: 37925-000 
Fone: (37) 3371-4999 



0710412017 Com provante de Inscrição e de Situação Cadastrai 

Comprovante de inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA  
NÚMERO DE INSCRIÇÃO DATA DE ABERT 

:HQÀÊBRLIÊMIOOM-BT compêñtAÀuç-rã E DE 0810112014 um 

NOME EMPRESARIAL 

NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 

T TULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
www-nun 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATNIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 

ÓDJGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

à. &14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e 
aeronaves 
4739-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anterionnente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 
LOGRADOURO   NUMERO COMPLEMENTO 

R PADRE ABEL 1350 SALA 1 

CEP BAIRRODISTRFIO MUNICÍPIO UF 
37.925-000 FINDAIBAS PIU IIIIHI MG 

ENDEREÇO ELEIRÓNICO TELEFONE 

LEAOLEAO@UOL.COM.BR (37) 3371-4999 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
tri-kt 

siTuAçAo CADASTRAL DATA oA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 0810112014 

MOTIÚ-C.) DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

| SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
4 inibir-lt** 

L.._ ' 

Aprovado pela instrução Normativa RFB n" 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 0710412017 às 17:37:27 (data e hora de Brasília). Página: 111 

  

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui. 
r 

Atualize sua pagina 

https:11www.receitafazendeLgovbr/PessoaJuridica1CNPJ1cnpjreva1C npjreva_Com provantaasp 111 



 t' MINISTÉRIO DA FAENDA 

" Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGA11VA DE DÉBITOS RELAnvos pps TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIAO 

Nome: NBIA TRATORES E IMPLEMETTOS LTDA 
CNPJ: 19.483.241l0001-67 

Ressaitado o direito de a Fazenda nacional cobrar e inscrexer quaisquer dividas de responsabilidade do 
sujeito pessimo acima identiñcado que derem a ser apuradas, é certiñcado que não constam 
pendências em seu nome. relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dinda Ativa da Uniãojunto à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Esta certidão é \alida para o estabelecimento matriz e suas tilíais e. no caso de ente federativo. para 

todos os órgãos e !lindos públicos da administração direta a ele vimuiados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no ambito 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 n? 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http1ÍÍVWwV.r8CeÍÍa.ÍaZ6nda.gUV.br> ou <irttp:llwvwv.pgfn.fazenda.goubr>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n52 1.751, de 021101201 4. 
Emltida às 14:11:09 do dia 07/02/2017 <hora e data de Brasília>. 
válida até 06/08/2017. 

Código de controle da certidão: 3551.CBHJ.ADOC.E4F4 
Qualquer rasura ou emenda invelidará este documento. 

x. 
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SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 

_ CERTIDÃO EMITIDA EM: 
CERTIDÃO DE DEBITOS TRIBUTARIOS 24/03/2017 

“egatwa CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
22/06/2017 

NOME/NOME EMPRESARIAL: NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 

§§5CRIÇÃ° E5T^DU^L° 00223533390' CNPJ/CPF: 19.483.241/0001-67 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: RUA PADRE ABEL NÚMERO: 1350 

COMPLEMENTO: BAIRRO: PINDAIBAS CEP: 37925000 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: PIUMHI 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 gública ou re istro de formal de partilha, de 
carta de adguqicação expedida em autos d_e inventário ou de arro amento, de sentença em ação de se araç o Judicial, divórcio, ou_de partilha de bens n_a união estável e de escritura publica de 
doaç o de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acorn anhada da Certidão de 
Pagamento l Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 3.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO D0 PTA DESCRIÇÃO 

,-0. A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.m .gov.br => certidão de débitos tributários => 

certificar ocumentos 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2017000200459291 

httpszllwww2.fazenda.mggovbr/sol/ctrl/SOL/CDT/DETALHEJ46?ACAO=VISUA... 24/03/2017 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMH 
CNPJ 16.781.346 l 0001-04 

R Padre Abel n° 332 - Centro - Tel.: (37) 3371-9200 l Fax: (37) 3371-9221 

e-mail: tributacao@prefeiturapiumhi.mg.gov.br 
37925-000 - PIUMHI - MINAS GERAIS 

=CERT1DÃo= 

Assunto: Certidão 
Serviço : Fazenda 
Número: 190/2017 l E3757"? ¡'- 

O Departamento Municipal de Receita da Prefeitura de Piumhi, 
-”\ Estado de Minas Gerais, na forma da Lei etc... 

Certifica a pedido da parte interessada através do requerimento 
a com o protocolo de n°: 1105 de 06 de abril de 2.017, que revendo os Arquivos desta  Prefeitura, consta que a Empresa: NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA, 
É Inscrição Municipal 11°: 57974, CNPJ (MF) N°: 19.483.241J0001-67, estabelecida á Rua 

Padre Abel 11°: 1350 - Sala 1 - Bairro: Pindaibas, administrada pelos sócios: Tania 
Maria Soares - CPF: 386.636.006-15 & Pedro Henrique Soares Pacheco - CPF: 
108.155.106-24 com a atividade de COMÉRCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, 

j APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E 
l PEÇAS¡ ETC. , tendo iniciado em: 08 de janeiro de 2014, pagou as taxas devidas, 
*- efetuou o pagamento da taxa de Licença para Localização e Fiscalização de 

Funcionamento em: 12 de janeiro de 2017, relativo ao exercício de 2017. 
Resguarda-se o direito da Fazenda Pública vir a constituir novos 

»a créditos tributários da responsabilidade da empresa e que, até a data ainda não foram  apurados ou lançados ou que estejam em cursos de cobrança e não vencidos. 
F5' *N ESTÁ PORTANTO QUITE COM ESTA PREFEITURA ATÉ A PRESENTE DATA. 

OBS: ESTA CERTIDÃO TEM VALIDADE POR (60) SESSENTA DIAS. 
E para que produza todos os efeitos legais, expede-se a presente 

Certidão. 
Departamento Municipal de Receita da Prefeitura de Piumhi- MG, 

g em: 06 de abril de 2017. 

 
  

-r NFERIMOS ESTA com com 

'âfâàfgmlí' ggnlslâmuos sua EXATIDÃO 

J sé o e aldo Arantes' Em à?) DE GMA¡ DEM 
n ET R DE DEPARTAMENTO 

scIPAt DE RECEITA 



:Panini:  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certiñcado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 19433241/0001-57 
Razão Social: NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO 26/ CENTRO / BELO HORIZONTE f MG / 37925-000 

A Caixa Econôníca Federal, no uso da atribuição que !he 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 referentesa 
contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das Obrigações com o FGFS. 

Validade: 24/03/2017 a 22/04/2017 

Certificação Número: 2017032403540851502120 

Infonriação obtida em 25/03/2017, às 14:15:06. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de 
autenticidade no site da Caixa: www.calxa.gov.br 
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 19.483.241/0001-67 
Certidão n°: 126984171/2017 
Expedição: 04/04/2017, às 16:33:18 
Validade: 30/O9/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 19.483.241/0001-67, NÂO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores 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 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. 

-É 
Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br 



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
PIUMHI 

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA 

CERTIFECO 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: NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 
CNPJ: 1948324110001 -67 

Observações: 
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 121/2010 
do Conselho Nacional de Justiça; 

b) a informação do número do CPFICNPJ 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:llwww.tjmg.¡us.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 24 de Fevereiro de 2017 às 14:28 

U,,,,,,,.;,,_,:._¡;i,.;o g5,  Hsotz 

PIUMHI, 24 de Fevereiro de 2017 às 14:28 

1702-2414-2823-0623-7898 

Para validar esta certidão. acesse o sitio do TJMG (mvw.tjmg.jus.br) em Processos¡ Certidão Judicial I AUTENTICAÇÃO 2 informando o 

código. 

Código de Autenticação: 

ATENÇÃO: Documento composto de 1 foIhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer 
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possivel adulteração ou tentativa 
de fraude. 

1de1 “l 

,__r 



César Augusto Lopes Batista. 

PRAÇA DR. AVELINO DE QUEIROZ, 162 

CENTRO - PlUMHi/MG 

TEL: (37) 3371-1111/ (37) 9 9983-3140 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

ATESTAMOS que a empresa NENA TRATORES, inscrita no CNPJ sob o número 

19.483.241/0001-67, iE n92 0022858830037, estabelecida à Rua Padre Abel n9 1350, Bairro 

Pindaíbas - CEP: 37000 925-000 - Piumhi/MG forneceu para CÉSAR AUGUSTO LOPES BATISTA, 

inscrito no CPF sob o número 039.379.626-46, IE nã: 001124141710090, o seguinte 

equipamento: 

MARCA PRODUTO/ DESCRlÇÃO MODELO QTD 

Husqvarna Cortador de grama LC 121 P 01 

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos 
satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou 

tecnicamente. 



    Ó 7'"" j: r-. . '  _a1l==es1"""?§:-1 _  ' 

 
serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoez-@saaepíumhàcommr CNPJ: 21702.81 010001-1!) 
Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 2M - 37925-000 PEUMHIIMG -Telefax 3T-33T1-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

ANEXO VII- MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE 
INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 103/2017 
PREGÃO PRESENCIAL n°03/ 2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

DECLARAÇÃO 

A Signatária NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA, CNPJ 
19.483.241/0001-67, neste ato representado (a) pelo (a) Sr. DJHONE TADEU 
DE ALMEIDA COSTA, RG n° MG-14042930 SSP-MG e do CPF n° 062.367.436- 
06, declara, que até a presente data encontra-se desimpedida de participar 
da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a 
superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme art. 32, parágrafo 
2° da Le¡ n° 8.666/93. 

JVENA T RA T GRES E IÍWPLEIVJÍEN T OS LTDA 
CNPJ: 19.483.241/0001-67 

Rua Padre Abel, 1.350- Bairro Pindaibas-Píumhi - MG - CEP: 37925000 
Fone: (37) 3371-4999 



 Comprovante de Inscrição Estadual 

7 DADOS CADASTRAIS N 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002285883 00-37 CNPJ: 194832410001-67 

NOME EMPRESARIAL : 

NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 

NOME FANTASIA : 

CNAE-FIDESCRIÇÃO : 

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos pa :a uso agropecuário,- j 

NATUREZA JURIDICA : REGIME DE RECOLHIMENTO : CATEGORIA 1 

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA DEBITO E CREDITO UNICO 

DATA DA INSCRIÇÃO : MEI : 

oa/01/2014 Nã° 

SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO : DATA DA SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO : 

k ATIVO 08/01/2014 j 
K ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO N 

CEP : UF : MUNICIPIO : 

37925000 MINAS GERAIS PIUMHI 

DISTRITO POVOADO : 

BAIRRO : 

PINDAIBAS 

LOGRADOURO : 

RUA PADRE ABEL 
NUMERO : COMPLEMENTO 2 

13 5 0 

KCOMPLEMENTO DE CEP '. j 
7 EMITIDO EM \ 

20/07/2016 10 : 34 : 46 
k / 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PIUMHI 
MINAS GERAIS 

 
  

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

2017 

CNPJ: 19.483.241I0001-67 INSC.ESTADUAL: 002285883.00-37 

,RAZÃO SOCIAL : NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 
NOME FANTASIA 3 NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 

Endereço : RUAPADRE ABEL Número: 1350 

Complemento : SALA1 e Bairro : PINDAIBAS _ 

C.E.P. : 37925-000 Município : PIUMHI UF : MG 

RAMO DE ATIVIDADE 

Prestação de Serviços 

ATIVIDADE PRINCIPAL 
01.01.1256 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP¡ PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PEÇAS! 
ETC.= 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL cuc NÚMERO DE CONTROLE 

0000057974 031 895 00018612017 

OBSERVAÇÕES: 
"AVCB" N°125515, VÁLIDO ATÉ 24 DE SETEMBRO DE 2019. 

 PIUMHI. 10 de fevereiro de 2017 
061k Via/AKA- 

IIoséIGeraIdo Arantes *Gema M01"? de ÕIWT¡ 
meros: n: naum mo AGENTEADMINISTRATIVO 

MUNICIPAL DE RE A GERA¡- 

o PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR vIsívEL A0 PÚBLICO E E VÁLIDO ATÉ 3111212017.   



  : ; x7  
Serviço Autõnoo e ›' ua e Esgoto 

d¡ rrrr ri cccccc ¡tivaãxfgsaaepilzmhi .... 3.131" CNPJ: 23.782.S¡6/000l1B 
Autarquia ?vlunicipnl (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares. 211 - 37925-008 PIUMHl/MG -Telefax 37-3371-1332 

PREGÃO PRESENCIAL ¡v°p3/2o17   
PROCESSO LICITA TORIO   

N01 03/2017  u  

PRQPQSTA AJUSTADA AO 
PREÇO FINAL 

%   NENA TRA TORES E IMPLEMENTOS   



 
serviço Autônomo de Água e Esgoto 

CNPJ: 23.782.815/0001-10 licitacoes@saaepiumhLcon-Lbr 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 31925-000 PIUMHi/MG -Telefax 37-3311-1332 

COMISSÃO DE LlCITAÇÃO 

ANEXO ll 

PREGÃO PRESENCIAL N! 03/2017 

PROCESSO LICITATÓR|O N? 103/2017 

MENOR PREÇO ITEM 

PROPOSTA NUSTADA AO PREÇO FINAL 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dols) item (ns) abaixo cliscriminando(s), que integra o instrumento convocatório 

da licitação em epígrafe. 

1 IDENTIFICAÇÃO DO CDNCDRRENTE: 

Razão social do Licitante: Nena Tratores e Implementos Ltda. 

CNPJ: 19.483.241.0001-67 

Endereço: Rua Padre Abel, nã: 1350, Bairro: Pindaíbas 

E-mail: djhonecosta@nenatratores.com.br 

Telefone/fax: (37) 3371-4999 

Representante Legal: 

Nome: Tânia Maria Soares 

Identificação: Proprietária 

Qualificação: Sócia 

N 1 
ÊFI f. 
'z ae ..  I 

73%, c? 

cód. Produto Item 

SAAE 

Especificação- Unidade Quantidade Preço 
Unitário 

Total 

Carreta Agricola para Trator 
cortador de Grama com as 

seguintes especificações 
(compatível corn o item 02): 
1- Carreta: 

1.1 Engate rápido e seguro ao 

trator 
1.2 Caçamba móvel e tampa 

traseira removível; 

1.3 Capacidade de carga: 

aproximadamente 225 kg. 

4678 01 

z-Dlmensões do Carrinho 

(aproximadamente): 
2.1 Largura: 82,55 cm; 
2.2 Altura: 30,5 cm; 
2.3 Comprimento: 106,68 cm; 

B-Dimensões da Caçamba 

(aproximadamente): 
3.1 - Largura: 85 cm: 
3.2 -Alturaz 20 cm; 

3.3 - Comprimento: 108 cm. 

4»- Aplicação 
Para transporte de grama 
cortada, aparas restos de 

podas, terra, adubo, areia, 
entre outros. 

01 01 R$1.345,00 R$1.345,00 



5-Garantia 

Garantia de no mínimo 06 (seis) 

meses contra defeitos de 

fa bricação. 

4676 D2 Aquisição de um Cortador de 

Grama 'lipo Trator, com as 

seguintes características: 

l-Motor 
1.1 - Motor, bicilindrico, com 

sistema premium de 
filtragem de ar, válvulas 
cromadas, rolamentos 

com superfícies de 
acabamento superior e 
uma ventoinha de 

refrigeração para grandes 
áreas. A durabilidade 

deverá ser extrema e o 

desempenho superior. 
1.2 - Combustivel: Gasolina, 

com visualizador de nivel 

de combustivel, 02 
cilindros e 747 cilindradas. 

1.3 - Gerador: i5 A 

1.4 Bateria 12 V 28 Ah 

1.5 Capacidade do tanque: de 

até 15,1 Iit. 
1.6 Tanque de Combustível: 

_ traseira do veículo 
1.7 Com Filtro de óleo. 

2 -Trlturador de 

Grama/Reciclagem 
Mecanismo de 

fragmentação da grama 
cortada, para 

aproveitamento da 
mesma no solo como 

adubo ou fertilizante, 

evitando a seca e 

degradação do solo. 

2.1 - Plataforma com suporte 
a coletores, descarte 
lateral de residuos e corn 

rodas de ajustes as 

imperfeições do terreno. 

S-Sistema de Direão 
3.1 -Transmissãoz Hidrostática. 

3.2 - Díreáo: Por pedal. 

#Velocidade 
4.1 -Velocidade minima na 

frente: 042,5 km l h/ 0-5,5mph 
4.2 - Velocidade mínima da 

marcha à ré: 

0-3,4 km/h/ 0~2,1 mph 
4.3 - Potência 24 Hz 

S-Plataformas de corte 
Fabricadas com material 

resistente, com. lâminas com 

maior durabilidade, para a 

proteção contra as intempéries 
e os desgastes do uso. 

5.1- Largura do corte: de no 
minimo 132,1 cm/SZ pol. 
5.2 - Lâminas: de no mínimo 

três. 
5.3 - Pintura Eletrostática: para 

01 01 R$20.849,00 R$0.849,00 



evitar a corrosão. 

5.4 - Material: Aço. 

5.5 - Ajuste de Corte: alavanca 

de ajuste de corte sobre o 

paralama, com O7 opções de 
altura; 
5.6 - Acionamento das Lâminas 

de Corte: embreagem elétrica; 

5.6 - Tecnologia de Corte: Air 
Induction; 

6- Assento e Volante 

1.1 -Assento ajustável e com 
sistema de sensor de 

presença, desligando o 

motor a qualquer 
movimento do operador. 

1.2 Volante ergonõmico. 

7- Medldor de Horas 

7.1- Tipo digital, com intervalos 

de manutenção programadas. 

8 - Peso 

8.1- Aproximadamente de 288 

kg 

9- Garantia 
9.1 Garantia de no mínimo DE 

(seis) meses contra defeitos de 

fabricação 

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

Prazo de entrega: 3D dias úteis 

Local e Data: PlUMHl 18 DE ABRILde 2017 

Nome e Assinatura da licitante (Signatária): Dihone Tadeu de Almeida Costa (credenciado) 

RepresentanteLegal: @QM J j' (Aemq _n 

maaaeailooeensii 
E. E. @ozzaeaeaooar 

?dêem Mamma E 
smmâmãwTüa WEA. 

RUA PADRE ABEL, 135o 

É] PINDAÍAS - cep 379251100 m_ u iva H r - MINAS GERAIS 
t 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoes@saaepiumhíxonhr wwwasaaepiumhicombr CNPJ: 23.782.8]6/000ll0 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - Centro- 37925-060 PIUMHI/MG - Telefax 37-3371-1332 

ATA DA REUNIÃO DE ADJUDICAÇÃO N° 06/2017 
PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTO DE PREÇOS N° 03/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 2103/2017 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

Às 13:00 horas do dia 20 de abril de 2017, em sessão pública, reuniu-se a Pregoeira 
Oficial desta Autarquia, Jaqueline Aparecida de Souza e respectivos membros da 
Equipe de Apoio: Maria Luciana Goulart de Castro e Sônia Roseni Costa, designados 
pela Portaria n° 18/2017, de 24 de fevereiro de 2017, em atendimento às disposições 
contidas na Lei 10.520/2002, subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, e suas alterações, o 

Decreto Municipal n° 2.887/2010 (Institui o Pregão) e Lei Complementar 25/2010 que 
institui o Estatuto da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte e Micro 

Empreendedor Individual e Lei Complementarwn? 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei 
Complementar n° 147, de 7 -de agràstj_ _Elite e pelas demais normas e condições 
estabelecidas no edital, referente ao/Próçesso Licitatórioín° 103/2017, com a finalidade 
de dar início aos trabalhos _para adjudicação' do processo licitatório .na modalidade 
Pregão Presencial n° 03/2017, cujo objeto visa a aquisição de: -01 (Urna) Carreta 
Agrícola para Trato; &Cggggog _de _ggagrpg 5,5031( ytgüpgwçgçtaçgo; ?de Grama Tipo 
Trator, conforme descrição', Éãfáõtêrístiifãs' “fiiifórñiíàçõiãs careta-rates do Edital e seu 

Termo de _Referêncg_a_,¡__lgiggnsgka_gg'liseà¡ çhgçgameçgg,çproggostgàcpmerciaL à vista das 
exigências constantes do edital, a pregoeira juntamente com a equipe de apoio chegou 

aoseguintejulgamenton ru No 105,9 :aiii: 

ADJUDICA como vencedora ãio-Êertame a empresa: 

NENÀ TRÀTORES E ÍMPLEMENTOS LTDA 

cód. Itern 3 ' A - "*Es“bê'clñcação"“  "” ' ' Unidn' Qtde: '  "Preço" “ Total 
Produto ' ':; 7 ' . a . "  . Unitário  . 

SAAE _ 2-, _ - _ _ _ n . _ . V É . .; . 

4678 O1 carretÍàlÂÍgÍríílàlã para_ Trator cortador ' ,UN/u A A _(11 l ' R$371.355,00' R$1.345,00 
de Grama -- com 'as' " seguintes 
especificações »c (compatível com- o . ' 

item 02).: -t r   c. -1 - 

1- Carreta: _ ___ _  _,_ _ 

1.1.Engate rápido eseguro ao trator 
1.2.Caçamba móvel' e tampa traseira 
removível; 
1.3.Capaci_da_de i _de _ carga: 
aproximadamente 225 Kg. ' 

Z-Dimensães  do  ' ícàrrinho. -'  V .e  í_   
(aproximadamentw... ,, ' 

2.1_. .LarguraÍ:\__8:_2,5__5_çn11;_; __ 

2.2'. Altura':'3q','5 chi; ' Í_ “E  ç_ __ k _ _ ç 

2.3. Comúriríieiiíto: Íüôlõãlifmtf l v = r - ' *- o  -- . '  ?i5  
~~' .zrr ". 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
lic itacoesfüsaae píumhicombr www.saaepiumhi.com.br CNPJ: 233823161000110 

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

cód. Item Especificação Unid. Qtde. Preço Total 
Produto Unitário 

SAAE ' 

S-Dimensões da Caçamba 
(aproximadamente): 
3.1- Largura: 86 cm; 
3.2 - Altura: 20 cm; 
3.3 - Comprimento: 108 cm. 

4- Aplicação 
Para transporte de grama cortada, 
aparas restos de podas, terra, adubo, 
areia, entre outros. 
S-Garantia 
Garantia de no mínimo 06 (seis) 
meses contra defeitos de fabricação. 

4676 02 Aquisição de um "Cortador Ç-cle UN 01 R$20-849.00 R$0349,00 
Grama Tipo Trator, _ com nas 

seguintes .característicasuf 
1- Motor _f _  À 

1.1 - Motor, bicilindrico, com sistema 
premium de filtragem de ar, válvulas 
cromadas, rolamentos com 
superfícies de acabamento superior e 

uma ventointrafde refgigeração para 
grandes áreasÍNdurabilidade deverá 
ser extrema e o desempenho 
superior::   :>.-_. c.: --:-:-~.-. a « 

1.2 _-. gcomlaustivel; _. tGasolina'. com 
VÍSUHHZBDCIOFgÓQFJIÍMQ! de combustível, 
02 _cilindros _e ;?;4Z. cilindradas. 
1.3 - Geradon:i.:1r5_:A :me .  
1.4 - Bateria: 12v 28 Ah 
1.5 - Capacidade do tanque: de até 
15,1 Iit. l ' 

1.6- Tanque_ de Combustivel: traseira 
do veículo . __ t. 
1.7- Can't-Filtro de óleo. 

2 -  itriturador_ ' .de 

Grama l Reciclagem 
Mecanismo de --fragmentação da 
grama cortada, para aproveitamento 
da mesma no solo como adubo ou 

fertilizante, evitando a seca e 

degradação do solo. 
2.1 - Plataforma com suporte a 
coletores, descarte lateral de residuos 
e com rodas de ajustes as 

imperfeições. .do terreno. . 

s-sitema aafíougçsçi  ' A 

 



f) 

licitacoes@saaegiumhi.com.hr 

 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

wwwinsaaepiumlitcombr CNPJ: 235782516/000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - Centro- 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

cód. Item 
Produto 

SAAE 

Especificação Unid. Qtde . Preço 
Unitário 

Total 

3.1 - Transmissão: Hidrostática. 
3.2 - Direção: Por pedal. 

4- Velocidade 
4.1 - Velocidade mínima na frente: 
0- 12,5 km/ h/ 0-5,5mph 
4.2 - Velocidade mínima da marcha à 

re: 
0-3,4 km/h / 0-2,1 mph 
4.3- Potência 24 Hz 

5- Plataformas de Corte 
Fabricadas corn material resistente, 
com lâminas com maior durabilidade, 
para a proteção íÍ_.-ç9n.t.ra. ,.a.s 

intempéries e os desgqâtes do uso. v _; 

5.1 - LarguLra d__o çqrtezüíniirifñífíirfío 
132,1 cm/ '52.i:›,'ó|_'.' ' ' ' ' ' 

5.2 - Lâminas; devno mkí_nim'o_trêsç.  , _ 

5.3 - Pintura Eletrostática: para 
evitar a corrosão. 
5.4 - Material: Aço. 
5.5 - Ajusteíçdse_ Corte: alavanca de 
ajuste de corte sobre o paralama, 

ç com 07 opçõe_s__de aItura_; _ 

5.6 - Acionamento-das-:Lâminas de 
Corteziembreagienxelétrica; 
5.6 - Tecnologia de Corte: Air 
InduetionÉ-;f «já 

. ::;¡L1(.!a.EdL.^I-_' iiitmr:: :là 'zírffitm 

6- AsielltnfeL-Vtllãlüep:: 
1.1 -t @Assento .anajustámel me. tcom 
sistema de sensor de presença, 
desligando, .o.- ,nzotom a quaiquer 
movimiento ;doi'opterador. 
1.2- Volante ergonômico. 

 

7- MedidomleMoi-asi. ._ .   
7.1- Tipo .digital, com» intervalos .de 
manutenção programadas,  .. 

'-'e ' ji- -í-- ~- ~›-- 9-- 
S-Peso.,  _. _  7 . 

8.01- Aproximadamente de 288 kg 

9 - Garantia .. ..  a 

9.1- Garantia de; no mínimo D6 (seis) 

VALOR GLOBAL 

meses contradefeitos de fabricação 
R$22.194,00 

Valor Total Adjudicado: R$ 22.194,00 (Vinte e dois mil cento:: e noventa e quatro reais).  
_' .' TÍÊÍ à: "ftilñHs "IC 

!Quanta »que n-,JJ . ;- \._ -_.- .r _ 

3 - fis-:z-Lr" 
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O critério para a classificação das propostas foi o menor preço por item, após 
verificada a sua compatibilidade com o preço de mercado conforme consta do 
orçamento base do Termo de Referência em Anexo I. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 13:30 horas e para constar, 
Jaqueline Aparecida de Souza - Pregoeira, os Membros da Equipe de Apoio, Sônia 
Roseni Costa e Maria Luciana Goulart de Castro, Iavraram a presente ata que depois de 

 
Maria Lu ian Go Iart de Castro   

 



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 103 I 2017 

 
: O Presidente da Comissão Permanente de Licitação e seus membros colaboradores, nomeados peIo(a) PORTARIA.  
r reunidos nesta data, processaram a licitação 003/2017 na modalidade Pregão presencial, decorrente do processo  103/2017, obtendo os resultados discriminado abaixo. 

19.483.241/0001-67 NA TRATORES E IMPLE N _ n_ 

(X Assim, adjudico a presente licitação para o(s) Iicitante(s) supracitado(s), pelo valor totaldiscriminado acima. 

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

Sistema: MGFCompras - TermoDeAdjudlcacaomrpl “ Prot¡ 55231' 2017 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

diretoria saae iumhi.com.br CNPJ: 21782316/000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PIUMHI/MG -Telefax 37-3371-1332 

PARECER JURÍDICO 

 

Trata-se o feito de procedimento licitatório autuado sob o n. 10312017, 
na modalidade pregão presencial "menor preço por item" que recebeu o número 
312017, tendo por objeto a aquisição de trator cortador de grama e carreta. 

0 processo foi devidamente autuado e instruído com cotações de 
pesquisa de mercado, orçamento estimado para a contratação, Declaração de 
Adequação Orçamentária, autorização para abertura de processo de compra, 
classificação de modalidade de licitação, Portaria que designa Pregoeira no âmbito 

_ do SAAE e Decreto Municipal regulamentador do Pregão. 

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 na Imprensa Oficial do Estado e nos 
jornais Folha da Manhã, Alto São Francisco e O Ponto, bem como, afixado no 
quadro de avisos, conforme art. 72 da LOM. 

Foi respeitado o prazo estabelecido no inc. V do art. 4° da Lei 
n.10.520l2012. 

Foi realizada a sessão pública com abertura da fase de lances, tendo 
demonstrado interesse em participar apenas a empresa, NENA TRATORES E 
IMPLEMENTOS LTDA. 

Após a apresentação dos lances, logrou-se vencedora a empresa 
apresentando preço inferior ao teto definido no edital. 

Apresentada a proposta ajustada foi-lhe adjudicado o objeto conforme 
resultado dos lances, tendo em vista a ausência de interposição de recursos. 

Portanto, ao que se percebe dos autos, a licitante habilitada no certame 
atendeu às exigências do edital. 

Além disso, conclui-se que os atos realizados guardaram consonância 
com a Lei n. 8.666/93 e Lei n. 10.520/2000, autorizando, portanto, a homologação 
do certame. 

É o parecer, sub censura. 

Piumhi, 20 de abril de 2017. 

dv. Elo dás/miga A 
OA l 89.733 



Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

 

H 

Sistema de controle de documentos - Protocolo 
Protocolo de homologação de processo 

Considerando os termos de adjudicação aprovados pela comissão de pregão, HOMOLOGO este processo licitatório, 
nos termos da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993 com suas posteriores alterações, no valor total de R$ 22.194,00 
(vinte e dois mil, cento e noventa e quatro reais), e encaminhe-o para a seção de contabilidade. 

 L .:-' ii'. Í I? 1.5:.  .a7 fÍ-ÍÉÃ. -. - jí"'..c$'-Ítdãí»ãr.~f=- 

Piumhi - MG, segunda-feira, 24 -ae abril: dé=2oi17 

ogéçio _llásgivaineiq 
, Diretor ' 

í 

'W 

. Erotoco'Io.....' 5.542 'I 2017  N” Processo... 3¡ 2.017 

TÍPO 97009539- Processo de compra 

ModaIidade..... 

Responsável... 

Finalidade ...... _. Homobgação 

24104/2017 00:00:00 

Pregão presencial 

Sistema: MGFCompras - TermoDeHomologac-.aootrpt 



    .L :É .  a 

Serviço Autõnoo de - ua e Esgoto 
dirctoriaexccutivafgãsaacpiunthix-onu.br CNPJ: 23.782.8l6¡0ü01 10 

.Autarquia Nhmicipa] (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares. 2 Il 4- S79ZS-OBB.P!EJN1HI'IÍHG m 'feicfax 37-3371-1332 

PROCESSO LICITA TÓRIO  
N01 03/2017    

PREGÃO PRESENCIAL N°o3/2o17    

CONTRATO N°2542o17    E  

   NENA TRA TORES E IMPLEMENTos  
LTDA     



N37» 

 
serviço Autónomo do Água e Esgoto 

IIGItacoeSQsaaepiumhLcomJar CNPJ: 23.732.816/0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 211 -~ 319254100 PIUMHIIMG ~ Telefax 37-3371-1332 

comssÃo DE ucrrAçÃo 

CONTRATO DE N° 25/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2017 

PROCESSO LIOITATÓRIO N° 103/2017 

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

PIUMHI-MG Autarquia Municipal criadapela Lei n° 1.035/90, Pessoa Jurídica de 
Direito Publico, inscrito no CNPJ/MF nPÍ23-.782.816/0001-10 com sede nesta 
cidade de PIUMHI/MG, na Praça_ _Zeca- Soares, 211, Centro, neste ato 
representado pelo seu Diretor-Executivo;Odécioda Silva Melo, brasileiro, casado, 
Eng° Civil Pós Graduado em Saneamento Básico “e Meio Ambiente, portador do 
CPF in°' 236.095.166/15 e _RG n°.i_M.64Í5.658 SSP/MG residente e domiciliado 
nesta cidade de Piumhi/MG, doravantedenominado 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, Decreto Municipal¡ n_°__:_ 2.887/2010 (Institui o Pregão), Lei 
Complementar n. 25/2010 (que institui o Estatuto Municipal da ME, EPP e MEI), 
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006' com a redação dada pela 
Lei Complementar n° '147/201-4,ze?dem-aisnormas legais .aplicáveis, em face da 
classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL N° 
03/2017, por deliberação da Pregoeiro_ ..Oficial e Equipe deADoio, e homologada 

_ pelo Diretor Executivo', Eng***Odêciiftlaiisilva“Melo, e a empresa NENA 
TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF n° 19.483.241/0001-_  7 a 

67, estabelecida na Rua Padre Abel, n° 1.340, Bairro Pindaibas, Piumhi/MG, CEP 

n° 37.925e000,' representada neste ato pela Sra. Tania Maria Soares, sócia 

administradora, brasileira, divorciada,.comerciante,.RG. n°_ MG-1.411.741 
SSP/MG¡ e .CPFÂnP 386.636;oo6-'_1'5, "doravanteaénominado CONTRATADO, 
tendoÍemtvista o resultado_ do. procedimento_licitatório na modalidade 'Pregão' 
Presencial, _homologadoern _24/04120.1?,_Ífi_ca justo' e contratado sob o regime _da 

Lei' no."_'8.'6i66 de_ 21 de junho' de' 13.993,'. .com “suas posteriores __alteraçõe's', 

observadas as condições anunciadas nascláusrulas_ que se seguem. ' ' 1 " ' 

cláusula. Primeiraz- no FuNoAMsNTo ' 

Este' instrumento contratual nfundamentafserrno edital Pregão' Presencial ln° 
0312011*  1'_ __ _  .u  -.  ._ . ., '. ..: j. 1: .. .. . 

cláusula segunda# DOOBJETO ' -  7.' .A.  A . ' 



 
Serviço Autonomo de Água e. Esgoto - ' 

licltaeoesasaaepiuinhhcorlnhr N _ CNPJ: 23.782.816I0001-1 
Autarquia Mulaielpa! (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PJUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

'COMISSÃO-DE UCITAÇÃO 

.O objeto do presente contrato é ;ua seieção da proposta mais vantajosa à 
administração, visando aquisição de 01 (um) cortador de grama tipo trator e 01 
(uma) carreta agrícola para cortador de grama, conforme especificações do 
Anexo I do edital PregãoíiPresenciai n° 03/2017, a proposta do Fornecedor e a 
Ata da Sessão Pública do Pregão, cujos termossão parte integrante do presente 
instrumento_. *' i'  a - .”   ' A 

Cláusula Terceira:-' DO PREÇO, QUANTIDADE, 'DA VIGÊNCIA, PAGAMENTO 
E DOS RECURSOSORÇAMENTARIOS. 

I - Preço: pela aquisição 01- (umav) 'carreta agrícola para cortador de 
grama tipo trator e 01 (um) cortador de grama a Contratante pagará o à? 
valor de R$22.194,0.0 (vinte e dois milycento e noventa e quatro reais) 
conforme quadro abaixo: ~ . 

Cód. Produto Item ' Í Especificação ' Qtde. Preço Total 
SAAE _ Unitário 
4678 01 Carreta :Agricola _ para Trator 01 R$1.345,00 R$1.345,00 

cortador_ de: Grama com ,as 
seguintes _ . y _ especificações 
(compatível 'com o .item 02): 

1- Carreta: 
1.1. _Engate rápido ie seguro ao 

trator; A 

_ 1:2- Ca9ambê._.móvsi __  _tampa . __ 

traseira removível; 
1.3. Capacidade de carga: 

aproximadamente 225 Kg. 

2-Dimensões do' ' Carrinho 

2.1. Largura: 82,55 cm; 
2.2. Altura: 30,5 cm; _ 

2.3. Comprimento: 106,68 cm; 

3-üimensões da Caçamba 
(aproximadamente): 
3.1- Largura: 86 cm; 
3.2 - Altura: 20 cm; 
3.3 - Comprimento: 108 cm. 

4- Aplicação 
Para transporte de grama cortada, 
aparas, restos de podas, terra, adubo, 
areia, entre outros. 

S-Garantia . - 

Garantia de no minimo 06 (seis) meses 
contra defeitos de fabricação. 

' 2 

(aproximadamente): ' j 



lleltacoemsaaeplumhhconmbr 

 
serviço Autônomo do Água o Esgoto 

CNPJ: 23782381 610001-1 0 
Autarquia llllunieipa! (Lei 1035190) Praça !oca Soares, 211 «- 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
cód. Produto Item Especificação Qtde. Preço Total 

SAAE - _ Unitário 
4676 02 Aquisição de r um Cortador de 01 320.849,00 R$321.849,00 

. .Grama/ Reciclagem.-- ._  _  

'paraVH a. 

Grama Tipo Trator, com as 
seguintes caracteristicas: 

1- Motor 
1.1 - Motor, bicilíndrico, com sistema 
premium de filtragem de ar, válvulas 
cromadas, rolamentos com 
superfícies de acabamento superior e 
uma ventoinha de refrigeração para 
grandes áreas. A durabilidade deverá 
ser extrema e o desempenho 
superior. 
1.2 '- Combustível: Gasolina, com 
visualizador de nivel de combustível, 
02 cilindros e 747 cilindradas. - 

1.3 -Gerador: 15-Aj   t .. 
1.4 - Bateria: 12V -ZB-'Ah  ' '- " 
1.5 - Capacidade dostanque: de até 
15,1|it. u .¡_ .  __   
1.6: Tanque :le-Combustível: traseira 
cloveiculo. _ p_ p_ ._ _  __ 

1.7- Com Filtro de óleo. _  i rrnaraaai* '  ,    _. 

Mecanismo de _fragmentaçãof  
grama .cortada, parajiaproveitamerito 
da mesma ínolsolo comofladubo ou 

fertilizante, evitando a seca e 

degradação do solo. 
2.1 - Plataforma icom= suporteiía 
coletores,  'descarte 'lateral  de 
resíduos 'e com 'rodas de ajustes as 

imperfeições dü terreno. 'l ' ' A ' - 

:tir-sitema delbireção'  : o' -I .  
3.1 -_Transm'issão: Hidrostática. -' '  .- 

3.2 - Direção: Por pedal. 

4- Velocidade 'Í *  o :l  
4L1l - Velocidade mínimalna frente: 
O-Í 12,5 km1' h/ 1)*-5',5mph 
4.2 - Velocidade mínima da marcha à 

re:   
043,4 km/h / O-2,1 mph 
4.3- Potêincias24 Hz '  " 
55 Plataformas de Corte 
Fabricadasgcom material resistente, 
com lâminas com¡ maior durabilidade, 

"proteção. .contra as 
intempéries aos desgaste-sidoiuso. ' 

5.1 - Largura dorcorte: :de no mínimo 
132,1 cm/-Sz 'polL   -' › - ' v a 

5.2 - Lâminas: de no mínimo três. 
5.3 - Pintura Eletrostática: para .n 

o 



 
Serviço Autônomo de Água o Esgoto _ 

iic!tacoes@saaepiumh|.com.br _ CNPJ: 23.782.816/0001-10 ~ 

Autarqula Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca soares, 211 - 37925-000 PEUMHl/MG - Telefax 37-3371-1332 

,COMISSÃO os LICITAÇÃO 

Cõd- .Item.  p _n n Especificação   .Qtdeg. ..Preços Total 
Pnlibdll-ÍO-SME' 7 _ n _ n "Unitário 

- . -evitar.a corrosão... . 

5.4 - Material: Aço._ _ _ 

5.5 - Ajuste de Corte: alavanca de 'ajuste 
de corte sobre olparalarna, com 07 opções. 
de altura; a - c_ -_ 

5.6 .- Acionamento das Lâminas de Corte:. 
embreagem elétrica; ' l 

5.6 - Tecnologia de Corte: Air Incluction¡ 

6-, Assento _e Volante_ - 

1.1_ - Assento ajustável e com_ sistemade 
sensor de presença, desligandoo motor a 
qualquer movimento do operador. 
1.2- Volante ergonômico- 

7- Medidor de Horas 
7.1- Tipo digital, com. intervalos de 

a manutenção programadas; -- f, - - ' *- 

BfPQSÓ . l _ .  .  . 

_ 8.1- Aproximadamente de ;288 kg _ 

AS-Garantia __   * -, _ 

9.11» Garantia de no mínimo U6 (seis) 
meses contra defeitos de fabricação 

1.1 -' Da vigência: O prazo de vigência do contrato será de 90 (noventa) dias, 
iniciando-se na data de 24/04/2017 e encerrando-se na data de 
23/07/2017, contadosapós assinaturado c0n_trat0 e emissãosda _Nota de 
Empenho nos termos da Lei, podendóa qualquer tempo serlalterado ou 
prorrogado anualmente caso haja interesse entre as partes, mediante termo 
aditivo, conforme art. 57 da lei 8666/93. 
Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, 
com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, o presente 
Contrato será, cancelado, garantidos, _às suas detentoras, o contraditório e a 
ampla defesa. 
III- Do pagamento: Estão de conformidade com o edital Pregão Presencial 
03/2017. ' l 

IV - Da dotação orçamentária: Os recursos orçamentários correrão por conta 
da seguinte dotação orçamentária consignada no Programa: 
17.512.0449.2170, e Elemento: 4.4.9052 do Orçamento do SAAE PIUMHI- 
MG em vigor, segundo o novo Plano de Classificação Funcional Programática, e 
demais disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em combinação com inciso V, 
do art. 55, da Lei n° 8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei 
Complementar n° 101/2000. 

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

As obrigações e responsa-bilidades da Contratada e do Contratante estão de 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacnes@saaeplumhl.com.br CNPJ: 23382.31 81000140 
Autarquia Municipal (Lei 103590) Praça zeca Soares, 211 -~ 31925-000 PIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
conformidade com o edital Pregão Presencial 03/2017. 
Cláusula Quintaz- CONDIÇOES DE RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO E 

DAS PENALIDADES 

As condições de recebimento e as penalidades estão de conformidade com o 

edital Pregão Presencial 03/2017. 

Cláusula Sexta - GESTÃO I FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

0 acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e 
a conferência do equipamento, será realizado pelo servidor do SAAE Nelson 
Aleixo de Souza Júnior n° 0007 observando se o mesmo está atendendo os 
padrões exigidos no edital, observados os artigos 67 a 76, da Lei Federal 

A no 8.666/93. 
§1° - O servidor Nelson Aleixo de Souza¡ Júnior do SAAE atuará como gestor e 
fiscalizador da execução do objetocontratual; 
§2° - O acompanhamento e a fiscalização de.que trata esta cláusula não excluem 
nem reduzem a responsabiliade da-ÇCJNIFRATADA pelo correto cumprimento das 
obrigações decorrentes deste Contrato; - - - 

Cláusula Sétima:- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Êicarn ratifitçadas-pas' demaispclâusulasrceAcondições;doedital Pregão Presencial n° 
03/2017. _ __ y ~ A 

Cláusula Oitava:: DO_ FORQ  
Para dirimir as questães oriundas deste contrato, será competente o foro da 
Comarca de_ Piumhi-MG. _ 1_"  ç A - e x * 

Porgestarem, assim, justospe-;contratados--assiria o-l presente contrato, em 02_ 

(.dua.s):-tuvizas__-de .igual --teotfze- forma. ;-- na ;. presença das.rtestemu-nhas. abaixo 
assinadas., __ - ~ - - - - .A -. . 

l . Piumhi-MC# :ide abrilncle 2017. 

j _a SERVIÇO- AUTÔNOMO DE ÁGÇJA E ESGDTODEPIUHMI-MG 
- - _Engà 0d. 'E 'iva Meio 

'pir A 

   

  

 

n° M_-__6.233.41 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG: EXTRATO DE 
CONTRATO N° 2512017: Referência: PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2017, 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 103¡2017. Contratante: SERVIÇO AUTÔNOMO DE 

ÁGUA E ESGOTO. Contratada: NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA. Objeto: 
Aquisição de 01 (uma) carreta agricola para cortador de grama tipo trator e 01 (um) 
cortador de grama tipo Trator. Valor Global da aquisição: R$ 22.194,00 (Vinte e dois 
mil, cento e noventa e quatro reais). Vigência: 90 (noventa) dias, a partir de 
24104/2017, podendo ser prorrogado conforme artigo 57 da Ie¡ 8666193; Dotação 
Orçamentária: no Programa: 1151104492170 e Elemento: 4.4.90.52. Odécio da 
Silva Meio - Diretor Executivo do SAAE. Piumhi, 24 de abril de 2017. 

CERTIFICAMOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO 
AO DISPOSTO NO ARTIGO 72 DA LEI ORGANICA 

MUNICIPAL QUE PUBLIQUE¡ to) 

:Q J NO QUADRO DE 

AVISO ADO MUNiCÍPIO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. 

PIUMHIJLIÂÁLJME.     A_ .  ade Souza P I. O  
Licitações e contratos 

SAAE Piumhi - MG 
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e... ,n-0, 

Servir;  
    

_am-A HMALÉF-er- ...NM-...Aeu- .a -n-n »uv-Wu 

o Aut. de Água e Esgoto  ; Praça Zeca Soares, 211 

í CNPJ: 23.782.810f0001-10 

g z  Criada pela Lei 1035190  _ Hà' Piumhi -MG 

   Nota de Empenho 

  Data de Emissão 

24/04/2017 

Número 

003311201 7      
Éairorecido: NENA TRAToREs E IMPLEMENTOS LTDA 

Inscrição Estadual: 

Endereço: UA PADRE ABEL, 1350 - PtNDAiBAS 

cidadelEstado: PIUMHiIMG 

FAX: 

CEP: 37925 

CNPJICPF: 1948324110001 -67 

Tel.: 3733714999 

D00 

l Atividade: 03.001 .000.17.512.0449.2170 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano 

Elemento de Despesa: 4.4.9052 - Equipamentos e Material Permanente (0467-1) 

Subelemenio da Despesa: 23 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários 

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários 

Código de Aplicação: 110.00 - Geral 

Data: 09/03/201 7 

compra Processo de Licitação contrato Tipo de Empenho: Empenho Global 

_ N": 00103/2017 Modalidade: Pregão 05°: 0025120177200 Regime de Despesa: Regime Normal 

Data: 09I03l2017 l\l°: 000032017 Data: 24/04/2017 

:sem Amenor:39s.22o.00 - i 

'CONFERE coM 'o ORIGINAL: 
SE ACHA ARQUIVADO NESTA 
AUTARQUIA. 

PIU HI- MG 
PluMHl, à 

&EE- 
Total Desta: 22.194,00 Saldo Atua : 374.026,00 

, .   .,  . .. .. .  ._ Valor  .Valor. 
item _ _ _ . - __pesc"çã°  . .FIÉldaç-pp .   Unitário Total 

e ..VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAouisação DEÀ-I' (UM) CDRTADOR DE GRAMA 
-  TRATOR E 1 (UMA) CARRETA AGRICOLA PARA coRTADoR DE GRAMA. _ 

0001 * coRTADoR DE GRAMA TIPO TRATOR. MOTOR BICILÍNDRICO A GASOLINA ' un 1 R$ 20.349,00 20.349,00 

Marca: Husqvarna  ' ' ' ' ' ' ' ' ' * " ' 

0002 cARRETA AGRIcoLA PARA TRAToR DE GRAMA ENGATE' RAPIDO, CAÇAMBA MOVEL E uu , . 1 R$ 1.345,00 1.345,00 
TRASEIRA REMOVIVEL. CAPACIDADE DE CARGA APROXIMADAMENTE 225 KG . 

MarcatTrapp .. ' --    ' ' 7 "- 

importa o presente emR$ Rs_ 22R1§4100 (vinte e dois mil cento e noventa e quatro reais) 
-r 

"1 !  
= @ullw/ 

- Contadora  Sávía ullarlQueiroi-.MG10071Ai7O-9 . 

_f Odécíoda Silva Melo . 

Diretor líxecuiivo 

LIQUIDAQÀO 
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 43213764) 

Doc: 

____'I___I 
Odéoio da Silva Melo 

Diretor Executivo 

 

Incluído por Sávia Vitela Goulart Queiroz 

- . 

Autorizo o pagamento desla despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) 

RECIBO DESEESA PAGA; 
Reoehuemos) a importância correspondente ao documento, anexo. Banco: 

Piumhi, ____I___I Agencia: 

NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA Coma: 

Nora:: l Cheque n°: 

Re m: ' 



 

  httpsz/lwuzw.sifgecaixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImpritrúrPapeLaspÍWARPes... 

 
 XAECN AEUERÃL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 19483241/0001-67 
Razão SociaImENA TRATORES E IM PLEMENTOS LTDA 
Endereçg: RUA MARECHAL DEODORO 26 / CENTRO / BELO HORIZONTE / 

MG / 37925-000 

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 5 

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 der 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos 
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 01/05/2017 a 30/05/2017 

Certificação Número: 2017050102222927718328 

Informação obtida em 11/05/2017, às 13:15:15. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei 'esta' 

condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

Página 1 de 1 

11/05/2017 



n$ewlçe Aut. de Água e Esgoto 
“ Praça Zeca Soares. 

umht - MG  
V' "í CNPJ: 215318231610001 -10 

' _  Criada pata Le¡ 1035.00 

  
,211 

Nota de 'Liquidação v 

Número Seq.   Data _de Emissão- 

03302017001 _   " 101051201? 

Íbíajta: 05003/2017 

0001( Í 

Inagrlção Estadual: 

ctdadefEstido: PIUMHIIMG 

Endereço: RUA PADRE ABEL. 

Fevéronldo: NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 

1350 - PINÚÀIBAS 
. CEP; 37925000- .. 

cunarcpr: 19.4a3.241r0001-s7 

FAX: ' 

Tel.: 3733714999 

"Anuidade. o3.001.000.17.s12 
.04492170 - Operação e Manutenção do sistema de Esgoto Urbano 

Elemento do Despesa: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (04874) 

a Subolemento da 0050505: 2.3 - Máquinas e Equipamentos Agricola e Rodoviários 

Fonte do Recurso: 100 - Rennreoe ôrdinários . 

Código de Aplicação: 110.00 - Geral 

 
.Compra Processo 

N°: 0010312017 Modaitdade: Pregão_ 

Né: 0000312017 

Dam: 'caros/zon' 

de Licitação  contrato  m: 00251201700 
. goma: 2410412017 ' _ .i 

É . ' \ 

:W  ~ 

É Tlpo de Empenho: Empenho Global  Regime de Despesa: ReglmeNormal 

 '  Válõr"" 

FFIJ¡ ..~~._;:'_'.-.~,._';ntç; Descrição  lg 

._ .___ _ ,.10 ...n _..-..0.-   0:_ . !Museu Çágglígãàé" .  :.1¡\:'*1¡.«.- 

= _ vetor' 1;¡ 

Unitário' Total  
x_ . V!  .« -VALGR QUE SEEMPÉNHA REFERENTEAAQWÀO DE1 (UM) CoRTADoR í _ ví  DEGRAMNTIPOTRATQRE1 (UMA) CARRETA “ r '  . _ ñ  .   os GRAMA. 

Í Marca: Husqvarna 

'*0002 

= Marca: Trapp 

ÉS CORTADOREDEGRAMNTIPO TRATOR, MOTOR lçntiuggçggg-Jqnsggum a › 1  
_ a e a › ~ - - 

CARRETA -AGR¡com?FARAÉFRATGRâBE*GRAMNENGJDGFEBRAPIDG;CAÇAMBAW * 

a MOVE'- E TR^5E|R^ RFM°VMh9ôl°E7lEñ9E~P!ãE&Bí^.m- _ 

APR0XlMADAMENTE.';2Ê§É§§§. ..PFNTÊDQ LTDA ' 

L. to 
É . 

.T1 _ _ _ ___ __ 
 . i _ . 

, _203340000 i . 

m., . 

 20.340,00  00005.00 .ÃÊ4ÍÃk1;'345.o0  
_ Satdo Anterior: 94.00 __ 

\Tqotal Desta: 22.194,00 . 
'§_. ?ASP-ÍVHAIR 

Importa o-preeenfâ 
.emaRã RS 22.194,00 (vinte e dols rnll cento e noventa _e quatro reais) 

  
00  deem' 

. a 'Diretorixoeuttvovã 

   
o e fwaartuter  '“ ÓYOQ-*Óoâraçã 

 m: 99. a* m. ã 'a 
 ola 
    "later-na- de :Egg-ctg iãxb-w-x ' '  , ;~ ' - - . n' l  í  - 

t_ E ÊÍ.'4Õ›¡'-'l'I \  . -\.'r V _ - - 0 à . 

ooeirogkmeüosza o _ 

contadora _.    _ . -t  . .. 

410-9 a 

K. 

»Lig uíongato 

'Atesto a liquidação'destetteeneoà' ("Áirílgo 63 da Lei  
*m* .. 

Cras IÊ fair)  Mítftkutorízo o pagamento' destede :uh-Ja ;w  ;.g....3.,...._. &p; ¡_',-, 

áàêãá ¡Àiiiããí   
a  . ..  .W .. . .  .- .-.list i0cla.'$Ilva_M.eJ.q._I.  .   "›   qzu....üràtorrâxecutlvo ¡ à : 

.__,,.._..._¡¡¡_, r_' _ ; i i    

;i-Plumhí. 

'l Nomes¡  g, u 

" ;›.1..'>F: :as: ru' -;   » - 

À ;Eteçebuemogl _a Émponànetaoggçrgeognggng ago), .W ,a .L0.     
nen"ran-onasE'1¡nPLEmE“IiT§ãÂET9â... ;;-  0  *~'= 353V; 

:Br:  sPÉs .  .t 12-.:  
t» › na: 

M1 W ri. ._~»_~;.'›. ¡;-.;.¡ 
É 

.nexo. _. , _  ..Bottom 104:.. . 

WHAT-JIM r . ah ñ. >\.- .°›-_'~ - _- ' -- 

Agências 1425 
' l 

g4 _._ u"... ......_.›.._..._... 
.. - ..Â~.0neqp.e0númern_=';'  

K1 

 
'Íñítníde :ser Sávio Vitais @smart Queiroz  

,   1,. s..  E¡   
 

 

 



 .....,, - _._- . _._...... ..,._....._._...  
RECEBEM-IOS DE NENA TRATDRES E ÍMPLEMENT S LTDA OS PRODUTOS EfUU BhNVlUUa bUman-u! u :a mn uva-n um... ._ ,. ....-. ._. _._. , 
DESTINATARIOSERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - PCA. ZECA SOARES. 130211. CENTRO. PíUMHI w MG 

VHLUR Iuu-u. un ¡Iqnn 

 

    

_. R0 22.194,00 N°'. 5999  
Õ üeNTo ' InENT:F:cAÇñ6 RA'ñORECEEEÓÕR ' ' " " ' "' "' '  ' ' SÉRE 1 5 r. l 2 - -..._ l 

'°:*r_"=-"'= -* _ "':,-',":'_;"' "_'r':,'._' ,"'f"'.. - ._'_ 2:' _ _"r .":"f  31:" - '- --7--'--: -:-, -_ _--,-- -_ --------  ..J 

1 ' 1 ' Anos DA EMPRESA _ DANFE ' í g L 1, 
IDOCMETOAXAR ._ 

NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 1 uãmàague-Íjci' l" ¡ÍÍÍÍÍÍÍÍÍHÍW11111111111¡ 1111111111111111111111111" E! . r' 
. NENA TRATORES “Em 'W zé_- - ~¡; 1 . 

PADRE ABEL 001350 -PINDAIBAS  :Em DE ACESSO  ' ' 3117 05194832 4100 0167 5500 1000 0059 99100 , 

PIUMHI-MG CEP: 37925-000  co W n _d t tl _d d n l Id  
_ _ _ nsu a eau en c¡ a ano po a naciona a à 

nenatr:Ê::-@É::|2:::;;Ê:9.cam.br ;20730111 DE 1 L:Eãrgàgf-fazenda.govbrlportal ou no site da Sefaz J 

?RATuRazAuAopáRAçÁb ' " ' ' PRórocQLó naaufoalziçàooeúso ' “a 

.VENDAS 0 _ _ _ _ 0 _ 131172539208324 04405/2017 14-.ooz4z-oazoo 1 

Iwscsuçho esrkouím_ suacRícáo ESTADUAL be suasr. ' . " CNPVJ !CPF ' “1 

2. 0022858830037 l I 19.4a3.241¡ooo1-e7 J 
ríesrynrmyggno J Rgmg' TENTE ' 7 __ _ " ' ' “ 

fuoMs 1 maio 50cm ' cum 1 cw k par¡ msm, l 

LSERVICÔ AÚTONOMO DE AGUA E ESGOTO 00975 _ T 25178281610001-10 0470512017  
;ENDEREÇO aannaowpmamnro ' os: ' nnkaeurnauamnlnp. 1 

IPCA. ZECA SOARES. 00211 ' CENTRO 1 37925-000 i 04105/2017  
:muunclpno ' \ FoNafFAx UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA &Nràauamniun 

LplUMHl 1 _ MG 14:00:34 

FgTuRlkl Dqsggzàgjn _ _ 

anacom |1f0E!201722|B4.D0 _._'  .  _  _a  N l 
"õlxww 'nomiPosTo 0 ' 7 _ ' ' “ ' R * ' “ ' ' - I 

:QQ _aÍcULoubIcMs Atos": nolcms ' Ass nãdntcüto"oõacíú's TtALoR no ICMS suàsT. VALOR mu». IMPDRTAÇÀÓ vALcR :icms VALORTDTAL nos PRGDUTDS . 

____u ..u 6.906,76 RS 1,243.22 R$ 0.00 R$ 0,00 R0 0,00 RS 368.20 RS 22.194,00 ! 

[uALoÊÊc FRETE VALOR no SEGURO DESCONTCT_  í-OUTFIAQDEBPESASV - ~ V - vALoRToTALnoIPí . 'sÃLoR unoorma -- vALon TOTAL na NOTA 3 

_ R0 0.00 A RS 0.00["~_¡' R$ 0.00 R$ 0.0015  ' R$ 0,00 RS 1.686,74 RS 22.194,00 
TRANsPoRTAnoRrvoLuMEsrRANsPoRTAnoa _. .  . . .   M' *  :í ;gh 1-¡25  _._§.;- 3 ;iai 1 LJ;  ,z . _  

Emamsmnzáç SOCIAL . .. H W ETE R-CQN N'  ?MIÉOÀNW *' êucaüuazüvemcutó' " 'UF ~  - CNPHCPF- - " 1 

io MESMO 1*- u - EMIYENTE 1 

:ENDEREÇO _ _ __    Mumcínlo “ LIS**  ' “i  '~ '- 134v lmscmçâo ESTADUAL j 
L . . y . ._ ._,.h.',_\_._;_  E..__._¡_¡¡-_.MGK. _. .Á_:__. :REN 
faUANnnÃaE " _V "EBÍÉEÇIE ' MRO-A ~ "W ̂ "^i¡~igggggçg_g " ;._~: .- ., _.¡.,_ _ *PESQBRUTQ l íàüoyaglpq_ N E 

~ 2 UN _. _.;  _' “t” ^  '. 0.  f l ' 0   '_ _'   'l  4' Q. _ .' ~ a . J        
DÁIÍÓS 05 "u" I 

::assunção nos FRDDUTOB J SERVIÇOS 

             
NCWSH CEST OST UN QUANT.    vnLps .Term. . Ç 

14     wa.: Luana ' 113.56*   87102000 
 

   

 

   

í ue matamaawls-.enàmew   mn @amianto ta! rascehidolprestado ; 
“X  amem. -g  

"  V' ' 3-' ,  _ -w -: _ ."' '. _f_ . 
' _ _ CONFERE com b ORIGINAL' " 

'  ' * SE ACHA ARQUlVADEFNE -'= r AUTARQUIA. . STA 

!_§ ~1 m_ “ _ ,,  1%--.. __, ._ n' .  _ . ._ , . . _ N , q.  . _ _ . _ 

-1 ¡NscRlçáomuNtcnnáL _ 1 1 IVALQRTOÍL-ÁLAQÊBSERVKJQÊ-. m.  laaçg__pgç§g,equ.ooclasau  _ _- _FIÍORÊRQQSSGR , 1 

:onbosiinaclóumâ u!  K  7'  “ '”   . °'“ " *J* " ““'“   ' “ ' " ' ' “M” “ '"'  '“”“"^ “" REáERVAbõÂtY'I'='ísc”c›"""“""   R    
:INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
. 0091¡ - 7 DIAWVAL _DR QUE SE EMFENHA REFERENT§ A AQUISICAO DE NUM! CDRTADOR DE GRAMA TlFü TRATOR E 1 (UMA) CARRETA 
. AGRICOLA ARA CONTADOR DE GRAMA TIFÇ TRATOR. MOTOR BLGMNDRIBQ A GASOLINA. WRCA HUSQVARNA. CARRETA AGRIGDLA ?MRA 
¡ TRATOR U @EMM ENGATE RAPiDO. CAÇAMBA MOVE E TRA5E|RA REMOVIVÉL. CAPACIDADE DE CARGA AFRDMMÀDÀMENTE 225 KG MARCA 

l TRAPP.Pls'.'gg_1ggi_eo a 330.20 MUWDNÍ .Bounce cofins: 22.194.011 - 1.655.1'ñ MuHJDIv1 ,000 ~ MD-_BL 420171916520255691czmãffaadwc 
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ncmwvm -v ,... nayara# »Amin-tr 

“ Nota Fiscal Eletrônica 
HIP-t": 

340x110» Faia: 50095360  
:varios DA NF-à .   a    vaio. rom da ulíáiáiliàáíêm \ Data Saidafãntrada  zow-ós-oa, 

mM._.r,._.-...». 

22 194.00      
.l 
-¡    

BNPJ 

ai?? 19.483.241I0ü0 1,467 

EMITENTE T _ __ _ 

Nome¡ Em:: sem:    Í 

  
 

?nEjñTlNâTÀñlün _u_  Iwo--Wfnva-r-vn-  CNPJ 

03.702.816/0001-10 À' À 

3 Destino da operaçã  
EBMSSÃO   Procaãso 

¡ Processo 

' ' apiicativo do Contribuinte 
A J\FVP A  

. Nat m:: ::separação 
x     

snuàçâo ATUAL: AUTORIZADA (AMBIENTE o % __ _ 

À Data Inclusão an 

íXâõàiálííwk"  ' 
A:: ?ur-sé Fu - M  04/05/2017 às L. .._ 

Dat Autorização  n:: : 'E1511 1¡i*~!¡'a.-iz.¡ 
_ 3i'í.72s3920êh3'54   .3104/05/2017 às 14:00:32_ _ _ 

::liir **"›'-':1¡L   h....,.__.,..,,,_...;.1..;0,:L0..E::.L;5' 

. 10:00) _    3 Evqntos_ da NF-e     
,-, V . 

 É:«.4.›« .y  . *s.'.~/í-t¡à “Ltiníf5 mmm . 

. , . 

1,_ ' 0 ~=_:-"u› anual 5, ~-',« '35', :- ' (2,3 u; 

CONFERE COM-JO OR-!GINAL _ 

SE AEHA.AB.Q!J_|VA=D9- NESTA ¡ 0 

; iu.-..«.;.:.iu¡a.› :cual AUTARQU u! 

P' _ 

"    vv'   
“~.x.r.:....; m; Fra-atas.; 'Elio' sir: .Ínrz-_n au 

1.4:) .L. fhnafrsçira  .. . . , N 

:íemla 

1-94. 'hiaear-;Íwlííí  22-; .~__ 

Pgzsgí-..qlú ;Lui-u §.'.n.¡........ &u; 
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Ap- -.. q 

Local de Pagamento ' Homem-tento. u? 
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO _ - . 1110512014  
Beneficiário Agàncialcódigo Benaficiár": 7g, 
NENA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 19.483.241t0001›87 4427101 2001-4 *É* 
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