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rw_ BRAGUILHA COM ZEPER METALIC COSTURA REFORÇADA ENTRE AS 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 - 23.782.816¡0O01-10 

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: 2710612017  l  7 solicitante Sonia Roseni Costa Responsável: SRC 

Despesa: 57 Ação-u 03.001.000.17.122.0021.2165 - Manutenção dos Serviços Administrativos 

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

Elemento de despesa... 3 SUUÉIGITIBHIOZ 23 

Caráter de urgencia: Normal Uniformes, Tecidos e Aviamentos 

217 !2.017 - 0 Finalidade: AQUISIÇÃO UNIFORMES P¡ SERVIDORES AUTARQUIA SETOR ADMINISTRATIVO 

Cod do item Especificação tecnica do item Pedido Autorizado Unidade 

00000000303 CALCA JEANS FEMININA EM TECIDO MACIO 97% ALGODÃO E 3% 350000 350000 UN 
ELASTANO NA COR AZUL ESCURO SISTEMA DE FECHAMENTO DA 

PERNAS PESPONTADA NA COR AMARELA BOLSO DE TRAS COSTA LISA. 

00000000352 CALCA JEANS MASCULINA AZUL TRADICIONAL. EM TECIDO JEANS MACIO 150000 150000 UN 
97% DE ALGODÃO 3% ELASTANO COR AZUL ESCUROSISTEMA DE 
FECHAMENTO DA BRAGUILHA COM ZIPER METÁLICO, COSTURA 
REFORÇADA ENTRE AS PERNAS_ PESPONTADA NA COR AMARELA BOLSO 
DE TRAS COSTA LISA E SIL SAAE PIUMHI MG NO BOLSO LADO 

ESQUERDO E COXA DIREITA 

00000000052 CAMISA MASCULINA MALHA PV, COR BRANCA, MANGA COM PUNHO, 250000 200000 UN 
GOLA EM LINHA, COM ABERTURA E BOTOES, LOGO SAAE NO BOLSO 

00000000590 CAMISA MASCULINA MANGA CURTA, NA COR BRANCA, TECIDO DE ALTA 30000 30000 UN 
QUALIDADE, 67% POLIESTER E 33% DE ALGODÃO, TELA DE 147 G/M2 

,COIlgBO ORDADO LOGOMARCA SAAE-PIUMHI-MG, COM ABERTURA E BOT ES 

00000003412 CAMISA MASCULINA MANGA LONGA, ESTILO SOCIAL, NA COR BRANCA, 120000 120000 UN 
EM TECIDO DE ALTA QUALIDADE, 100% ALGODÃO, BORDADA COM 
LOGOMARCA S SAAE-PIUMHI-MG NO BOLSO, COM ABERTURA E BOTÕES 

00000001373 CAMISETE FEMININO MANGA CURTA, EM TECIDO DE ALTA QUALIDADE 410000 410000 UN 
BRANCO, 67% POLIESTER E 33% DE ALGODÃO, TELA DE 147 GIM2 .COM 
BORDA ADO LOGOMARCA SAAE-PIUMHI-MG, COM ABERTURA E BOTÕES 

00000004301 CAMISETE FEMININO MANGA ILONGA. EM TECIDO DE ALTA QUALIDADE 190000 190000 pç 
BRANCO, 67% POLIESTER E 33% DE ALGODÃO, TELA DE 147 GIM2 ,COM 

"N BORD DADO LOGOMARCA SAAE-PIUMHI-MG, COM ABERTURA E BOTÕES 

Local de entrega ......... .. SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 
Observações ............. .. AQUISIÇÃO UNIFORMES PARA SERVIDORES AUTARQUIA SETOR ADMINISTRATIVO 
Compra Interna 

WP 
Sonia Roseni Costa 

Sistema: MGFCompras - Pedidooecompraotrpl Página 1 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 - 23.782.816lO001-10 

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: 27106/2017  Í  7 solicitante Sonia Roseni Costa Responsável: SRC 

Despesa: 57 Ação... O3.001.000.17.12200212165 Manutenção dos Serviços Administrativos 

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

Elemento de despesa.... 33.90.30 Material de Consumo Subaementlüí 28 

Caráter de urgência: Normal Materiai de Proteção e Segurança 

217 l 2.017 - O Finalidade: AQUISIBOTINAS SEGURANÇA PI SERVIDORES AUTARQUIA ADMINISTRAÇÃO 

Cod do item Especificação técnica do item Pedido AUÍOFÍZEÓO Unidade 

00000000325 BOTINA MODOOHREFORCADA) CONFECCIONADA EM NOBOOK 240000 240000 UN q HIDROFUGADA. 
\ 

A Loca! de entrega.. 

Observações ...... .. 

cumpra interna 

....... .. SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 

..... .. AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA, PARA SERVIDORES AUTARQUIA SETOR 
ADMINISTRATIVO 

M3 
Sonia Roseni Costa 

Sistema: MGFCompras - PedidoDeCompramrpt Página 1 



Piumhi - MG 

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

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: 2710612017  l 1 7 Soiicitante Sonia Roseni Costa Responsável: SRC 

Despesa: B7 Ação.. 03.001.000_17.51204472169 Operação e Manutenção do Sistema de Agua U 

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

Eiemento de despesa... 3.3.9030 Material de Consumo Subaememüí 23 

Caráter de urgência: Normal Uniformes, Tecidos e Aviamentos 

217 I 2.017 - 0 FinaIidade: AQUISIÇÃO UNIFORMES P SERVIDORES AUTARQUIA SETOR SISTEMA DE AGUA 

Cod do item Especificação técnica do item Pedido Autorizado Unidade 

00000000077' CALCA BRIM AZUL ROYAL, CIZIPER E BOTÃO, CÓS Cl ELASTICO ATRÁS, 1000000 1000000 UN 
COSTURA REFORÇADA ENTRE AS PERNAS, SILK SAAE BOLSO DE TRAZ 

»U ESQU UERDO E COXA DIREIT 

00000000332 CALCA JEANS MASCULINA AZUL TRADICIONAL, EM TECIDO JEANS MACIO 240000 240000 UN 
97% DE ALGODAO 3% ELASTANO COR AZUL ESJCUROSISTEMA DE 
FECHAMENTO DA BRAGUILHA COM ZIPER METALICO, COSTURA 
REFORÇADA ENTRE AS PERNAS PESPONTADA NA COR AMARELA BOLSO 
DE TRAS COSTA LISA E SIL SAAE PIUMHI MG NO BOLSO LADO 
ESQUERDO E COXA DIREITA 

00000000073 CAMISA MANGA CURTA, BRIM AZUL ROYAL, COM BOTÃO, LOGO 1300000 1300000 UN 
SAAE-PIUMHI NO BOLSO ESQUERDO 

00000000032 CAMISA MASCULINA MALHA PV, COR BRANCA, MANGA COM PUNHO, 040000 540000 UN 
GOLA EM LINHA, COM ABERTURA E BOTOES, LOGO SAAE NO BOLSO 

00000000079 CAMISA MASCULINA, MALHA PV, MANGA LONGA COM PUNHO, GOLA 1000000 1000000 UN 
REDONDA COM PUNHO, COR AZUL ROYAL, COM LOGO SAAE NO BOLSO 

ESQUERDO, 

00000000533 SHORT MASCULINO NYLON LISO, CÓS ELASTICO, CORDÃO INTERNO PJ' 10010000 1000000 UN 

AJUSTE, SILK SAAE NA COXA DIREITA 

Local de entrega ......... .. SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 
Observações ............. .. AQUISIÇÃO UNIFORMES PARA SERVIDORES AUTARQUIA SETOR SISTEMA DE AGUA 
Compra interna 

'W 

MP 
Sonia Roseni CosIa 

Sistema: MGFCompras - PedidoDeCompraDtrpi Página 1 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços 

Pedido N° Pedido de compra de bens materiais Aplicação 2.017 Data do pedido: 27¡oe¡2o17  l 1 7 solicitante Sonia Roseni Costa Responsável: SRC 

Despesa: a7 Ação... 03.001 .000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Agua u 

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

Elemento de despesa... 3.3.9030 Material de Consumo sübElementoí 28 

Caráter de urgência: Normal Material de Proteção e Segurança 

21? i' 2.017 - O Finalidade: AQUISIBOTINAS SEGURANÇA PI SERVIDORES AUTARQUIA SISTEMA DE ÁGUA 

Cód do item Especificação técnica do item Pedidü Autorizado Unidade 

gogggggomg BOTINA SEGURANÇA CONFECCIONADA COM VAQUETA HIDROGUGADA 1800000 1550.0000 PAR 

"W 
Local de entrega.. 

Observações ...... .. 

Compra interna 

....... .. SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 
..... .. AQUISIÇÃO DE BOTINAS SEGURANÇA PARA SERVIDORES AUTARQUIA SISTEMA DE 

AG UA 

@MP 
Sonia Roseni Costa 

Sistema: MGFCompras - PedidoDeCompraDLrpt Página 1 



.i. 

Pedido N°  Í  7 solicitante Sonia RoseniCosta 

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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços 

Pedido de compra de bens materiais Aplicação 2.017 Data do pedido: 2710612017 

Responsável: SRC 

03.001 .000.1T.512.0449.2170 Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto 

100 - Recursos Ordinárias 

3.3.9030 Material de Consumo 

Caráter de urgência: Normal 

Despesa: 464 ^Çã°--- 

1 1000 

SUDEIementO: 23 

Fonte de recurso ......... .. Código da aplicação 

Elemento de despesa..., 

Uniformes, Tecidos e Aviamentos 

217 I 2.017 - Ú Finalidade: AQUISIÇÃO UNIFORMES PI SERVIDORES AUTARQUIA SETOR SISTEMA ESGOTO 

Cod do item Especificação técnica do item Pedido Autorizado Unidade 

00000000077 CALCA BRIM AZUL ROYAL, CIZIPER E BOTÃO, CO5 CI ELASTICO ATRAS, 20.0000 2010000 UN 
_ COSTURA REFORÇADA ENTRE AS PERNAS, SILK SAAE BOLSO DE TRAZ 
,O ESQU UERDO E COXA DIREIT 

00000000073 CAMISA MANGA CURTA, BRIM AZUL ROYAL, COM BOTÃO, LOGO 200000 200000 UN 
SAAE-PIUMHI NO BOLSO ESQUERDO 

00000000079 CAMISA MASCULINA, MALHA PV. MANGA LONGA COM PUNHO. GOLA 200000 200000 UN 
REDONDA COM PUNHO, COR AZUL ROYAL, COM LOGO SAAE NO BOLSO 

ESQUERDO. 

Local de_ entrega ......... .. SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 
Observações ............. .. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES AUTARQUIA SETOR SISTEMA DE 
Compra interna ESGOTO 

?MP 
Sonia Roseni CosIa 

Sistema: MGFCompras - PedidoDeCompramrpt Página 1 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços 

Pedido N° Pedido de compra de bens materiais Aplicação 2.017 Data do pedido: 2710612017  l  7 solicitante Sonia Roseni Costa Responsável: SRC 

Despesa: 464 Ação... 0300100017512044492170 Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto 

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

EIemento de despesaw- 3.3.9030 Material de Consumo Subílementoi 28 

Caráter de urgência: Normal Material de Proteção e Segurança 

217 I 2.017 - 0 Finalidade: AQUISIÇÃO BDTFNA SEGURANÇA PISERVIDORES AUTARQUIA SISTEMA ESGOTO 

Cód do item Especificação técnica do item Pedido Autorizado Unidade 

00000000073 BOTINA SEGURANÇA CONFECCIONADA COM VAQUETA HIDROGUGADA 200000 200000 PAR 

'N 
Local de entrega... 

Observações ...... .. 

Compra interna 

...... .. SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 
..... .. AQUISIÇÃO DE BOTINA SEGURANÇA PARA SERVIDORES AUTARQUIA, SETOR 

SISTEMA DE ESGOTO 

SEMP 
Sonia Roseni Costa' 

Sistema: MGFCompras - PediduDeCompraü1 .rpt Página 1 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 

z Praça Zeca Soares, 211 

= Piumhi - MG 

23.782.816  
Processo de Compra 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Processo de Compra N” Processo de Compra Bens  I  UNIFORMES _ _ 

Carater de urgência: compra norma! Prazo limite de entrega 

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

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

Lote: 1 Lote I 

Código prod Descrição do produto Quantidade Unidade 

,D\000000OO82 CAMISA MASCULINA MALHA PV, COR BRANCA, MANGA COM PUNHO, GOLA EM LINHA, 90,00 UN(s) 
_ COM ABERTURA E BOTOES, LOGO SAAE NO BOLSO 

00000000079 CAMISA MASCULINA, MALHA PV, MANGA LONGA COM PUNHO, GOLA REDONDA COM 120,00 UN(s) 
PUNHO, COR AZUL ROYAL, COM LOGO SAAE No BOLSO ESQUERDO, 

Lote: 2 Lote II 

Código prod Descrição do produto Quantidade Unidade 

00000000077 CALCA BRIM AZUL ROYAL, CIZIPER E BOTAO, COS CI ELASTICO ATRAS, COSTURA 200,00 UN(s) 
REFORÇADA ENTRE AS PERNAS, SILK SAAE BOLSO DE TRAZ ESQU 

00000000078 CAMISA MANGA CURTA, BRIM AZUL ROYAL, COM BOTÃO. LOGO SAAE-PIUMHI NO 200,00 UN(s) 
BOLSO ESQUERDO 

Lote: 3 Lote III 

Código prod Descrição do produto Quantidade Unidade 

00000000530 SHORT MASCULiNO NYLON LISO, COS ELASTICO. CORDÁO INTERNO Pl AJUSTE, SiLK 100.00 UN(s) 

f¡ SAAE NA COXA DIREITA 

Lote: 4 Lote lV 

Código prod Descrição do produto Quantidade Unidade 

00000000690 CAMISA MASCULINA MANGA CURTA, NA COR BRANCA, TECIDO DE ALTA QUALIDADE, 3,00 UN(s) 
67% POLIESTER E 33%, DE ALGODÃO, TELA DE 147 GIM2 ,COM BO 

00000003412 CAMISA MASCULINA MANGA LONGA, ESTILO SOCIAL, NA COR BRANCA, EM TECIDO DE 12,00 UN(s) 
ALTA QUALIDADE, 100% ALGODAO, BORDADA COM LOGOMARCA S 

00000001073 CAMISETE FEMININO MANGA CURTA, EM TECIDO DE ALTA QUALIDADE BRANCO, 67% 41,00 UN(s) 
POLIESTER E 33% DE ALGODÃO, TELA DE 147 GIM2 ,COM BORDA 

00000004301 CAMISETE FEMININO MANGA ILONGA, EM TECIDO DE ALTA QUALIDADE BRANCO, 67% 19,00 PÇ(s) 
POLIESTER E 33% DE ALGODÃO, TELA DE 147 GIMZ ,COM BORD 

Sistema: MGFCOmpras - ProcessoüecompraPorLoteoi .rpt Página 1 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Processo de Compra 

Processo de Compra N” Processo de Compra Bens 

217 I  7 UNIFORMES 
Carater de urgência: compra normal Prazo limite de entrega 

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

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

Lote: 5 Lote V 

Código prod Descrição do produto Quantidade Unidade 

0000000383 CALCA JEANS FEMININA EM TECIDO MACIO 97% ALGODÃO E 3% ELASTANO NA COR 36,00 UN(5) 
AZUL ESCURO SISTEMA DE FECHAMENTO DA BRAGUILHA COM ZtPER 

00000000382 CALCA JEANS MASCULINA AZUL TRADICIONAL, EM TECIDO JEANS MACIO 97% DE 40,00 UN(5) 
ALGODÃO 3% ELASTANO COR AZUL ESCUROSISTEMA DE FECHAMENTO 

Lote: 6 Lote Vl 

Código prod Descrição do produto Quantidade Unidade 

00000000326 BOTINA MOD001(REFORCADA) CONFECCIONADA EM NOBOOK HIDROFUGADA. 24,00 UN(5) 

00000000076 BOTINA SEGURANÇA CONFECCIONADA COM VAQUETA HIDROGUGADA 200,00 PAR(s) 

Objeto: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES AUTARQUIA SETORES, ADMINISTRATIVO, 
SISTEMA DE AGUA, SISTEMA DE ESGOTO 

Sistema: MGFCompras - ProcessoDeCompraPorLoteU1.rpt Página fa¡ 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 23732.31 Z 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado 

Processo de Compra N° Processo de Compra Bens  I  UNIFORMES 
Carater de urgência: compra normal Data do processo: 27106/2017 

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

25.315.329/0001-72 AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS ME 27/06/2017 

03.233.530/0001-33 CALCADOS GuzERA LTDA ME 27/06/2017 

13.630.660/0001-23 CASA DA BOTINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 27/06/2017 

22.456.313/0001-56 CHEMISE CONFECCOES LTDA ME 27/06/2017 

»3302.155/0001-40 CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES ME 27/03/2017 
01.631.473/0001-64 DAYSE DE CASTRO PEREIRA REPUBLICA DA MODA 27/03/2017 

27.511.303/0001-04 ELIANE SILVEIRA FIRMINO PROENCA 27/06/2017 

07.451.017/0001-04 F S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME 27/06/2017 

01 .405952/0001-53 FORSEG FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELLES EPP 27/06/2017 

23.934.375/0001-24 LINDOMAR ANTONIO GONCALVES ME 27/06/2017 

“W 

Sistema: MGFCompras - FOmeGEd0feSCOrIVDCadDS01.rm PÉQÍHE 1 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 23182.81 1. 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 25_315,329¡0001-72 Data hora cotaçào:27l06l2017 
AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS ME 

217 / 2017 ANTONIO BALDUINO, 034, PREDIO 

PIUMHI - MG 

Contato: AECIO 

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

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

00000000077 CALCA SRIM AZUL ROYAL, CIZIPER E BOTAO, COS C7 ELASTICO ATRAS 200,00 UN(s) 50,00 

,w Marca: 

Modelo: 

00000000078 CAMISA MANGA CURTA, BRIM AZUL ROYAL, COM BOTÃO, LOGO SAAE- 200,00 UN(s) 50.00 
Marca: 

Modelo: 

00000000082 CAMISA MASCULINA MALHA PV, COR BRANCA, MANGA COM PUNHO, G 90,00 UN(s) 28,00 
Marca: 

Modelo: 

00000000590 CAMISA MASCULINA MANGA CURTA, NA COR BRANCA, TECIDO DE ALT 0,00 UN(s) 45,00 
Marca: 

Modelo: 

00000003412 CAMISA MASCULINA MANGA LONGA, ESTILO SOCIAL, NA COR BRANCA 12,00 UN(s) 55,00 
Marca: 

Modelo: 

00000000079 CAMISA MASCULINA, MALHA PV, MANGA LONGA COM PUNHO, GOLA R 120,00 UN(s) 30,00 q Marca: 

Modelo: 

00000001073 CAMISETE FEMININO MANGA CURTA, EM TECIDO DE ALTA QUALIDADE I 41,00 UN(s) 45,00 
Marca: 

Modelo: 

00000004001 CAMIsETE FEMININO MANGA lLONGA, EM TECIDO DE ALTA QUALIDADE 19,00 PÇ(S) 53,00 
Marca: 

Modelo: 

00000000538 SHORT MASCULINO NYLON LISO. COS ELASTICO, CORDAO INTERNO PI 100,00 UN(s) 23,00 

Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 32.292,00 

Sistema: MsFcompras - Cotacaom .rpt Págma 1 



Assunto: orçamento _ 

De: Almoxarifado <a|moxar¡fado2@saaepiumhi.com.br> 
Data: 09/06/2017 09:58 _ 

Para: atend¡mento@sunred.com.bn nycesilva@hotmail.com, 
vendas3@seníoruniformes-.cam.br 

Bom dia I! 

Solicitamos através desta , orçamento para os itens descriminados no arquivo anexo 
abaixo. = 

Desde de já agradecemos vossa colaboração¡ 

Atenciosamente. 

JANICE TERESINHA ALMADA 

SETOR DE COMPRAS/ALMOXARIFADO 
Tel.: 37 3371 1332 
Praça Zeca Soares 211 - Centro 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

*~Anexos: ” 

CALÇA JEANS.docx 14,4KB 

CALÇAS DE BRIM AZULdoCx 15,6KB 

CAMISA PV BRANCAEAZUL.docx ' ' " ' A A  '    714MB " 

CAM|SETE.doCx _ _ _ _ à 15,710; 

1 de 1 ' 23/06/2017 08:29 



ORÇAMENTO BASE PARA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 

Solicitamos em anexo, cotação de preços (inclusos todos os impostos) com 
entrega CIF almoxarifado do SAAE - PIUMHI-MG à Praça Zeca Soares, 211 centro, 
para compor nossa planilha de orçamento. O nosso pagamento é até O5 dias após 
recebimento e conferência da nota fiscal. 

Gentileza nos atender dentro da maior brevidade possível 

Empresa: AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS - ME (SUNRED CONFECÇÃO) 

Endereço: Antônio Balduíno, 034, Prédio, Bela Vista 
Telefone: (37) 3371-6012 
CNPJ: 25.315.329/0001-72 
Inscrição Estadua|:0028044170022 
Email: atendimento@sunred.com.br 
Prazo de Entrega: 45 dias após fechamento do pedido. 

Lote Cód. Item Especificação Unid Quant. Marca Preço Sub. Preço 
zw Produto Unit. Total Total 

SAAE 

Camisa Masculina malha SUNRED R5 23,00 R5 
PV Anti -Pi1Iing67°/o poliéster 2520 00 
33% viscose na cor branca, ' 

00082 1 modelo polo(manga curta 
¡ com punho, gola em linha, PÇ 90 

com abertura e botões), 
com o logotipo do 
"SAAEPiumhi- MG" no bolso 
esquerdo, tamanhos variados 
P, M, G e GG. 

SUNRED R$30,09 R5 
Camisa Masculina malha - 1500 00 
PV Anti -Piiling 67% poliéster ' 
33% viscose na cor azul 
royal, manga longa com 

00079 2 punho, gola redonda com PÇ 50 
punho , com o logotipo do 
"SAAE Piumhi-MG" no bolso 
esquerdo, tamanhos variados 
P, M, G e GG. 

DATA: 

Assinatura representante legal 



on AMENTO BASE PARA LICITA Ão NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL  
Solicitamos em anexo, cotação de preços (inclusos todos os impostos) com 
entrega CIF almoxarifado do SAAE - PIUMHI-MG à Praça Zeca Soares, 211 centro, 
para compor nossa planilha de orçamento. O nosso pagamento é até 05 dias após 
recebimento e conferência da nota fiscal. 

Gentileza nos atender dentro da maior brevidade possível 

Empresa: AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS - ME (SUNRED CONFECÇÃO) 
Endereço: Antônio Balduíno, 034, Prédio, Bela Vista 
Telefone: (37) 3371-6012 
CNPJ: 25.315.329/0001-72 
Inscrição EstacluaI:0028044170022 
Email: atendimento@sunred.com.br 
Prazo de Entrega: 45 dias após fechamento do pedido. 

Lote Cód. Item Especificação Unid Quant. Marca Preço Sub. Preço 
Produto Unit. Total Total 

,x sAAE 
'l Calça masculina SUNRED R5 50330 R5 

profissional, em brim sol a 8000 DO 
sol de alta qualidade corn I 

26Og/m2, na cor azul Royal, 
¡¡ 100% algodão, cós com 

00077 elástico traseiro, sistema de PÇ 160 
2 fechamento da braguilha com 

zíper metálico, costura 
reforço entre pernas 
pespontada, bolso de trás 
costa lisa, tamanhos variados 
36 a 60. 

Camisa masculina de SUNRED R5 50,00 R5 
manga curta modelo 
tradicionaLem brim sol a SSOOBO 
sol de alta qualidade com 

00078 26Og/m2, na cor azul Royal, 
3 100% algodão, com PÇ 110 

logotipo "SAAE Piumhi- 
MG" no bolso do lado 
esquerdo, tamanhos 
variados P, M, G e GG. 

W 
Lote Cód. Item Especificação Unid Quant. Marca Preço Sub. Preço 

Produto Unit. Total Total 
SAAE 

Short masculino de nylon SUNRED R5 23,00 R5 
liso, cós em elástico corn 1320 00 
cordão interno para ajuste, na ' 
cor azul Royal, 100% 

poliéster (podendo ter a 155090 
1 composição 96% poliéster e PÇ 60 

m 00538 4% elastano), sunga interna 

em malha, com silk do 
“SAAE Piumhi-MG" na coxa 
direita, tamanhos variados 
M, G e GG. 

DATA: 

Assinatura representante legal 



ORÇAMENTO BASE PARA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 

solicitamos em anexo, cotação de preços (inclusos todos os impostos) com 
entrega CIF almoxarifado do SAAE - PIUMHI-MG à Praça Zeca Soares, 211 centro, 
para compor nossa planilha de orçamento. O nosso pagamento é até 05 dias após 
recebimento e conferência da nota fiscal. 

Gentileza nos atender dentro da maior breviggde possível 

Empresa: AEClO BRUNO FELlClSSllVlO MARTINS - ME (SUNRED CONFECÇÃO) 

Endereço: Antônio Balduíno, 034, Prédio, Bela Vista 
Telefone: (37) 3371-6012 
CNPJ: 25.315.329/0001-72 
Inscrição EstaduaI:0028044170022 
Email: atendimento@sunred.com.br 
Prazo de Entrega: 45 dias após fechamento do pedido. 

Lote cód. Item Especificação Unid Quant. Marca Preço Sub. Preço 
,X Produto Unit. Total Total 

_ SAAE 

Camisa masculina manga SUNRED Rg 45,00 R5 
curta estilo social na cor 
branca, em tecido tipo 360m0 
Tricoline elastano branco,ou 
de alta qualidade composição 

00690 1 68°/oPoIiester 27% algodão 
5% Elastano, Gramatura 138 PÇ 08 
, bordada "SAAE Piumhi- 
MG" no bolso do lado 
esquerdo, corn abertura e 
botões, tamanhos variados: 
P.M.GeGG. 

'É botões, tamanhos variados: 

Camisa masculina manga SUNRED R5 55,00 R$550,00 
longa estilo social na cor 
branca, em tecido ,Tricoline 
elastano branco,ou de alta 

N 003412 2 qualidade composição PÇ 12 
68%PoIiester 27% algodão 
5% Elastano, Gramatura 138 
bordada "SAAE Piumhi- 
MG" no bolso do lado 
esquerdo, com abertura e 

P.M.G e GG. 

Camiseta feminino manga SUNRED R5 45,00 R5 
curta na cor branca, em 168100 
tecido tipo Tricoline elastano I 

branco,ou de alta qualidade 600 
001873 3 composição 68°/aPoliester  

27°/o algodão 5% Elastano, PÇ 41 
Gramatura 138, bordada 
"SAAE Piumhi-MG" do 
lado esquerdo , com 
abertura e botões, tamanhos 
variados: P,M,G,GG. 
Camiseta feminino manga SUNRED Rg 53,00 R5 
longa na cor branco, em 1007 DO 

tecido tipoTricoIine elastano = 

branco, ou de alta qualidade 
4801 4 composição 68°/oPoIiester PÇ 19 

27% algodão 5% Elastano, 
Gramatura 138,bordada 
“SAAE Piumhi-MG 
doladsoesquerdo,com 
abertura e botões! tamanhos 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Sistema: MGFCompras - Cotacaom .rpi 

Processo de compra N° Fornecedor: 0a_233_530¡oo01-33 Data hora cotaçãO:27l06/2017 

CALCADOS GUZERA LTDA ME 
217 / 2017 RUA NOVA TERRA, 39 

PIUMHI - MG 
Contato: ToNiNHo 
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 30 dias Prazo entrega: 20 dias 

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

00000000326 BOTINA MODOOHREFORCADA) CONFECCIONADA EM NOBOOK HIDROFU 24,00 UN(s) 72.90 
Marca: ' q Modelo: 

00000000076 BOTINA SEGURANÇA CONFECCIONADA COM VAQUETA HIDROGUGADA 200,00 PAR(s) 36.90 
Marca: 

Modefo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 9.129,60 

"N 

Página 1 



orçamento 

Assunto: orçamento 
De: Almoxarifado <almoxarifado2@saaepíumh¡.com.br> 
Data: 09/06/2017 09:48 
Para: marcianoatendimento1@doresnet.com.br, forsegttda@yahoo.com.br, 
calcadosguzera@gmail.com, adem¡r@bretao.com.br 

Bom dia !! 

Solicitamos através desta , orçamento para os itens descriminado no arquivo anexo 
abaixo. 

Desde de já agradecemos vossa colaboração. 

Atenciosamente. 

JANICE TERESINHA ALMADA 

SETOR DE COMPRAS/ALMOXARIFADO 
Tel.: 37 3371 1332 
Praça Zeca Soares 211 ~ Centro 

"W SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

_ Anexos: 

CALÇADOS.docx 14,6KB 

1 de 1 23/06/2017 08:27 



ORÇAMENTO snse PARA LICITAÇÃO NA MGDALIDAD; PREGÃO PRESENCIAL 

Solicitamos em anexo, cotação de preços (inclusos todos os impostos) com 
entrega¡ CIF almoxarifado do SAAE ~ PIUMHL-MG à Praça Zeca Soares, 211 centro, 
para compor nossa planilha de orçamento. O nosso pagamento é _até 05 dias após 
recebimento a conferência da nota fiscal. 

Gentíjeza nossajtendar d  maior brevãgade gossível  
Empresa: 

Endereço: 
'T' l f : M . 

C333?” !LÊÊÇZÀEQÊÊHZEM ::rm 
Inscriçãolístadual: a' áusyãayn  
ama": . H üzmarrxlgzrggãzxesmo 
Prazo de Entrega: 'w *DN* 3?'- W* 2°" ..J 

Lote¡ cód. 
Produto 

SAAE 

Item Especificação Unid Quant. Marca Preço 
UN  Sub. 

Tata! 
P FEÇO 

Total 

Vl 

Calçado de segurança, tipo 
botlna da elástica na cor 
prata, confeccionado em 
nohookhidrofugada curtlda 
ao cromo, paimllha de 
montagem de não tecldo 
fixada pelo slstema strobel, 
sem biqueíra de aço, e solado 
de poiíuretano hidensídade 
injeta direto no cabedal, com 
certificado ele aprovação 
(GA), tamanhos variados de 
36a46. 

PAR 2.0 

00326 1 

92.510 lírsà( 30 

Calçado de segurança, tlpo 
botina de elástico na cor 
preta, confeccionado em 
vaquetahidrofugaüa curticla o cromo, palmãiha de 
montagem de não tecido 
fixada pelo slstema strobel, 
sem blquelra de aço, e solado 
de poliuretano bldensldade 
injeta dlreto no caberia!, com 
certificado de aprovação 
(CA) tamanhos variadosn** 36 
a49. 

90076 2 PAR 160 
36,010 

sem 



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: 18580156010001-26 Data hora cotaçãoz27loõf2o17 
CASA DA BOTINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 

Sistema: MGFCompras - Coiacaootrpt 

217 / 2017 RUA VAGNER SOARES PEREIRA_ 561 

PEUMHI - MG 
Contato: ADEMIR 

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

Validade 30 dias Prazo entrega: 10 dias 

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

00000000326 BOTINA MODOOHREFORCADA) CONFECCIONADA EM NOBOOK HIDROFU 24.00 UN(s) 45,00 
Marca: 

rw Modelo: 

00000000076 BOTINA SEGURANÇA CONFECCIONADA COM VAQUETA HIDROGUGADA 200.00 PAR(s) 40,00 
Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 9.080,00 

“i 

Página 1 



orçame nto 

Assunto: orçamento 
De: Almoxarifado <almoxarifado2@saaepiumhi.com.br> 
Data: 09/06/2017 09:48 
Para: marcianoatendímento1@doresnet.com.br, forsegttda@yahoo.com.br, 

calcadosguzera@gm_ail.com, ademir@bretao.com.br 

Bom dia I! 

Solicitamos através desta , orçamento para os itens descríminado no arquivo anexo 
abaixo. 

Desde de já agradecemos vossa colaboração. 

Atenciosamente. 

JANICE TERESINHA ALMADA 

SETOR DE COMPRAS/ALMOXARIFADO 
Tel.: 37 3371 1332 
Praça Zeca Soares 211 - Centro 

a* SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

v=Anexos 

CALÇADOSUOCX 14,6KB 

1 de 1 23/06/2017 08:29 



CASA DA BOTINA IND E COM LTDA 

RUA VAGNER SOARES PEREIRA561 BAIRRO SÃO GERALDO 

37-3371-9450 
18680660/0001-26 
5151683320039 
Ademir@bretao.com.br 
Entrega - imediato 

Lote cód. Item Especificação Unid Quant. Marca Preço Sub. Preço 
Produto Unit. Total Total 

SAAE 

Calçado de segurança, BRETAO 45,00 g00_00 900,00 
tipo botina de elástico na 
cor preta, confeccionado 
em nobookhidrofugada 
curtida ao cromo, palmilha 
de montagem de não tecido PAR 20 
fixada pelo sistema strobel, 

HV] 00326 1 sem biqueira de aço, e soiado de poliuretano 
bidensidade injeta direto no 
cabedal, com certificado 
de aprovação (CA), 
tamanhos variados de 36 a 

46. 

Calçado de segurança, BRETAO VAQUETA 40,00 6400, 6400,00 
tipo botina de elastica na “ 00 
cor preta, confeccionado 
emvaquetahidrofugada RASPA 
curtida ao cromo, 30 00 
pairnilha de montagem de ' 

00076 2 não tecido fixada pelo PAR 160 
sistema strobel, sem RASPASEGUNDA 
biqueira de aço, e solado de 
poliuretano bidensidade 
injeta direto no cabedal, 
com certificado de 

LINHA 25,00 

aprovação (CA) 
ta manhosva riadosn° 36 a 

49. 

DATA: 09/06/2017 

ADEMIR DE SOUZA LEANDRO 



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: 22.456.818/0001-56 

CHEMISE CONFECCOES LTDA ME 
Data hora cotação:27I06l201 7 

217 / 2017 RUA FLORIANO PEIXOTO, 63 

PIUMHI - MG 

Contato: ALIRIO 

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

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

00000000690 CAMISA MASCULINA MANGA CURTA, NA COR BRANCA, TECIDO DE ALT 8,00 UN(s) 65,00 
Marca: 

rw Modelo: 

00000003412 CAMISA MASCULINA MANGA LONGA, ESTILO SOCIAL, NA COR BRANCA 12,00 UN(s) 70,00 
Marca: 

Modeio: 

00000001873 CAMISETE FEMININO MANGA CURTA, EM TECIDO DE ALTA QUALIDADE l 41,00 UN(s) 65,00 
Marca: 

Modelo: 

00000004801 CAMISETE FEMININO MANGA ILONGA, EM TECIDO DE ALTA QUALIDADE 19,00 PÇ(s) 70.00 
Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 5.355,00 

Sistema: MGFCompras - Cotacao01 .rpt 
Página 1 



UIÇHIIICIILU 

Assuntozorçanwento 
De: Almoxarifado <a|moxarifado2@saaepiumh¡.com.br> 
Data: 09/06/2017 10:00 

Para: chemísecam¡saria@gmai|.com 

Bom dia !! 

Solicitamos através desta , orçamento para os itens descriminado no arquivo anexo 
abaixo. 

Desde de já agradecemos vossa colaboração. 

Atenciosamente. 

JANICE TERESINHA ALMADA 

SETOR DE COMPRAS/ALMOXARIFADO 
Tel.: 37 3371 1332 
Praca Zeca Soares 211 - Centro 

'W SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

WAnexos: 

CAMISA PV BRANCA E AZUL.d0cx 14,6KB 

CAMlSETEdocx 15,7KB 

ldel . 23/06/20170855 



ORÇAMENTO BASE PARA LICITAÇÃO NA MQDALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 

solicitamosem anexo, cotação de preços (inclusos todos os impostos) com entrega CIF 
almoxarifado do SAAE - PIUMHI-MG à Praça Zeca Soares, 211 centro, para compor nossa 
planilha de orçamento. 0 nosso pagamento é até 05 dias após recebimento e conferência da 
nota fiscal. 

Gentileza nos agendar dentro ge maigr brevidade gosgível 

Empresa: CHEMISE CONFECÇÕES LTDA 

Endereço: Rua Floriano Peixoto, 63 
Telefone: 3371 1135 

CNPJ:22.456.818/0001-56 
Inscrição Estadual: 

Email:chemisecamisaria@gmail.com 
Prazo de Entrega: 60 dias 

W de alta qualidade 
00690 1 composição 68°/uPoIie5ter 

27% algodão 5% Elastano, PÇ l 08 

Lote Cód. Item Especificação Unid Quant. Marca Preço Sub. Preço 
Produto Unit. Total Total 

SAAE 

Camisa masculina manga 65,00 520,00 
curta estilo social na cor 
branca, em tecido tipo 
Tricolineelastanobrancopu 

Gramatura 138 , bordada 
"SAAE Piumhi-MG" no 
bolso do lado esquerdo, 
com abertura e botões, 
tamanhos variados: P.M.G e 
GG. 

Camisa masculina manga 70,00 840,00 

longa estilo social na cor 
branca, em tecido 

IV ,Tricolineelastanobrancopu 
003412 2 de alta qualidade PÇ 12 

a composição 68%Poliester 
27°/u algodão 5% Elastano, 
Gramatura 138 bordada 
"SAAE Piumhi-MG" no 
bolso do lado esquerdo, 
com abertura e botões, 
tamanhos variados: P.M.G e 
GG. 
Camisete feminino 65,00 2.665,00 

m¡ manga curta na cor 
branca, em tecido tipo 
Tricolineelastanobranco,ou 

001873 3 de alta qualidade 
composição 68°/oPoIiester PÇ 41 
27% algodão 5% Elastano, 
Gramatura 138, bordada 
"SAAE Piumhi-MG" do 
lado esquerdo , corn 
abertura e botões, 
tamanhos variados: 
P,M,G,GG. 
camisete feminino 70,00 1.330,00 

manga longa na cor 
branco, em tecido tipo 
Tricoiineelastano branco, ou 

4801 4 de alta qualidade PÇ 19 

composição õ8°loPoliester 
27% algodão 5% Elastano, 
Gramatura 138, bordada 
"SAAE Piumhi-MG do 5.335,00 

ladsoesquerdmcom abertura 
e botões, tamanhos 

variados?, M, G, GG gx( 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 13.602.155I0001-40 

CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES ME 
Data hora cotação:27›'06f2017 

Sistema: MGFCompras - Colacaoülrpl 

217 / 2017 RUA MIGUEL COUTO,91 

PIUMHI - MG 
Contato: CLEONICE 

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

Validade 30 dias Prazo entrega: 20 dias 

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

00000000383 CALCA JEANS FEMINENA EM TECIDO MACIO 97% ALGODÃO E 3% ELAS 30,00 ums) 130.00 

,_\ Marca: 

' Modelo: 

00000000302 CALCA JEANS MASCULiNA AZUL TRADICIONAL, EM TECIDO JEANS MAC 40.00 UN(s) 150,00 
Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 10.680,00 

“a 
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Orçaniento 

Assunto: orçamento 
De: Almoxarifado <a|moxarifado2@saaepiumhi.com.br> 
Data: 09/06/2017 09:58 
Para: atendimento@sunred.com.br, nycesilva@hotmail.com, 
vendas3@senioruniformessom.br 

Bom dia !! 

Solicitamos através desta , orçamento para os itens descrimínados no arquivo anexo 
abaixo. 

Desde de já agradecemos vossa colaboração. 

Atenciosamente. 

JANICE TERESINHA ALMADA 

SETOR DE COMPRAS/ALMOXARIFADO 
Tel.: 37 3371 1332 

,_\ Praça Zeca Soares 211 - Centro 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

n-Anexos 

CALÇAJEAN&d0cX 1m4KB 

CALÇAS DE BRIIVI AZU L.docx 15,6KB 

CAMISA PV BRANCA E AZU L.docx 14,6KB 

CAMlSETEdocx 15,7KB 

1 de 1 23/06/2017 08:29 



OR AMENTO BASE PARA LICITA ÃO NA ODALIDADE REG”0 PRESEN IAL  
Solicitamosem anexo, cotação de preços (inclusos todos os impostos) com entrega 
CIF almoxarifado do SAAE - PIUMHI-MG à Praça zeca Soares, 211 centro, para 
compor nossa planilha de orçamento. O nosso pagamento é até 05 dias após 
recebimento e conferência da nota fiscal. 

Gentileza nos atender dentro da maior brevigade gossívgl 

Empresa:CIeonice Aparecida Silva Alves (Glossby Cleonice) 
Endereço: Rua: Miguel Couto n 91 Centro Piumhi 
Te|efone:37 3371 6750 ou 37 99969 6457 
CNPJ: 13.602.155/0001-40 
Inscrição Estadua|:001768747.00-79 
Email: nycesiIva@hotmaiI.com 
Prazo de Entrega:20 dias 

Lote Cód. Item Especificação Unid Quant. Marca Preço Sub. Preço 
Produto Unit. Total Total 

SAAE 

Calça masculina Muito 150,00 530000 
tradicionahem tecido Mais 
jeans, macio, 97% algodão Jeans 
e 3% elastano, cor azul 

V 00382 1 escuro, sistema de PÇ 42 
fechamento da braguílha com 
zíper metálico, costura reforço 
entre pernas pespontada na 
cor amarela, bolso de trás 
costa lisa, tamanhos variados 
de 36 a 60. 

Calça Jeans feminina em Looper 130,00 507000 
tecido macio 97% algodão Jeans 

383 3 e 3% elastano na cor azul PÇ 

escuro, sistema de 39 
fechamento de braguílha com 
zíper metálico.Tamanhos de 
36 a 50 

DATA: 

Assinatura representante legal 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 01 .681.473l0001-64 Data hora cotação:27/06l2017 
DAYSE DE CASTRO PEREIRA REPUBLICA DA MODA 

Sistema: MGFC0mpras - Cotacaom .rpI 

217 / 2017 RUA: SANTO ANTÔNIO, 193 

PIUMHI - MG 
Contato: DELMA 

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

Validade 30 dias Prazo entrega: 10 dias 

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

00000000333 cALcA JEANS FEMININA EM TECIDO MACIO 97% ALGODÃO E 3% ELAS 36,00 UN(s) 99,00  Marca: 
, Modelo: 

00000000382 CALCA JEANS MASCULINA AZUL TRADICIONAL, EM TECIDO JEANS MAc 40.00 UN(s) 75.00 
Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 6.564,00 

W 

Página 1 



UIÇHIIICIIÍÃU 

Assunto: orçamento 
De: Almoxarifado <a|moxarifado2@saaepiumh¡.com.br> 
Data: 09/06/2017 13:43 
Para:repubHcaJnoda@?hotn1mLcon1 

Boa tarde Delma 

Solicitamos através desta , orçamento para os itens descriminado no arquivo anexo 
abaixo. 

Desde de já agradecemos vossa colaboração. 

Atenciosamente. 

JANICE TERESINHA ALMADA 

SETOR DE COMPRAS/ALMOXARIFADO 
Tel.: 37 3371 1332 

/0 Praça Zeca Soares 211 - Centro 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

_Anexosz 

CALÇA JEANS.d0cx 14,4KB 

ldel 28/06/20171008 



OR AMENTO BASE PARA LICITA ÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL  
Solicitamos em anexo, cotação de preços (inclusos todos os impostos) com 

entrega CIF almoxarifado do SAAE - PIUMHI-MG à Praça Zeca Soares, 211 centro, 
para compor nossa planilha de orçamento. 0 nosso pagamento é até 05 dias após 
recebimento e conferência da nota fiscal. 

Gentileza nos atender dentro da maior brevidade ossível 

Empresa: QE,  da?, M0511 (DÊ 63» de 63.5%   
Endereço: Q;   ¡J93 »qo 
Telefone: 39_ 3394:, 3360 
CNPJ? N OJ-ôeâ-llaaa/ooczr- 64 
Inscrlçao Estadual: 

Ema":  Moo/c? @hâtqag  Cam/L 
Prazo de Entrega: _ao  

 

Lote cód. Item Especificação Unid Quant. Marca Preço Sub. Preço 
Produto Unit. Total Total 

SAAE 
Calça masculina 
tradicionaLem tecido jeans, . 

macio, 97% algodão e 3%  elastano, cor azul escuro, 

sistema de fechamento da PÇ 42  braguilha com zíper metálico, 
costura reforço entre pernas 
pespontada na cor amarela, 
bolso de trás costa lisa, 
tamanhos variados de 36 a 60. 

7560 3, ¡sqoo 00382 1 

Calça Jeans feminina em 

tecido macio 97% algodão  e 3% elastano na cor azul PÇ 383 3 

escuro, sistema de 39 J  \I ' 

gfiw 5¡ G9 
fechamento de braguilha com .5 
zíper metáIico.Tamanhos de 
36 a 50 

c; @É 

Assinatura representante legal 

Repúbiltu do Moda 
3371-3360 



l 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: 27.51 1603/0001-04 
ELIANE SILVEIRA FIRMINO PROENCA 

Data hora cotação:27l06¡201 7 

217 l 201 7 RUA DOS PROFESSORESZO 

PASSOS - MG 

Contato: ELIANE 

Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 30 días Prazo entrega: 90 dias 

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

00000000077 CALCA BRIM AZUL ROYAL, CIZÍPER E BOTÃO, CÓS CI ELASTICO ATRÁS 200,00 UN(s) 44,80 

zw Marca: 
Modelo: 

00000000078 CAMISA MANGA CURTA. BRIM AZUL ROYAL, COM BOTÃO. LOGO SAAE- 200,00 UN(s) 39_80 
Marca: 

Modelo: 

00000000082 CAMISA MASCULINA MALHA PV. COR BRANCA, MANGA COM PUNHO, G 90,00 UN(s) 22,80 
Marca: 

Modelo: 

00000000079 CAMISA MASCULINA. MALHA PV, MANGA LONGA COM PUNHO, GOLA R 120,00 UN(s) 34.80 
Marca: 

Modelo: 

00000000538 SHORT MASCULINO NYLON LISO, COS ELASTICO, CORDÃO INTERNO Pl 100.00 UN(s) 24,70 
Marca: 

Modelo: 

f¡ Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 25.618,00 

Sistema: MGFCompras - CoIacao01 .rpt Página 1 



ldel 

Assunto: orçamento _ 

De: Almoxarifado <almoxarifadoz@saaepiumhLcom.br> - 

Data:09/O6/2017 14:17 % _ _ _a _ p 

Para: fac@schimittel.com.bn vun¡forme@vuniforme.com.ba;uu_à¡fõfrñe§yi§@yãñ;o=o'gçomibr, 
!uis.|ucar@hotmai|.com,contato@topuniformes.com.br 'À   u  A' ' l 

Boa tarde!! 

Solicitamos através desta , orçamento para os itens descriminado no arquivo anexo 
abaixo. A 

Desde de já agradecemos vossa colaboração, 

Atenciosamente. 

JANICE TERESINHA ALMADA 

SETOR DE COMPRAS/ALMOXARIFADO 
Tel.: 37 3371 1332 
Praça Zeca Soares 211 - Centro 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO 

"“ ARBXOSI 

CALÇAS DE BRIM AZU Ldocx 15,6KB 

23/06/20170857 



ORÇAMENTO BASE PARA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 

Solicitamosem anexo, cotação de preços (inclusos todos os impostos) com entrega 
CIF almoxarifado do SAAE - PIUMHI-MG à Praça Zeca Soares, 211 centro, para 
compor nossa planilha de orçamento. O nosso pagamento é até 05 dias após 
recebimento e conferência da nota fiscal. 

Gentileza 'nos atender dentro da maior brevidade possível 

Empresa: ELIANE SILVEIRA FIRMINO PROENÇA 

Endereço: Rua dos Professores, 20 

Telefone: (35) 3521-0793 

CNPJ:002947768.00-60 

InscriçãoEstadua|:00294776800-60 

Email:unif0rmesvip@yah00.com.br 

rw Prazo de Entrega: até 90 dias 

Lote Cód. Item Especificação Unid Quant. Marca Preço Sub. Preço 
Produto Unit. Total Total 

SAAE 

Camisa Masculina malha R5 22,30 R5 
PV Ant¡ -PiI|ing67°/u poliéster 
33% viscose na cor branca, 206100 

00082 1 modelo polo(manga curta 
¡ I com punho, gola em linha, PÇ 90 Q'05ã'00 

com abertura e botões), 
com o logotipo do 
"SAAEPiumhi- MG" no bolso 
esquerdo, tamanhos variados 
P, M, G e GG. 

00079 2 punho, gola redonda com PÇ 50 

LN punho , com o logotipo do "SAAE Piumhi-MG" no bolso 

RS 34,80 RS 
Camisa Masculina malha 1 740 OO 

PV Anti -Pilling 67°/o poliéster ' ' 
33% viscose na cor azul 
royal, manga longa com 

esquerdo, tamanhos variados 
P, M, G e GG. 

DATA: 14/06/2017 
Assinatura representante legal 



ORÇAMENTO BASE PARA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 

Solicitamosem anexo, cotação de preços (inclusos todos os impostos) com entrega 
CIF almoxarifado do SAAE - PIUMHI-MG à Praça Zeca Soares, 211 centro, para 
compor nossa planilha de orçamento. O nosso pagamento é até 05 dias após 
recebimento e conferência da nota fiscal. 

Gentileza nos atender dentro da maior brevidade possível 

Empresa: ELIANE SILVEIRA FIRMINO PROENÇA 
Endereço: Rua dos Professores, 20 
Telefone: (35) 3521-0793 
CNPJ: 27.511.603/0001-04 
InscriçãoEstaduaI:002947768.00-60 
Email:: uniformesvip@yahoo.com.br 

Prazo de Entrega: 90 dias 

Lote Cód. Item Especificação Unid Quant. Marca Preço Sub. Preço 
Produto Unit. Total Total 

SAAE 

_g Calça masculina R5 44,30 R5 
profissional, em brim sol a 7 168 00 
sol de alta quaiidade com ' ' 
26Dg/m2, na cor azul Royal, 

H 100% algodão, cós com 
00077 elástico traseiro, sistema de PÇ 160 

2 fechamento da braguilha com 
zíper metálico, costura reforço 
entre pernas pespontada, 
bolso de trás costa lisa, 
tamanhos variados 36 a 60. 

camisa masculina de R5 39,30 R5 
manga curta modelo 4 378 DO 

tradicionahem brim sol a ' ' 
sol de alta qualidade com 

00078 260g/m2, na cor azul Royal, 
3 100% algodão, com PÇ 110 

logotipo "SAAE Piumhi- 
MG" no bolso do lado 
esquerdo, tamanhos 
variados PL M, G e GG. 

JNLote Cód. Item Especificação Unid Quant. Marca Preço Sub. Preço Produto Unit. Total Total 
SAAE 

Short masculino' de nylon R$ 24,70 R5 
liso, cos em elastico com 1 482 00 
cordão interno para ajuste, na ' I 

cor azul Royal, 100% 
poliéster (podendo ter a 

1 composição 96% poliéster e PÇ 60 
m 00538 4% elastano), sunga interna 

em malha, com silk do 
"SAAE Piumhi-MG" na coxa 
direita, tamanhos variados 
MlGeGG. 

DATA: 14/06/2017 

Assinatura representante legal 



__ 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: 07.451.017/0001-04 Data hora cotação:27l06I2017 

F S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME 
217 / 2017 AV. JOSÉ CAETANO DE ANDRADE, 135 

PASSOS - MG 
Contato: RENATO 

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

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

00000000077 CALCA BRIM AZUL ROYAL. CIZIPER E BOTÃO, COS CI ELASTICO ATRÁS 200,00 UN(s) 48,80  ' Marca: 

Modelo: 

00000000078 CAMISA MANGA CURTA, BRIM AZUL ROYAL, COM BOTÃO, LOGO SAAE- 200,00 UN(5) 43,50 
Marca: 

Modelo: 

00000000082 CAMISA MASCULINA MALHA PV, COR BRANCA, MANGA COM PUNHO, G 90,00 UN(s) 32,50 
Marca: 

Modelo: 

00000000690 CAMISA MASCULINA MANGA CURTA, NA COR BRANCA, TECIDO DE ALT 8,00 UN(s) 58,90 
Marca: 

Modelo: 

00000003412 CAMISA MASCULINA MANGA LONGA, ESTILO SOCIAL, NA COR BRANCA 12,00 UN(s) 54,70 
Marca: 

Modelo: 

/“*0000O00079 CAMISA MASCULINA, MALHA PV, MANGA LONGA COM PUNHO, GOLA R 120,00 UN(s) 27,50 
Marca: 

Modelo: 

00000001873 CAMISETE FEMININO MANGA CURTA, EM TECIDO DE ALTA QUALIDADE I 41,00 UN(s) 53,90 
Marca: 

Modelo: 

00000004801 CAMISETE FEMININO MANGA ILONGA, EM TECIDO DE ALTA QUALIDADE 19,00 PÇ(s) 64,70 
Marca: 

Modelo: 

00000000538 SHORT MASCULINO NYLON LISO, COS ELASTICO, CORDÃO INTERNO PI' 100,00 UN(s) 26,50 
Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 32.226,80 

É 
Sistema: MGFCompras - Colacaootrpt Págma 1 

l 



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

i Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação .para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: o7_451_o17¡ooo1-o4 Data hora cotação:2Í/06/2017 
F S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME 

217 l 2017 AV. JOSÉ CAETANO DE ANDRADE. 135 

PASSOS - MG 
Contato: RENATO 

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

Validade 30 dias Prazo entrega: 40 dias 

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

'W 

“N 

Página Sistema: MGFcompras - Cotacaom .rpt 



.u-¡u-.v 

Assunto: orçamento 
De: Almoxarifado <a|moxarífado2@saaepiumh¡.com.br> 
Data: 09/06/2017 10:04 

Para: vpun¡forme@vpurüformeçombt; pontoch¡c1777@hotmaiLcom, 
visualpropagandadigital@yahoo.com.br, vendas@fida|gauniformes.com.br 

Bom dia !! 

Solicitamos através desta , orçamento pana os itens descriminado no arquivo anexo 
abaixo. j 

Desde de já agradecemos vossa colaboração.. 

Atenciosamente. 

JANICE TERESINHA ALMADA 

SETOR DE COMPRAS/ALMOXARIFADO 
Tel.: 37 3371 1332 

,W Praça Zeca Soares 211 - Centro 

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

-- Anexos: 

CALÇA JEANS.d0Cx 14.4KB 

CALÇAS DE BRINI AZULdocx 15,6KB 

CAMISA PV BRANCA E AZULdOCX 141m3' 

CAM|SETE.docx 15,7KB 

23/06/20170830 



oRçAMENTo BA§E PARA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃQ PRESENCIAL 

Solicitamos em anexo, cotação de preços (inclusos todos os impostos) com 
entrega CIF almoxarifado do SAAE - PIUMHI-MG à Praça Zeca Soares, 211 centro, 
para compor nossa planilha de orçamento. O nosso pagamento é até 05 dias após 
recebimento e conferência da nota fiscal. 

Gentileza nos atender gentro da maigr brevidade Qogsível 

EmpresazF S Industria e Comercio de Confecções Ltda 
Endereço: Av.José Caetano de Andrade, 135 
Te|efone:35-3521-9894 
CNPJ:07.451.017/0001-04 
Inscrição Estadual: 
EmaiI;: vuniforme-@vuniforme.com.br 

Prazo de Entrega:30 a 40 Dias 

Lote Cód. Item Especificação Unid Quant. Marca Preço Sub. Preço 
Produto Unit. Total Total 

SAAE 
camisa Masculina malha V 32,50 2325,00 
PV Anti -P¡iIing67°/o poliéster 
33°/o viscose na cor branca, 

00082 1 modelo polo(manga curta 
¡ com punho, gola em PÇ 90 

linha, com abertura e 
botões), com o logotipo do 
"SAAEPiumhi- MG" no 

bolso esquerdo, tamanhos 
variados PL M, G e GG. 

Uniforme 

V 27,50 1.375,00 
Camisa Masculina malha uniforme 
PV Anti -Pilling 67% 
poliéster 33% viscose na 
cor azul royal, manga 

00079 2 longa com punho, gola PÇ 50 
redonda com punho ,com 
o logotipo do "SAAE 
Piumhi-MG" no bolso 

esquerdo, tamanhos 
variados P, M, G e GG. 

DATAzPassos-MG 09/06/2017 
Assinatura representante legal 



ORÇAMENTQ BASE PARA LICHAÇÃO ue MQDALIDADE PBEQÃQ PR§§EN§IAL 

Solicitamos em anexo, cotação de preços (inclusos todos os impostos) com 
entrega CIF almoxarifado do SAAE - PIUMHI-MG à Praça Zeca Soares, 211 centro, 
para compor nossa planilha de orçamento. O nosso pagamento é até 05 dias após 
recebimento e conferência da nota fiscal. 

Gentileza nos atender dgntro da maior brevidade possível 

Ernpresa:F S Industria e Comercio de Confecções Ltda 
Endereço: AvJosé Caetano de Andrade, 135 
Te|efone:35-3521-9894 
CNPJ:07.451.017/0001-04 
Inscrição Estadual: 
Email:: vuniforme@vuniforme.com.br 

Prazo de Entrega:30 a 40 Dias 

Lote Cód. !tem Especificação Unid Quant. Marca Preço Sub. Preço 
Produto Unit. Total Total 

SAAE 
Calça masculina V 43,30 7_30g_00 
profissional, em brim sol a uniforme 
sol de alta qualidade com 
260g/m1, na cor azul Royal, 

H 100% algodão, cós corn 
00077 elástico traseiro, sistema de PÇ 160 

2 fechamento da braguilha com 
zíper metálico, costura 
reforço entre pernas 
pespontada, bolso de trás 
costa lisa, tamanhos variados 
36 a 60. 
Camisa masculina de V 43,50 4335,00 
manga curta modelo Uniforme 
tradicionahem brim sol a 
sol de alta qualidade com 

00078 260g/m1, na cor azul Royal, 
3 1000/4: algodão, com PÇ 110 

logotipo "SAAE Piumhi- 
MG" no bolso do lado 
esquerdo, tamanhos 
variados P, M, G e GG. 

Lote Cód. Item Especificação Unid Quant. Marca Preço Sub. Preço 
Produto Unit. Total Total 

SAAE 
Short masculino de nylon V 25,50 1590,00 
liso, cós em elástico com uniforme 
cordão interno para ajuste, na 

cor azul Royal, 100% 
poliéster (podendo ter a 

1 composição 96% poliéster e PÇ 60 
'l' 00533 4% elastano), sunga interna 

em malha, com silk do 
"SAAE Piumhi-MG" na coxa 
direita, tamanhos variados 
M, G e GG. 

@amam '“-"'-_t-_-.t 

DATA: Passos-MG, 09/06/2017 

Assinatura representa nte legal 



oRçAMENTg BASE PARA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 

Solicitamos em anexo, cotação de preços (inclusos todos os impostos) com 
entrega CIF almoxarifado do SAAE - PIUMHI-MG à Praça Zeca Soares, 211 centro, 
para compor nossa planilha de orçamento. 0 nosso pagamento é até 05 dias após 
recebimento e conferência da nota fiscal. 

Gentileza nos atender dentro dg maior brevidade pggsível 

Empresa:F S Industria e Comercio de Confecções Ltda 
Endereço: Av.José Caetano de Andrade, 135 
TeIefone:35-3521-9894 
CNPJ:07.451.017/0001-O4 
Inscrição Estadual: 
Email;: vuniforme@vuniforme.com.br 

Prazo de Entrega:3O a 40 Dias 

Lote cód. 
Produto 

SAAE 

Item Especificação Unid Quant. Marca Preço 
Unit. 

Sub. 
Total 

Preço 
Tota l 

Camisa masculina manga 
curta estilo social na cor 
branca, em tecido tipo 
Tricoline elastano brancopu 
de alta qualidade composição 
68°/uPoliester 27% algodão 
5% Elastano, Gramatura 138 PÇ 08 
, bordada "SAAE Piumhi- 
MG" no bolso do lado 
esquerdo, com abertura e 

botões, tamanhos variados: 
P.M.G e GG. 

00690 1 

V 

uniforme 
58,90 471,20 

Camisa masculina manga 
longa estilo social na cor 
branca, em tecido , Tricoline 
elastano branco,ou de alta 
qualidade composição 
68°/oPoI¡ester 2796 algodão 
5% Elastano, Gramatura 138 
bordada "SAAE Piumhi- 
MG" no bolso do lado 
esquerdo, com abertura e 
botões, tamanhos variados: 
P.M.G e GG. 

003412 2 PÇ 12 

V 
Uniforme 

64,70 776,40 

Camisete feminino manga 
curta na cor branca, em 
tecido tipo Tricoline elastano 
branco,ou de alta qualidade 
composição 68°/oPoIiester 
27% algodão 5°lo Elastano, 
Gramatura 138, bordada 
"SAAE Piumhi-MG" do 
lado esquerdo , com 
abertura e botões, tamanhos 
variados: P,M,G,GG. 

001873 3 

PÇ 41 

V 
Uniforme 

58,90 2.414,90 

Camisete- feminino manga 
longa na cor branco, em 
tecido tipo Tricoline elastano 
branco, ou de alta qualidade 
composição õ8°foPoliester PÇ 19 
279.4: algodão 5% Elastano, 
Gramatura 138, bordada 
"SAAE Piumhi-MG do ladso 

esquerdmcom abertura e 
botões, tamanhos 

4801 4 

V 
uniforme 

64,70 1.229,30 



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

u Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 01_405_952/oo01-58 Data hora cotaçâo:27l06f2017 
FORSEG FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELLES EPP 

217/2017 AV. JUCA PEDRO, 50 

FORMIGA - MG 
Contato: WANDERIAN 

Loca¡ entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 

Validade 30 dias Prazo entrega: 30 dias 

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

00000000326 BOTINA MODOOHREFORCADA) CONFECCIONADA EM NOBOOK HIDROFU 24,00 UN(s) 05,00 

z-N Marca: 
Modelo: 

00000000075 BOTINA SEGURANÇA CONFECC|0NADA COM VAQUETA HIDROGUGADA 200.00 PAR(s) 36.90 
Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 9.420,00 

Sistema: MGFCompras - Cotacao01 .rpt -=._Ã¡ Página 



orçamento 

Assunto: orçamento 
De: Almoxarifado <almoxarifado2@saaepiumhi.com.br> 
Data: 09/06/2017 09:48 
Para: marcianoatendimento1@doresnet.com.bn forsegttda@yahoo.com.br, 
calcadosguzera@gmail.com, ademir@bretao.com.br 

Bom dia 1! 

Solicitamos através desta , orçamento para os ítens descriminado no arquivo anexo 
abaixo. 

Desde de já agradecemos vossa colaboração. 

Atenciosamente. 

JANICE TERESINHA ALMADA 

SETOR DE COMPRAS/ALMOXARIFADO 
Tel.: 37 3371 1332 
Praça Zeca Soares 211 - Centro 

ñ SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

- Anexos: 

cALçAnosÇdocx 14,6KB 

1 de 1 23/06/2017 08:29 



 
Cód. 

Produto 
SAAE 

Lote 

      
FORSEG FORMIGA EQUIPAMENO DE 

SEGURANCA EIRELES EPP. 

AV JUCA PEDRO, so. 

CENTRO 

FORMIGA-MG - CEP: 35570000 

CNPJ: 01 .405952/0001-53 

INSC. EST.: 2519315450092 

Tel.: (37) 3322-1722 

Cel: (37) 8811-8778 

E-maii: forsegitda@yahoo.com.br 

Item 

      
  

  
SAAE - PIUMHI 

Especificação Unid Quant. Sub. 
Total 

Marca Preço 
Unit. 

Preço 
Total 

VI 0032.6 

Calçado de segurança, tipo 
botina de elástico na cor preta, 
confeccionado em 
nobookhidrofugada curtida ao 
cromo, palmiiha de montagem de 
não tecido fixada pelo sistema 
strobel, sem biqueira de aço, e 
solado de poiiuretano bidensidade 
injeta direto no cabedal, com 
certificado de aprovação (CA), 
tamanhos variados de 36 a 46. 
Primavera Ca 18580 

PAR 20 

85,00 1.700,00 

00076 

Calçado de segurança, tipo 
botina de elástico na cor preta, 
confeccionado em 
vaquetahidrofugada curtida ao 
cromo, palmiiha de montagem de 
não tecido fixada pelo sistema 
strobei, sem biqueira de aço, e 

solado de poliuretano bidensidade 
injeta direto no cabedai, com 
certificado de aprovação 
(CA20214)primavera tamanhos 
variadosn° 36 a 49. 

PAR 160 

36,90 5.904,00 

'iss 

Base: 

 
Valor: 

CondPagto: 

Entrega: 

Vendedor: Wanderian M. Cunha 

Forseglâda@yahoo.com.br 

cAso SUA NOTA FisõAL sEJA ELETRÔNICA, FAVOR EnviAR o 

Venda Extintor ABC, Novos e Usados Veicular ou Industrial/Abrigos de ExtintoresIRe-carga de Extintoresilluminarias de 
EmergêncialHidrantelsuporte de ExtintoresfPlacas de Saida de EmergênciaiPiac-.as de sinalização de Extintores: 

DESDE JÁ GRATO WANDERLAN M. CUNHA. 

- Observações: 

ARQUIVO DO "XML" PARA: 



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

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 23_934_375/00o1-24 Data hora cotaçãoz27füõf2o17 

LINDOMAR ANTONIO GONCALVES ME 
217 / 2017 RUA SANTO ANTONIO, 500 

PIUMHI - MG 
Contato: LINDOMAR 

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 

00000000353 cALcA JEANS FEMININA EM TECIDo MACIo 97% ALGODAO E 3% ELAS 36.00 UN(s) 37,90 

,w Marca: 
Modelo: 

00000000382 CALCA JEANS MASCULINA AZUL TRADICIONAL, EM TECIDO JEANS MAC 40,00 UN(s) 91.90 
Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 6.840,40 

'N 

Sistema: MGFCompras - Cotacao01 .rpt Página 1 



Ulürl-\MhNlU 

Assunto: ORÇAMENTO 

De: Almoxarifado <aImoxar¡fado2@saaepiumhi.c0m.br> 
Data: 19/06/2017 09:38 
Para: alojadolindomar@hotmail.com 

Bom dia ! 

Solicitamos através desta , orçamento para os itens descríminado no arquivo anexo 
abaixo. 

Desde de já agradecemos vossa colaboração. 

Atenciosamente. 

JANICE TERESINHA ALMADA 

SETOR DE COMPRAS/ALMOXARIFADO 
Tel.: 37 3371 1332 
Praca Zeca Soares 211 ~ Centro 

ñ SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

-Anexos 

CALÇA JEANS.d0cX 14,4KB 

1de1 23/06/20170850 



u 

ORÇAMENTO BASE PARA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENQIAL 

Solicitamos em anexo, cotação de preços (inclusos todos os impostos) com 
entrega CIF almoxarifado do SAAE - PIUMHI-MG à Praça zeca Soares, 211 centro, 
para compor nossa planilha de orçamento. O nosso pagamento é até 05 dias após 
recebimento e conferência da nota fiscal. 

Gentileza nos atender dentro da maior brevidade gossívgl 

Empresa:Lindomar Antônio Gonçalves 
Endereço:Rua:Santo Antôn¡o,500 
Telefonez37-337l4587 
CNPJ:23934375/00O1-24 
Inscrição EstaduaI:515559763.00-61 
Email:alojadoIindomarcompras@hotmail.com 
Prazo de Entrega:á combinar 

Lote Cód. 
Produto 

SAAE 

Item Especificação Unid Quant. Marca Preço 
Unit. 

Sub. 
Total 

Preço 
Total 

Calça masculina 
tradicionahem tecido jeans, 
macio, 97% algodão e 3% 
elastano, cor azul escuro, 
sistema de fechamento da PÇ 42 
braguilha com zíper metálico, 
costura reforço entre pernas 
pespontada na cor amarela, 
bolso de trás costa lisa, 
tamanhos variados de 36 a 

60. 

00382 1 

Bivik 

Roly 

91.90 

36.30 

23355580 

284.539,60 

Calça Jeans feminina em 
tecido macio 97% algodão 
e 3% elastano na cor azul PÇ 

escuro, sistema de 39 
fechamento de braguilha com 
zíper metáIicoIamanhos de 
36 a 50 

383 3 

Bivik 

Bertolini 

' 87.90 

49.90 

iaaskaario °~ l 

QHJSIJQHO 

DATA: 

Assinatura representante legal 



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

Piumhi - MG 

 
 23.782.816 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Pesquisa de Mercado 

Processo de compra N° 217/2017 

CNPJ Razão social do fornecedor pesquisado Valor proposto 

01 .405952/0001-58 FORSEG FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELLES EPP 9.420,00 

01 .681 .47310001-64 DAYSE DE CASTRO PEREIRA REPUBLICA DA MODA 6.564,00 

07.451 .017/0001-04 F S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME 32.226,80 

082815801000163 CALCADOS GUZERA LTDA ME 9.129,60 

13.602.155/0001-40 CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES ME 10.680,00 

18.680.660/0001-26 CASA DA BOTINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 9.080,00 

22.456.B18l0001-56 CHEMISE CONFECCOES LTDA ME 5.355,00 

“w3.934.375f0001-24 LINDOMAR ANTONIO GONCALVES ME 6.840,40 

*'25.315.329l0001-72 AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS ME 32.292,00 

27.511.603/0001-04 ELIANE SILVEIRA FIRMINO PROENCA 25.618,00 

Sistema: MGFCompras - PesquisaDeMercadootrpt Página 1 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
z Praça Zeca Soares. 211  Piumhi - MG 

Cotações vencedoras por fornecedor 

Processo de compra: 217 l 2017 Data do processo: 27/06/2017 A00 de BPIÍCÉÇÉQ 2017 

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES AUTARQUIA SETORES, ADMINISTRATIVO, SISTEMA DE 
AGUA, SISTEMA DE ESGOTO 

01.681 .47310001-6 DAYSE DE CASTRO PEREIRA REPUBLICA DA MODA 

00000000383 CALCA JEANS FEMININA EM TECIDO MACIO 97% ALGODÃO E 3% 36.0000 99.0000 3564.0000      
Tota! do fornecedor 6.564,00 

183801560100014 CASA DA BOTINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 

,w0000000326 BOTINA MOD001(REFORCADA) CONFECCIONADA EM NOBOOK 24.0000 45.0000 1080.0000 

00000000076  CONFECCIONADA COM VAQUETA HIDROGUGADA 200.0000 40.0000 3000.0000 

Total do fornecedor 9.080,00 

25.315.329I0001-7 AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS ME 

00000000077 CALCA BRIM AZUL ROYAL. CIZIPER E BOTÃO, CO8 CI ELASTICO l 200.0000 50.0000 10.000.0000 

00000000070 0300100011020; 0650". E010¡ lxâüíãõéAlÍêãkiãoâãõ,1050"' " 2000000 00.0000 100000000 

00000000002  BRANCA, MANGA COM PUNHO, 90.0000 28.0000 2.520.0000 

00000000690     “DE” a 8.0000 45.0000 2560.0000 

00000000412 00001070' '0EIK§0JLÍNA'M'A"N"0A'CS§EÁ 000015 006.701. 03052500 "' ' " 120000 00.0000 0000000 

00000000070 600100' 0020665050". 001030? 007,' '001300210000 000017000633600" ' 00.0000 30.0000 0000.0000 

00000001073 601007050 201000361710008; 050011200'001370003030001500110000 40 .0000 40.0000 00400000 

00000004801   19.0000 53.0000 1.007.0000 

00000000530 êRO-RTÂAAHSÊUEIEOÍÉÉONÊTSÍO;ÊOÉÀÊÉASTIOOÍCORIDIAOAMTERNO 100.0000 23.0000 22.00.0000 
Total do fornecedor 32.292,00 

'W 

Sistema: MGFCompras - CotacoesPorForneL-.edorm .rpt Página _A 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Análise de Impacto Orçamentário 

 
Processo de compra: 217 I 2017 Aplicação: 2017 
RGSPOHSÉVG¡ ---------- -- sRc carater de urgência: Normal 

Grupo de produtos.. 003000 UNIFORMES 

Finalidade ............... .. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES AUTARQUIA SETORES, ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE AGUA. 
SISTEMA DE ESGOTO 

 
"W 

Ação ........................... .. 03.001.000.17.122.0021.2165 Manutenção dos Serviços Administrativos Tradutora................. 57 

Elemento de despesa.. 3.3.90.30 Material de Consumo CÓVNQO da aPÍÍOaÇ-ãü 11000 

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

Saldo orçamentário na data da autorização orçamentária ---------- -- 51.852,97 % de compromentimento 

Valor estimado e reservado ............ .. 11.058,99 21.33% 

Satdo remanescente para demais contratações nesta dotação.............. 40.793,98 

 

ñ @  ) Protocolo..... 8.586 I 2017 2710612017 
_ , N° P o... 217 r 2.017 

Sávia Vileiãbouiart Queiroz 'acess 
N Contador 

Tipo processo.. Processo de compra 

Responsável... Sonia Roseni Costa 

Finalidade ...... .. 23 

Sistema: MGFCompras - Impactooroamentariom .rpt 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Análise de Impacto Orçamentário 

 
Processo de compra: 21712017 Aplicação: 2017 
Responsável .......... .. SRC Carater de urgencia: Normal 

Grupo de produtos.. 003000 UNIFORMES 

Finalidade ............... .. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES AUTARQUIA SETORES, ADMINISTRATIVO, SISTEMA DE AGUA, 
SISTEMA DE ESGOTO 

 
Ação ........................... .. 03.001 .000.17.122.0021.2165 Manutenção dos Serviços Administrativos Tradutora ............... .. 57 

Elemento de despesa.. 3.3.9030 Material de Consumo Código da aplicação 11000 

Fonte de recurso ......... .. 100 - Recursos ordinários Deíame ------------------ -- 2B 

Saldo orçamentário na data da autorização orçamentária .......... .. 40793193 0,4, de compromenumento 

Vaior estimado e reservado ............ .. 1.623,20 3.98% 

Saldo remanescente para demais contratações nesta dotação ............ .. 39170.78 

 

f¡ @Ja L ProtocoIo..... 8.587 I 2017 27/06/2017 t v _ N' P  21712.01? 

Sávia VIWJLIIart Queiroz recesso ontador 

Tipo processo.. Processo de compra 

Responsável... Sonia Roseni Costa 

Finalidade ...... .. 28 

Sistema: MGFCompras - Impacioorcamentarioütrpt 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Análise de Impacto Orçamentário 

Processo de compra: 217 I 2017 Aplicação: 2017 
Re5P0n$áV8I ---------- -- sRc carater de urgência: Normal 

Grupo de produtos.. 003000 UNIFORMES 

Finaiidade ............... .. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES AUTARQUIA SETORES, ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE AGUA. 

SISTEMA DE ESGOTO 

 
Ação ........................... .. 03.001 .000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de A Tradutora ............... .. a? 

Elemento de despesa.. 33.90.30 Material de Consumo Código da apücação 11000 

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

Saldo orçamentário na data da autorização orçamentária .......... .. 176.750,24 °/o de compromentimento 

26.476,27 14.98% 

150.273,97 

Valor estimado e reservado ............ .. 

Saldo remanescente para demais contratações nesta dotação ............ .. 

 

_  Protocolo..... 8.588 I 2017 27/06/2017 
Sávia /ilela tzIulart Queiroz N” Processo” 217,101? 

ntador 
Tipo processo.. Processo de compra 

Responsável.. Sonia Roseni Costa 

Finalidade........ 23 

Sistema: MGFCompras - Impactoorcamentariom .rpt 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Análise de Impacto Orçamentário 

 
Processo de compra: 217 ¡2017 Aplicação: 2017 
RBSPOHSÉVBÍ ---------- -- sRc Carater de urgência: Normal 

Grupo de produtos.. 003000 

Finalidade ............... .. 

UNIFORMES 

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES AUTARQUIA SETORES, ADMINISTRATIVO, SISTEMA DE AGUA, 
SISTEMA DE ESGOTO 

 
Ação ........................... .. 03.001 .000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de A Tradutora ............... .. 87 

Elemento de despesa.. 3.3.9030 Material de Consumo Código da aplicação 11000 

Fonte de recurso ......... .. 100 - Recursos ordinários Detalhe .................. .. 2a 

Saldo orçamentário na data da autorização orçamentária .......... .. 150.273,97 % de compromentimento 

6.827,99 4.54% 

143.445.538 

Valor estimado e reservado ............ .. 

Saldo remanescente para demais contratações nesta dotação ............ .. 

 

O @jm l Protocolo..... 350912017 27/0612017 ' u' D 

SáviaViIela áularlQueiroz N Pmcessm' 21111017 

ontador 
Tipo processo.. Processo de compra 

Responsável... Sonia Roseni Costa 

Finalidade ...... .. 28 

Sistema: MGFCompras - lmpactoorcamentarioütrpt 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Análise de impacto Orçamentário 

Processo de compra: 217 I 2017 . 2017 

RBSPOHSÉVSI ---------- -- sRc; carater de urgência: Normal 

Aplicação: 

Grupo de produtos.. 003000 UNIFORMES 

Finalidade ............... .. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES AUTARQUIA SETORES, ADMINISTRATIVO, SISTEMA DE ÁGUA. 

SISTEMA DE ESGOTO 

 
Ação ........................... .. 03.001 .000.17.512.0449.2170 Operação e Manutenção do Sistema de E Tradutora ............... .. 464 

Elemento de despesa.. 3.3.9030 Material de Consumo Código da HPIÍCBÇÊO 11000 

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

Saldo orçamentário na data da autorização orçamentária .......... .. 6325.00 % de compromentimento 

Valor estimado e reservado ............ .. 2.481,33 

Saldo remanescente para demais contratações nesta dotação ............ .. 3.863,67 

38.9196 

 
.d. Q  L IProtocolo..." 2159012017 27/06/2017 f .out ¡ 

Sávia V em O an Queima N** Processo... 217! 2.017 

C tad r 

Tipo processo.. Processo de compra 

Responsável... Sonia Rosen¡ Costa 

Finalidade ...... .. 23 

Sistema: MGFCompras - lmpactoorcamentarioütrpt 



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

Piumh¡ - MG 23.782.816I0001-10 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Análise de Impacto Orçamentário 

 
Processodecompra: 21712017 Aplicação: 2017 
Responsável .......... .. SRC Carater de urgencia: Normal 

Grupo de produtos.. 003000 UNIFORMES 

Finalidade ............... .. AQUISlÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES AUTARQUIA SETORES. ADMINISTRATIVO, SISTEMA DE AGUA. 
SISTEMA DE ESGOTO 

 
Ação ........................... .. 03.001 .000.17.512.0449.2170 Operação e Manutenção do Sistema de E Tradutora ............... .. 464 

Elemento de despesa.. 3.3.9030 Material de Consumo CÕÍFQO da &IPÍÍCGÇÉO 11000 

Fonte de recurso ......... .. 100 - Recursos ordinários Deta|he.................... 28 

Saldo orçamentário na data da autorização orçamentária .......... _. 3.863,67 °/o de compromentimento 

758.67 19,64% 

3105.00 

Vaior estimado e reservado ............ .. 

Saldo remanescente para demais contratações nesta dotação ............ .. 

 
f¡ r_ @  í Protocolo..... 359112017 27/06/2017 

N° P  21712.01? 

Sávia @Goulart Queiroz recesso ontador 
Tipo processo.. Processo de compra 

Responsável... Sonia Roseni Costa 

Finalidade ...... .. 28 

Sistema: MGFCompras - Impactoorcamentariooi .rpt 



Serviço Aut. de Água e Esgoto a_ _ A 

Praça Zeca Soares, 211 23.782,81 ' ' 

Piumhi - MG 

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA 

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

_j licitatório identificado acima. que a despesa em questão tem a devida adequação orçamentária e financeira com a 

Â Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual_ e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
x.- 

Por ser verdade, firmo o presente, 

Piumhi- MG, quarta-feira, 28 de junho de 2017 

llla 
Odécio da sillza Melo 

Diretor 

3 Protocolo..... 855212017 28/06/2017 00:00:00 

] N” Processo... 217 r 2.017 

a Tipo processo.. 

Responsável... 

Finalidade ------ _- Autorização do ordenador concedida. Classiñcar o | 

Sistema: MGFCompras ~ AutorizacaoOrdenadorm.rpt 



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

Piumhi - MG 

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

i 

atuação 
i 

I 

i 

! 

i 

i 

Ê Aos 28 dias do mês de junho de 2.017, autuei o processo de compra 217 I 2017, o qual foi devidamente 

J-oxrotocolado conforme registro de protocolo abaixo. 

i Piumhi- MG. quarta-feira, 28 de junho de 2017 

x "x. 

5 Odécio da $ilva Melo 
7 Diretor 

i 

Protocolo"... 8.652 I 2017 23/03/2017 oo;oo;oo 

N° Processo... 217 i' 2.017 

TÍPO PTOGBSSO_ Processo de compra 

RÉSPOHSÊVÚ-n Odécio da Silva Melo 

Finalidade ...... .. Autorização do ordenador concedida. Classiñcar o | 

Sistema: MGFCompras - TermoDeAutuaçãom .rpt 



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

Piumhi - MG 

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

PcLAssiiâicAçÀooE ii6oAL.c›AoE DE LICITAÇÃO 

 Às 09:19 hs desta quarta-feira, 28 de junho de 2017, na sala de reuniões do Serviço Aut. de Agua e Esgoto o  responsável pelo setor de compras concluiu sua analise do processo n° 217 f 2017, referente a AQUISIÇÃO DE 
I UNIFORMES PARA SERVIDORES AUTARQUIA SETORES, ADMINISTRATIVO, SISTEMA DE ÁGUA. SISTEMA 
I DE ESGOTO. 

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

I “a 
I 

! 

Piumhi- MG, quarta-feira, 28 de junho de 2017 

Sonia Roseni Costa 

Responsável pelo setor de compras 

I I 

§ProtocoIo..... 856512017 28/06f2017 09:19 

à N" Processo... 6 I 2.017 

Tipo processo.. Processo de compra 

Modalidade"... Pregão presencial 

I Responsável... Sonia Roseni Costa 

Finalidade ...... .. i 

 
Í Sistema: MGFCompras - CIassiñcacaoPr0cessoPorM0daIidadeD1.rpt 

I 
 



  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

' I nhicom br CÍNPJ: 23.782.8!6.'ü00|-ll)  1! -37925-006 Pll¡;\'¡l›!!f?\r1(_¡ #Telefax 3763714532 

COMISSÃO CDE UCITAÇAO 
 

  
   

EM 
COMPLEMENTAR 
COMPLEMENTAR DESTINADA À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 

 
    

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017 
PROCESSO LIcITATóRIO N° 217/2017 
SETOR/REPARTIÇÃO: SETOR PATRIMONIO MATERIAL E 

TRANSPORTE - SPTM 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE 

OBJETO: O _PRESENTE CERTAME TEM POR OBJETO A 
CONTRATAÇAO DE MICRO EMPRESAS - ME, EMPRESAS DE 
PEQUENO_ PORTE - EPP Ou EQUIPARADAS PARA 
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E 
FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES 
ATIVO D0_SAAE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO 
DE REFERENCIA ANEXO I DESTE EDITAL. 



Serviço Autónomo de Água e Esgoto 
iicitacuesifüsaacpiumIIixmILhI' CNPJ: 23.782_8|6¡|Jt)0| n] 

Autarquia Wnnicipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares. 21 l ~ 37925-000 Plliñillíiiâvif¡ - 'felefat 37-33714332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 217/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

. Porte - EPP ou Equiparadas para prestação de serviços de confecção e 
OBJETO: Contratação de Micro Empresas - ME, Empresas de Pequeno 

fornecimento deçuniformes para Os servidores ativos do SAAE, conforme 
especificações do anexo I deste editai. 

o APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO D05 LICITANTES: 
Dia 27/07/2017 ÀS 8:30h (oito horas e trinta minutos). 

o ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL oo PREGÃO PRESENCIAL: 
Dia 27/07/2017 As 09:30h (nove horas e trinta minutos). 

Não havendo expediente nas datas supracitadas, o credenciamento e a 
abertura da sessão ficarão prorrogados para o primeiro dia útil 
subseqüente, nos mesmos horários. 

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

o O SAAE não se responsabiliza por envelope que não for entregue no 

endereço supracitado. 

o CONSULTAS A0 EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: Na 

internet, no site www.saaeoiumhi.c_om.br ou na Sala de Licitações do 
SAAE à Praça Zeca Soares n° 211,Centro - Piumhi-MG . 

o ESCLARECIMENTOS: e-mail licitacoes3 saae iumhi_.com.br, telefax: 
(37) 3371-1332, ou na sala da Comissão Permanente de Licitação. 

. REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília 



 
Serviço Autónomo de Água e Esgoto 

licitacoesígãsaacpiumlii.c0m.hr CNPJ: 2337818160110! E0 

Autarquia ilzlunicipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares. 211 - 379254100 Pll ê$'lllli"i\1(í« e 'fclttfax 37-337bl3ã2 

COIVIISSÃfB DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017 
PRocEsso LICITATÓRIO N° 217/2017 

MENOR PREÇO PoR LOTE  
_LREAMBULO 

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° 217/2017, na modalidade Pregão Presencial n51 

06/2017, Tipo Menor Preço Por Lote, o presente certame tem por objeto 
contratação de Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP ou 
Equiparadas para confecção eifornecimento de uniformes para os servidores 
ativos do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi-MG. 

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 
o Decreto Municipal n° 2.887/2010 (Institui o Pregão), e Decreto Municipal n° 
2.550/2007 que regulamenta a atuação de microempresas e empresas de 
pequeno porte nas licitações publicas realizadas no âmbito do Municipio nos 
termos do disposto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e 
pelas demais normas e condições estabelecidas neste edital. 

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: A participação nesta licitação é restrita às 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, tendo em vista o cumprimento do 
disposto no art. 48, inciso I da Lei Complementar n°123/06 e Lei Complementar 
Municipal n° 25/2010. 

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-PIU NO 18/2017, publicada 
em 24/02/2017. 

:í ;na ea ea 
:n- 

_í 
I - gggEi-o 

 
A presente licitação tem como objeto à contratação de Microempresas - ME, 
Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Equiparadas para confecção e fornecimento 
de uniformes para os servidores ativos do SAAE, conforme especificações do 
anexo I deste edital. 

Lo.) 



 
Serviço Autónomo de Água e Esgoto 

Iicitacucs@saatcpiumlahmm.br _ CNPJ: 2337818161000! 10 

Autarquia ilrltanicipaã (Lei IUSSNO) Praça ?st-ra Soares. 211 ~37925~0OU PIEÉÀIEHÍÊHG - 'telefax 3763734332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

11- ÁREA SOLICITANTE 

Setor Patrimônio Material e Transporte - SPMT. 

III - CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDEITAL 

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.saaeoiumhi.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 local, 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 licítacoes3@saaepiumhi.com.br, via telefax (37) 3371-1332, ou 
ainda, para a sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço constante 
à fl.2 deste Edital. 
3.1 - As respostas do (a) Pregoeiro(a) às solicitações de esclarecimentos serão 
encaminhadas por e-mail, fax, telefone, ñcando 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-A participação nesta licitação é restrita às Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte, tendo em vista o cumprimento do disposto no art. 48, inciso 
I da Lei Complementar n°123/06 e art. 27, inciso I da Lei Complementar 
Municipal n° 25/2010, as quais deverão ser do ramo pertinente ao objeto Iicitado 
e cumprirem plenamente os requisitos de habilitação, estabelecidas no Titulo IX 
deste instrumento convocatório. 

4 



  

 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

IECÍtzCOL-SKQBSAacpiumhixomhr CNPJ: 23.782.8l6!UE)ül !Ú 
.kmax-quão ñlianicâpni (Lei 5035190) Praça Zeca¡ Soares. 21| r 37925-090 PII iñillíl/&Ni - Telefax 37-3571-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

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 ñcando 
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 
penandade; 
2.3 - impedida de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais ou com o 
Município 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 IV, 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. 
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. 

 

UL. 



Ô 
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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 lei citada, deverá 
comprovar sua condição de ME ou EPP, por meio de declaração, 
conforme modelo do Anexo VII . 

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 V. 

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

VI- APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL, DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇAO 

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: 

-fx-'PIÃUMH-I MI/nr-As GERAIS - 

PROCESSO. LICITATORIO' -N°\ 217/2017 
- PREGÃO PRESENCIALNO'os/zap ' 

"DOCUMENTAÇÃO DEl-'IA-BILIT-AÇAO" 
- -. 2- RAZAO SOCIAL-E ENDEREÇO . 

A0 PREGOEIRO ._D:§/Í5'E_RVIÇO ÁutôiuoivioÊfpE ÁGUA Ej Esooto  
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A0 PREGOEIRO oo SERVIÇO AUTÔNOMÇI-DLE ÁGUA E 556,010: DE 
' ' -_-__-_'PIUMHIàMIZBlAS:GE-RAIS _  _:Í' :- . Í Í- 

PROCES§O LICITATORIO- N9_2'17/2o'17__ _   
_ '- "_PRE'GAO.P'RESE_NÇIAL N°3:l2_l6/_20-_1-7_._ _. " 

1  -.í'1';ê-ÍÊPEÔÊOSTÀ.-CQM-ERCIAUÍ.'::_- .  É? 
- : i , ;fi  -_'.izAzAo-:socIA-LJÉÇÂENDEREÇO - :- :-:'_';'      

VII - PROPOSTA COMERCIAL  
1 - A proposta comercial poderá ser apresentada conforme modelo do Anexo 
III- 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-simile, e-mail e 
assinatura do seu representante legal ou credenciado, devidamente identificado 
e qualiñcado sem emendas, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, 
salvo se, inequivocadamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos 
demais licitantes, prejuizo à administração ou não impedirem a exata 
compreensão de seu conteúdo, constando: 

1.1 - Descrição do objeto Iicitado, conforme especificação constante do Modelo 
de Planilha/Proposta de Preço - Anexo III. 
1.2 - VALOR UNITARIO 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 inexeqüível ou superior aos praticados no mercado, nos termos 
do art. 48, II da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
1.2.1 - Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a 
aquisição dos produtos, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer 
reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte 
da licitante. 
1.3 - Nos preços propostos deverão estar incluídas quaisquer vantagens, 
abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações previdenciárias, 
fiscais, comerciais, trabalhistas, tarifas, e demais despesas incidentes ou que 
venham a incidir sobre o objeto desta licitação. 
1.4 - A entrega dos produtos objetos desta licitação será, no prazo máximo de 
45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar da emissão da nota de empenho, e 
assinatura do contrato 
1.5 -Local de Entrega: CIF almoxarifado do SAAE DE PIUMHI-MG, à Praça 
Zeca Soares, n° 211 - Centro, Piumhi-MG. 
1.6 -0 licitante vencedor deverá encaminhar ao Setor de almoxarifado 
do SAAE no prazo máximo de 05 (cinco) dias após adjudicação do objeto 
pela pregoeira, 01(uma) peça de cada material conforme os 
tamanhos/numerações especificados em cada lote do Anexo I, para que 
os servidores possam experimentar em atendimento a definição da 
quantidade de cada tamanho/numeração. 
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1.6.1 - A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto à 
qualidade dos produtos fornecidos. 
1.6.2 - Todas as peças deverão ter garantia total pelo prazo de 90 
(noventa) dias, com assistência técnica pelo prazo contra qualquer 
defeito de fabricação, confecção ou problema de armazenamento, a 
partir da data do recebimento do objeto de forma definitiva, pela 
administração do SAAE. 
1.7 - Declaração de que a proposta vigorará pelo prazo minimo de 60 (sessenta) 
días 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. 
1.7.1 - Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta 
Comercial, o mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento. 
1.8 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem 
convocação para a contratação, as licitantes ficam liberadas dos compromissos 
assumidos. 
1.8.1 - 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. 
1.8.2 - A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do 
subitem anterior, dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva 
proposta. 

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

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

4 - Todas as condições previstas no Termo de Referência, Anexo I, deverão ser 
observadas com vistas à elaboração da proposta comercial. 

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

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

vIIIíocuMENTÍQo DE HABIEEÇÃO 

1- Para comprovar sua plena habilitação a licitante deverá apresentar no 
ENVELOPE HABILITAÇAO - em apenas uma via, os seguintes documentos: 
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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 vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de 
sociedade por ações, os documentos já mencionados acompanhados do 
documento de eleição de seus administradores; 

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

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

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

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 VII e Certidão Simplificada expedida Junta 
Comercial do Estado, comprovando sua condição de ME ou EPP. Q 
licitante gue apresentar declaração falsa responderá por seus atos, cível. 
administra tiva e genalmente. 

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

1.2- Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

1.2.1 - Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ) do estabelecimento que participará da licitação, nos termos da IN- 
SRF 200/2002. 

1.2.2 - prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da lei; 
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Faz parte da prova de regularidade com a Fazenda Federal a Certidão 
quanto à Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional; 

1.2.3 - Certificado de regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço - FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal; 

1.2.4 - 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 Divida Ativa da 
União nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751 de 
02/10/2014 que regula a emissão da Certidão Conjunta PGFN/RFB e a 
Certidão Previdenciária 

1.2.5 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (Inc. V, Art. 29 Lei 
Federal 8.666/93) 

1.2.6- O(a) Pregoeiro(a) e a equipe de apoio poderão efetuar consulta ao site da 
Receita Federal na internet para certificação sobre a regularidade da inscrição da 
empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, em observância à 

legislação pertinente, em observância à Instrução Normativa nP 568, de 
8/9/2005, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, confirmando, ainda, a 
autenticidade dos demais documentos extraídos pela internet, junto aos sites dos 
órgãos emissores, para fins de habilitação. 
1.2.6.1-Procedida a consulta, serão impressas declarações comprovantes da 
autenticidade dos documentos, que serão juntadas aos autos do processo 
licitatório. 
1.2.6.2- Na ausência de documentos o(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio 
poderão consultar os sites dos órgãos emissores para sua emissão, juntando-os 
aos autos. 
1.2.6.3- 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. 

1.2.7 - 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. 

2 - A Microempresa - ME e Empresa de Pequeno Porte - EPP, deverá apresentar 
toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos 

IO 
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comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem 
alguma restrição. 
2.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da reguiaridade fiscal, 
será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que a ME ou EPP for declarada vencedora do 
certame, prorrogáveis por igual periodo, a critério do SAAE, para regularização 
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 
2.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de 
requerimento,devidamente fundamentado, a ser dirigido ao(a) Pregoeiro(a). 
2.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) 
dias úteis inicialmente concedidos. 
2.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei Federal 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 Titulo não poderão ser substituídos por 
qualquer tipo de protocolo, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos 
e filmes. 

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

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

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

9 - 0 licitante obriga-se a declarar a superveniência de fato impeditivo da 
habilitaçãopbservadas as penalidades cabíveis. 
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IX- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

1 - O critério de julgamento será o de menor preço por lote, desde que 
observadas às 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 inexeqüíveis, assim considerados nos termos do disposto no art. 
44, § 3° e art. 48, II da Lei Federal nO 8.666/93. 

3 - Se o(a) Pregoeiro(a) entender que o preço é inexeqüível, fixará prazo para 
que o licitante demonstre a exeqüibilidade de seu preço por meio de planilha de 
custos ou outros documentos. 
3.1 - não havendo a comprovação da exeqüibilidade 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 o valor 
negociado com o(a) Pregoeiro(a), após diligência e mediante expressa anuência 
cio 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 sanáveís que não afetem o seu conteúdo. 

x - PROCEDIMENTOS DA SESSÃO oo 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 aceitará novos licitantes. 

2 - Aberta a sessão, os representantes credenciados entregarão os envelopes 
contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta Comercia e, 

12 
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separadamente, declaração, conforme modelo do Anexo V, dando ciência de 
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 exeqüibilidade 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 lote e aquelas 
que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) á 
proposta de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais. 
4.1 - Se não houver no mínimo 3 (três) propostas comerciais nas condições 
definidas neste item, o(a) Pregoeiro(a) classificará« as melhores propostas 
subseqüentes, 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 podera' ser 
aceita. 
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6 - Não havendo mais licitantes interessados em apresentar lances, estará 
encerrada a etapa de lances. 

7 - 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. 

8 - 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. 

9 - 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. 

10 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 

11 - 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. 

12 - 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. 

13 - Caso seja necess_ário, 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. 

14 - O licitante detentor do menor preço deverá encaminhar ao(à) Pregoeiro(a) 
a Proposta Comercial, AJUSTADA AO PREÇO FINAL, no prazo máximo de 2 
(dois) dias úteis, excluído o dia da sessão, sob pena de desclassificação. 
14.1 - O prazo para entrega da proposta poderá ser prorrogado, a pedido do 
licitante, com justificativa aceita pelo(a) Pregoeiro(a). 
14.2 - 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. 

14.3 - 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. 
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15 - Na reunião lavrar-se-á ata circunstanciada da sessão, corn registro de todos 
os atos do procedimento e das ocorrências relevantes, assinada pe|o(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 
licitantes, 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, 
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 faita 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)Pregoeíro(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. 
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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  
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 Lei8666/93, 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-lo 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 OI (uma) única vez a critério 
da Administração, sob pena de decair o direito a contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas na lei. 

XIII-DAS AM OSTRAS 

1- A(s) empresa(s) contratada(s) deverá(ao), submeter ao Setor de 
Patrimônio Material e Transporte (Almoxarifado), amostra dos lotes dos 
quais foram vencedores, devidamente identificados, em até 15 dias após 
declarada vencedora, para submetê-Ia à aprovação da Comissão de 
Avaliação, Fiscalização e Recebimento de Bens do SAAE, designada pela 
Portaria n°36/2017, para análise da qualidade e atendimento as 
especificações do Termo de Referência Anexo I do Edital, antes de efetuar 
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a entrega definitiva do objeto de cada lote quando então as amostras 
serão acrescidas da quantidade do objeto. 

2- A (s) amostra (s) deverá (ão) ser entregue (s) no Setor de Patrimônio 
Material e Transporte (Almoxarifado) à Praça Zeca Soares, 211- Centro na 
cidade de Piumhi-MG, acompanhada (s) de relação em duas vias, em 
papel ou em recibo próprios (timbrados), contendo: número da licitação, 
razão social da empresa, número do item cotado e especificação do 
material - conforme Termo de Referencia Anexo I, nome do representante 
e números telefônicos para contato. ' 

XIV-DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

1- Tirar todas as medidas necessárias à confecção das peças, que irão 
compor o uniforme, em cada servidor do SAAE, quando for o caso. 

2- Enviar funcionários da CONTRATADA, para efetuar a medição nos 
servidores do SAAE, em seu próprio local de trabalho, para que se evite 
deslocamento de servidores. 

3- Antes de entregar os uniformes, tirar a prova definitiva em cada 
servidor, para evitar futuras reclamações e prováveis trocas. 

4 - Após a prova definitiva de todos os servidores do SAAE, embalar os 
uniformes em plásticos transparentes, identificados com o nome completo 
de cada servidor. 

5- Todas as peças deverão conter etiqueta informando tamanho, marca, 
composição do tecido, instrução de lavagem e conservação da roupa, 
conforme determinação do INMETRO. 

6- As letras deverão ser silcadas/bordadas, conforme logomarca do SAAE 
a ser fornecida pelo Setor de Patrimônio Material e Transporte 
(Almoxarifado) do SAAE. 

7 - Quaisquer dúvidas poderão ser dirimidas no Setor de Patrimônio 
Material e Transporte (Almoxarifado) à Praça Zeca Soares, 211- Centro na 
cidade de Piumhi-MG, ou através do telefone: (37) 337-1332 Ramal 211 
ou 207. 

XV-DA FORMA DE FORNECIMENTO 
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1- Após a assinatura do contrato, a empresa contratada terá o prazo de 
15 (quinze) dias, para confeccionar um protótipo de cada peça, 
(independe o tamanho) dos materiais adjudicados em seu favor. - 

1.1 O não cumprimento do prazo estabelecido para entrega dos protótipos 
implicará nas penalidades previstas neste edital. 

2.- A contratada deverá confeccionar os protótipos de acordo com as 
especificações contidas nos anexos do presente edital. 

3.- Os protótipos serão analisados pela Comissão de Fiscalização e 
Recebimento de Bens e/ou por técnicos indicados pela mesma. Na análise 
serão levados em conta o atendimento das especificações dos 
uniformes/calçados de segurança, a qualidade dos materiais utilizados, e a 

qualidade e o acabamento da confecção. 

4.- Caso os protótipos não estejam de acordo com as especificações 
solicitadas ou apresentem qualquer tipo de defeito ou erro de confecção, 
estes serão devolvidos, devendo a empresa contratada providenciar a 

correção do problema ou a confecção de outro protótipo no prazo máximo 
de 5 (cinco) dias úteis. 
4.1.- O não cumprimento do prazo estabelecido para correção dos 
defeitos apontados nos protótipos implicará nas penalidades previstas no 
edital. 

5.- Após a aprovação dos protótipos, o Setor de Contabilidade expedirá a 
“Nota de Empenho" (NE), na qual constará os dados relativos ao Contrato, 
a data de emissão, a especificação do produto, o quantitativo e os preços 
unitários e totais. 
5.1.- Os materiais deverão ser entregues no almoxarifado do SAAE de 
Piumhi, com prazo de 45 (quarenta e cinco) dias da emissão da “Nota de 
Empenho" (NE). 
5.2.- No caso de impossibilidade de cumprimento. do prazo estabelecido 
no subitem acima, deverá a contratada, dentro deste prazo, apresentar 
solicitação de prorrogação por escrito, acompanhada de documento 
comprobatório, sob pena de não serem aceitas justificativas posteriores, 
incidindo, neste caso, as penalidades previstas. 
5.3.- A contratada deverá entregar material idêntico ao protótipo 
apresentado e aprovado pelo Setor de Patrimônio Material e Transporte/ 
Comissão de Fiscalização e Recebimento de Bens . 

6-. Constatando-se que os materiais não estejam de acordo com as 
especificações solicitadas ou apresentem qualquer tipo de defeito ou erro 
de confecção, estes serão devolvidos, devendo a empresa contratada 
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providenciar a correção do problema ou a confecção de outro produto no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. 

7- A Contratante poderá indicar técnicos para acompanhar a entrega e 
efetuar a conferência dos materiais. 

8- O Setor de Patrimônio Material e Transporte do SAAE fornecerá a 

quantidade de cada tamanho e numerações dos produtos que poderá 
variar de: P/M/G e GG para: camisa masculina, short masculino, camisete 
feminino; De 36 a 60 para calça masculina profissional em brim sol a sol, 
e calça masculina em tecido jeans; e De 36 a 49 para os calçados. 

XVI- DO PRAZO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 

O licitante vencedor deverá entregar os produtos, objeto desta licitação, 
no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar da 
emissão da nota de empenho, e assinatura do contrato. 
Os produtos deverão ser entregues no almoxarifado do SAAE, situado na 
Praça Zeca Soares n° 211, Centro, nesta cidade de Piumhi-MG, com frete 
CIF e descarga por conta do fornecedor, de segunda à sexta-feira, em dia 
útil, de 8h às 11h e de 13h às 16h, telefone: (37) 337-1332. 
Todas as peças deverão ter garantia total pelo prazo de 90 (noventa) dias, 
com assistência técnica pelo prazo contra qualquer defeito de fabricação, 
confecção ou problema de armazenamento, a partir da data do 
recebimento do objeto de forma definitiva, pela administração do SAAE. 

XVII - FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO 

1 - A área competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e fiscalizar 
a execução do objeto desta licitação será o Setor de Patrimônio Material e 
Transporte - SPMT Técnico, acompanhada da Comissão de Avaliação, designada 
pela Portaria n° 36/2017, observados os artigos 67 a 76, da Lei Federal 
n98.666/93. 

2 - Os itens, objeto desta licitação terão seu recebimento PROVISORIO, para 
efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com a 
especificação, e DEFINITIVAMENTE após a verificação da QUALIDADE e 
conseqüente 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 
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penalidades e sanções previstas ou rescindir o contrato e aplicar o disposto no 
art. 24, inciso XI, da Lei Federal no 8.666/93. 
2.1 - A não entrega dos produtos, será motivo de aplicação das penalidades 
previstas no Título XXII deste edital. 

3- Permanecendo a inexecução contratual o licitante será DESCREDENCIADO e 
impedido de contratar com o SAAE de Piumhi/MG. 

XVIII-DOS 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 III, finalizando com o total geral. 

3 - Nos casos em que a Comissão de Licitação constate 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. 

XIX - PAGAM ENTO 

1 - 0 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 até O7 (sete) dias após a comprovação da entrega do 
objeto Iicitado 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 Pregão, o 

pagamento ficará suspenso até seu recebimento definitivo. 

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

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. ' 
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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 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 
titulo, tempo ou forma. 

XX - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Os recursos orçamentários correrão por conta das possíveis dotações 
orçamentárias consignadas nos Programas: 17.122.0021.2165, 
17.512.0047.2169, 17.512.0449.2170 e Elemento: 3.3.90.30 do 
Orçamento do SAAE PIUMHI-MG em vigor, ou da que vier a substitui-Ia nos 
próximos exercícios, segundo o novo Plano de Classificação Funcional 
Programática, e demais disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em combinação 
com inciso V, do art. 55, da Lei n° 8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 
18, da Lei Complementar n° 101/2000. 

XXI - DO REAJUSTAMENTO 

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 n° 
10.192/2011. 

XXII - DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA 

1- Entregar os produtos, na forma pactuada; 

2- Dar ciência o SAAE PIUMHI-MG, imediatamente, e por escrito, de qualquer 
anormalidade existente na confecção dos produtos, 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; 

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; 

2l 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

iicitaciyesfígsaacpiumhLcnm.br CNPJ: 23.7818 ¡GJUÚGI HJ 

Autarquia Municipal (Lei ¡035/90) Praça Zeca Soares. Zi] -37925-(HJÚ PINA! Ill/MG - 'felcfax 37-337¡-E332 

COMISSÃO 'DE LICITAÇÃO 

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. 

xxm - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

1- Efetuar o pagamento no prazo estipulado na Cláusula XVII; 

2- Notificar ao Contratado qualquer irregularidade encontrada nos produtos; 

3- Recusar os produtos que não estiver de acordo com as especificações; 

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

XXIV -ñs PENALIDADES 

1 - A recusa pelo licitante em assinar o Contrato e para a entrega dos itens 
adjudícados 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 dos produtos, 
acarretará a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, 
limitado ao máximo de 10°/o (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 
prejuízo 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; 
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 
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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.   

xxv- 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, 
especiñcações, projetos ou prazos; 
b) A lentidão no cumprimento do contrato, que impossibilite a entrega dos 
produtos 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 Le¡ 8.666/93, com a 
redação conferida pela Lei 9.854/99;  

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

1.1 - Anexo I - Termo de Referência; 

1.2 - Anexo II - Especificações Técnicas e Quantidades do Objeto; 

1.3 - Anexo III - Modelo de Proposta Comercial; 

1.4 - Anexo IV - Modelo de Carta de Credenciamento; 

1.5 - Anexo V - Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação; 

1.6 - Anexo VI - Modelo de Declaração Empregador Pessoa Juridica; 
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1.7 - Anexo VII - Modelo de Declaração para microempresa e empresa de 
pequeno porte 

1.8 - Anexo VIII - Modelo de Declaração de Idoneidade e de Inexistência de 
Fato superveniente Impeditivo de Habilitação 

1.9 - Anexo IX - 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 pelo(a) Pregoeiro(a), 
este(a) examinará as propostas subseqüentes 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 substituído por cópia reprográfica autenticada ou tratar-se 
dos envelopes de licitantes desqualificados e envelopes "Documentação de 
Habilitação" 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 
licitação, sendo possível 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. 
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8.1 - Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em 
original ou em cópia autenticada por cartório, sendo possível, 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 Água e Esgoto, revogá-Ia, no todo ou em parte, 
por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou 
anula-Ia por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e 
fundamentado, disponibilizado no quadro de aviso do SAAE para conhecimento 
dosparticipantes da licitação. 

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

12 - 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. 

13 - 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. 

14 - 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 n° 211, Centro e poderá ser obtida junto ao Pregoeiro, no 
horário de 8 às 11:00horas e de 12:30 às 16:00 horas. 

15 - 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 possiveis 
alterações e avisos. 

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

17 - 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.° 8666/93. 
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18 - 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, 05 de julho de 2017. 

Pregoeira: 
Jaqueline r cida de Souza 
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ANIÊSO IV MO2ELO DE _EARTA DIErCREDENEAMENIQ 

PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 217/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

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

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

CNPJ nO 

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. 

27 



 
Serviço Autônoma de Água e Esgoto 

IicitaceiesfçE-saacpinmhLcnnLhr (LNPJ: 23.782.8l6/G00 l 'l 0 

,Autarquia lirhmicipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares. 21¡ - 379254190 PIIHNI H UMC¡ v 'Fctefax 374371-¡332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
ANEXO V- MODELO DE DECLARAÇAO DE ATENDIMENTO AS CONDIÇOES 

DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 217/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

, inscrita no 
CNPJ ou CPF 

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

, DECLARA cumprir plenamente os requisitos de 
habilitação definidos no Edital cle Licitação acima referenciado, a teor do art. 
4°, VII da Lei Federal n°10.520/02, sob pena de responsabilização nos termos da 
lei. 

l 

, de de 2017. 

Assinatura: 

Qualificação: 

o Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a 
proponente. 
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ANEXO VI- MODELO DE DECLABAÇAO DE EMPREGADOR PESSOA 
JURIDICA 

PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 217/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

inscrita no 
CNPJ sob 0 nO , por intermédio de seu 
representante legal, o(a) Sr(a) 

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

. 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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ANEXO VII- MODELO DE DECLARAÇAO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA 

DE pegam PURE_ í- 2- 

PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 217/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

A empresa , inscrita no 
CNPJ sobon° 

. 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 Iei. 

Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e 
pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1° da Lei 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 Le¡ n° 8.666/93. 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

, de de 2017. 

(assinatura do representante Iegàl) 

o Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a 
proponente. 
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ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO OE IDONEIDADE E DE _ 

INEXISTENCIA DE FATO SEEERVENIENTE IMPEíITIVO DE HABILIEAÇAO 

PROCESSO LICITATÕRIO N° 217/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

DECLARAÇÃO 

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

Local e Data 

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representante Legal 
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_AlEXO 1x - MEUTA DE CAEQ CONTRAT_O 'l ll 

MINUTA DE CONTRATO DE N° (***)/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 217/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

Pelo presente instrumento, O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
DE PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Lei n° 1.035/90, Pessoa 
Jurídica de Direito Publico, inscrito no CNPJ/MF n° 23.782.816/0001-10 com 
sede nesta cidade de PIUMHI/MG, na Praça Zeca Soares, 211, Centro, neste 
ato representado pelo seu Diretor Executivo ODÉCIO DA SILVA MELO, 
brasileiro, casado, Eng° Civil Pós Graduado em Saneamento Básico e Meio 
Ambiente, portador do CPF nO 236.095.166/15 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 no 
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° 06/2017, por deliberação da 
Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, e homologada pelo Diretor Executivo, 
Eng° Odécio da Silva, e a empresa . inscrita no 
CNPJ/MF n° ç . estabelecida na Rua 

, n° É, 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 Presencial, homologado em 
í/í/ZOU, fica justo e contratado sob o regime da Lei no. 8.666 de 21 
de junho de 1993, com suas posteriores alterações, observadas as con íções 
enunciadas nas cláusulas que se seguem. 
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Cláusula Primeira:- DO FUNDAMENTO 

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

Cláusula Segunda:- D0 OBJETO 

0 objeto do presente contrato é à contratação de Microempresas - ME, 
Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Equiparadas para confecção e 
fornecimento de uniformes para os servidores ativos do SAAE, conforme 
especificações do anexo I deste edital do edital Pregão Presencial n° 
06/2017, a proposta do Fornecedor e a Ata da Sessão Pública do Pregão, *ñ cujos termos são parte integrante do presente instrumento. 

Cláusula Terceira:- DO PREÇO, QUAMTIDADE, DA VIGÊNCIA, 
PAGAMENTO E DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

I - Preço: pela contratação de empresa especializada em confecção e 
fornecimento de UNIFORMES para atender os servidores ativos do SAAE a 
Contratante pagará o valor de R$ *** (*****) conforme quadro 
abaixo: 

Lote Cód. Item Especificação Unid Quant. Marca Preço Sub. Preço 
Produto Unit. Total Total 

SAAE 

»x corn abertura e botões), 

00082 1 Camisa Masculina malha PV PÇ 90 
Anti -PiIling67°/o poliéster 33% 
viscose na cor branca, 
modelo polo(manga curta 
com punho, gola em linha, 

corn o logotipo do 
"SAAEPiumhi- MG" no bolso 
esquerdo, tamanhos variados 

I P, M, G e GG. 

00079 2 Camisa Masculina malha PV PÇ 120 
Anti -PiIIing 67% poliéster 
33% viscose na cor azul 
royal, manga longa com 
punho, gola redonda com 
punho , corn o logotipo do 
“SAAE Piumhi-MG" no bolso 
esquerdo, tamanhos variados 
P, M, G e GG. 

00077 1 Calça masculina PÇ 200 
profissional, em brim sol a 
sol de alta qualidade com 
260g/m1, na cor azul Royal, 
100% algodão, cós com 

ll elástico traseiro, sistema de 
fechamento da braguilha com 
zíper metálico, costura reforço 
entre pernas pespontada, 
bolso de trás costa lisa, 
tamanhos variados 36 a 60. 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
Camisa masculina de 
manga curta modelo 
tradicional, em brim sol a 
sol de alta qualidade com 
26Og/m2, na cor azul Royal, 
1U0°/o algodão, com 
logotipo "SAAE Piumhi- 
MG" no bolso do lado 
esquerdo, tamanhos variados 
P, M, G e GG. 

PÇ 200 

III 

00538 Short masculino de nylon 
liso, cós em elástico com 
cordão interno para ajuste, na 

cor azul Royal, 1000/9 
poliéster (podendo ter a 

composição 96% poliéster e 
4% elastano), sunga interna 
em malha, com silk do 
"SAAE Piumhi-MG" na coxa 
direita, tamanhos variados M, 
GeGG. 

PÇ 100 

00690 Camisa masculina manga 
curta estilo social na cor 
branca, em tecido tipo 
Tricoline elastano branco, ou 
de alta qualidade composição 
68% Poliester 27% algodão 
5% Elastano, Gramatura 138, 
bordada "SAAE Piumhi-MG" 
no bolso lado esquerdo, 
com abertura e botões, 
tamanhos variados: P.M.G e 
GG. 

PÇ O8 

003412 Camisa masculina manga 
longa estilo social na cor 
branca, em tecido , Tricoline 
elastano branco,ou de alta 
qualidade composição 
õ8°loPoliester 27% algodão 5% 
Elastano, Gramatura 138 
bordada "SAAE Piumhi-MG" 
no bolso do lado esquerdo, 
com abertura e botões, 
tamanhos variados: P.M.G e 
GG. 

PÇ 12 

001873 Camisete feminino manga 
curta na cor branca, em 
tecido tipo Tricoline elastano 
branco,ou de alta qualidade 
composição 68%PoIiester 27% 
algodão 5% Elastano, 
Gramatura 138, bordada 
"SAAE Piumhi-MG" do lado 
esquerdo , com abertura e 
botões, tamanhos variados: 
P,M,G,GG. 

PÇ 41 

004801 Camisete feminino manga 
longa na cor branco, em 
tecido tipo Tricoline elastano 
branco, ou de alta qualidade 
composição 68°/aPolie5ter 27% 
algodão 5% Elastano, 
Gra matura 138, bordada 
"SAAE Piumhi-MG do lado 
esquerdoxzom abertura e 

botões, tamanhos variadoszP, 

PÇ 19 
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00311555110 DE LICITAÇÃO 

M, G, GG 
00382 1 Calça masculina PÇ 36 

tradicional, em tecido 
jeans, macio, 97% algodão 
e 3% elastano, cor azul 
escuro, sistema de 
fechamento da braguilha com 
zíper metálico, costura reforço 
entre pernas pespontada na 
cor amarela, bolso de trás 
costa lisa, tamanhos variados 
de 36 a 60. 

00383 2 Calça Jeans feminina em 
tecido macio 97% algodão 
e 3% elastano na cor azul 
escuro, sistema de 
fechamento de braguilha com 
zíper metálicaTamanhos de 
366150 

PÇ 40 

VI 

00326 1 Calçado de segurança, tipo PAR 24 
botina de elástico na cor 
preta, confeccionado em 
nobookhidrofugada curtida 
ao cromo, palmilha de 
montagem de não tecido 
fixada pelo sistema strobel, 
sem biqueira de aço, e solado 
de poliuretano bidensidade 
injeta direto no cabeclai, com 
certificado de aprovação 
(CA), tamanhos variados de 
36 a 46. 

00076 2 Calçado de segurança, tipo PAR 200 
botina de elástico na cor 
preta, confeccionado em 
vaquetahidrofugada curtida 
ao cromo, palmilha de 
montagem de não tecido 
fixada pelo sistema strobel, 
sem biqueira de aço, e solado 
de poliuretano biclensidacle 
injeta direto no cabedal, com 
certificado de aprovação 
(CA) tamanhos variadosn° 36 
a49. 

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 Le¡ 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 
06/2017. 
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COMISSAO DE LECITAÇAO 

IV - Da dotação orçamentária: a ficha orçamentária esta' de conformidade 
com o edital Pregão Presencial 06/2017. 

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

As obrigações e responsabilidades da Contratada e do Contratante estão de 
conformidade com o edital Pregão Presencial 06/2017. - 

Cláusula Quinta:- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS E 
DAS PENALIDADES 

As condições de recebimento e as penalidades estão de conformidade com o 
edital Pregão Presencial 06/2017. 

Cláusula Sexta - GESTÃO [FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o 
recebimento e a conferência do equipamento, pela servidora do SAAE Sônia 
Roseni Costa matrícula n° 0039 - Chefe do Setor de Patrimônio Material e 
Transporte acompanhada pela Comissão de Avaliação, designada pela 
Portaria n° 36/2017, 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° - A servidora do SAAE Sônia Roseni Costa atuará como gestora e 
fiscalizadora da execução do objeto contratual. 
§2° - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não 
excluem nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto 
cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato. 

Cláusula Sétima:- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do edital Pregão Presencial 
n° 06/2017. 

Cláusula Oitava:- DO FORO 

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

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

Piumhi-MG, ** de ***** de 2017. 
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C01\'1ISSÃO'DE LICITAÇÃO 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 
Contratante 

Contratada 

Testemunhas:- 

RG n° 

RG n° 
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ANEXO 1 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 217/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

1 - DO OBJETO 

Este termo tem por objeto à contratação de Micro Empresas - ME, Empresas 
de Pequeno Porte - EPP ou Equíparadas para prestação de serviços de 
confecção e fornecimento de uniformes para os servidores ativos do SAAE, 
conforme especificações constantes do Anexo I deste edital. 

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A presente aquisição visa atender a demanda do SAAE e se faz necessária uma vez 
que os funcionários dos setores de Manutenção, obras, redes e ramais, ETA , ETE e 

Contas e Consumo (Ieituristas) executam serviços que tem contato com poeira, 
barro, terra, óleo, além de ser Obrigatório seu fornecimento conforme especiñcado 
no PPRA. 

Quanto à uniformização dos funcionários da parte administrativa trata-se de 
uniforme profissional de categoria própria, com características particulares, 
ampliado por valores institucionais, de forma que possa atender parte do efetivo. A 
uniformização de todo Os funcionários é de vital importância para a identificação, 
que diariamente tem contato direto com a população que depende dos serviços 
públicos municipais. ç 

Tendo em vista também a necessidade de renovar os uniformes dos servidores 
ativos do SAAE, para O exercício regular da proteção de seus bens, serviços e 
instalações. 

3 - DA QUANTIDADE ESTIMADA E OA DESCRIÇÃO DO OBJETO 

A quantidade estimada e a descrição do objeto estão relacionadas no Relatório de 
Especificação - Anexo II do Edital. 

A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos 
produtos, bem como efetuar a troca dos produtos que não atenda as especificações 
do objeto. 
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4- CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

4.1 - A proposta comercial poderá ser apresentada conforme modelo do Anexo 
III- 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-mail e assinatura do 
seu representante legal ou credenciado, devidamente identificado e qualificado sem 
emendas, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, 
inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais 
licitantes, prejuízo à administração ou não impedirem a exata compreensão de seu 
conteúdo, constando: 

a) data e assinatura do representante legal da proponente; 

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

c) endereço completo; 

d) VALOR UNITÁRIO E GLOBAL, ou seja, a soma do resultado da multiplicação da 

unidade pelo respectivo preço unitário, cotados em reais, com até O2 (duas) casas 
decimais. Será(ão) descIassificada(s) a(s) proposta(s) com preço manifestamente 
inexequível ou superior aos praticados no mercado, nos termos do art. 48, II da Lei 

8.666/93 e suas alterações; 

e) Valor total da proposta por extenso. 

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

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

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

4.2- Os licitantes deveram especificar a marca, o tipo de tecido que será realizado 
para a confecção, além daqueles exigidos no edital, bem como a qualidade da 
confecção e do tecido. 

5- CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

5.1 O objeto será aceito após a verificação, pelo Setor de Patrimônio Material e 
Transporte juntamente com a Comissão de Avaliação, designada pela Portaria nO 

36/2017, que avaliará a qualidade das peças de conformidade com as 
especificações constantes do Termo de Referência por meio de vistorias; 
5.2. Não será aceito os uniformes em desacordo com as especificações; 
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5.3. A licitante deverá oferecer garantia para os uniformes, contra defeitos de 
fabricação; 
5.4. As especificações constantes neste edital são meros indicadores de qualidade 
mínima dos produtos, não obstando a entrega de quaisquer dos itens em qualidade 
superior à descrita, desde que: 
5.4.1 - Sejam adequadas aos serviços executados pelos servidores beneficiários; 
5.4.2 - Atendam aos critérios de conforto, durabilidade e ergonomia; 
5.4.3 - Tenham excelente acabamento; 
5.4.4 - Todas as peças de um mesmo item sejam de mesmo fabricante e modelo; 
5.4.5 - Sejam inteiramente aprovados pela Comissão de Avaliação designada pela 
a Administração. 
5.4.6 Os uniformes deverão ser entregues na sede do SAAE à (Praça Zeca Soares 
no 211- Centro da cidade de Piumhi-MG) e em perfeitas condições de uso. 
5.5 - Não serão aceitas as peças em desconformidade com este edita! ou que 
apresentem evidências de má qualidade na confecção ou no armazenamento, tais 
como falhas nas costuras, desfiados, afrouxamentos, entortamentos, vincos, 
franzidos, amassados, distorções nas fileiras, manchas, desbotamentos, 
metamerísmo, falhas de entrelaçamento, presença de fungos ou odores de 
qualquer tipo (incluindo os oriundos das matérias primas). 
5.5.1 - As peças porventura rejeitadas deverão ser substituídas pela CONTRATADA 
por outras de iguais especificações, tamanhos e cores, dentro do prazo de entrega 
constante no edital. 
5.6. Serão exigidas amostras das licitantes vencedoras, dos itens 
identificados deste Termo de Referência, para análise sensorial e testes. As 
amostras deverão ser entregues, de acordo com a legislação pertinente, no 
local e horário indicados pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação. 
5.6.1 As licitantes vencedoras deverão apresentar amostras no prazo 
máximo de até 15 (quinze) dias contados da convocação do Pregoeiro, das 
peças para a análise da Comissão de Avaliação e sua conformidade com as 
especificações constantes neste edital. 
5.7. As amostras somente serão recebidas se estiverem devidamente 
identificadas, uma a uma, indicando em etiquetas o nome da empresa 
licitante, o número do pregão a que se referem. 
5.8. A(s) empresa(s) vencedoras (s) deverá (ao), submeter a (Comissão 
de Licitação), amostras dos Uniformes, devidamente identificados, 
inclusive discriminando o tipo de tecido, para análise, por parte desta 
Comissão, da qualidade da confecção e do tecido. Bem como na etapa da 
entrega apresentar uma amostra das Camisas, Camisetes, Calças e 
calçados das numerações e tamanhos especificados em edital, para os 
servidores escolherem e conferirem suas numerações. As amostras só 
serão devolvidas após entrega definitiva dos uniformes. 
5.9. A aprovação das amostras ocorrerá mediante análise sensorial a ser 
realizada pela Comissão de Licitação. 
5.10. Será desclassificada a proposta de licitante que tiver amostra 
rejeitada ou não entrega-las. 
5.11. Em caso de desclassificação da proposta vencedora serão solicitadas 
as amostras do segundo colocado e assim sucessivamente obedecida à 
ordem de desclassificação das licitantes. 
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6 - DA GARANTIA~ 

6.1 - Todas as pegas deverão ter garantia total gelo prazo de 90 (noventa) É, com assistência técnica pelo prazo contra qualquer defeito de fabricação, 
confecção ou problema de armazenamento, a partir da data do recebimento do 
objeto de forma definitiva, pela administração do SAAE. 
6.1.1 - Entender-se-á como defeito de fabricagãg, a apresentação, em qualquer 
tempo durante o prazo de garantia, de desconformidades das matérias primas 
(tecidos, linhas, botões, entretelas, tintura e outros), com as exigências descritas 
neste edital, incluindo-se tecidos manchados, desbotados, rasgados, furados, 
esgarçados, bem como botões ou zíperes quebrados, excetuando-se aquelas 
decorrentes de uso incorreto ou em condições mais severas do que aquelas para as 
quais a resistência dos materiais foi desenvolvida. 
6.1.2 - Entender-se-á como defeito de confecção, a apresentação, em qualquer 
tempo durante o prazo de garantia, de desconformidades das costuras ou de 
fixação de aviamentos, incluindo-se costuras frouxas, desfiadas, desalinhadas ou 
rompidas, além de botões ou zíperes mal fixados, faltantes ou de qualidade inferior 
à exigida, bem como outras condições referentes à confecção e ao acabamento das 
peças, excetuando-se aquelas decorrentes de mau uso ou cuidados incorretos por 
parte dos usuários. 
6.1.3 - Entender-se-á como problema de armazenamento, a apresentação, no 
ato do recebimento, de peças amarrotadas, amassadas, com vincos, evidências de 
umidade, fungos ou mofo, presença de odores fortes' (incluindo os oriundos das 
matérias primas), bem como outras evidencias de guarda ou transporte sob 
condições inadequadas. 

7- ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E 

FINANCEIRA PARA A DESPESA 
Para definição do valor estimado para esta contratação, foram observados média 
aritmética após pesquisa de preços com pelo menos três fornecedores do ramo 
pertinente. 

7.1 R$ 48.977,99, (Quarenta e oito mil, novecentos e noventa e sete reais 
e noventa e nove centavos) é o valor estimado para execução do objeto desta 
Hcüação. 

7.2 Na planilha a seguir, estão discriminados os valores unitários máximos 
admitidos para participação nesta licitação, será: 

Lote cód. Item Especificação Unid Quant. Marca Preço Sub. Preço Total 
Produto Unit. Total 

SAAE 
Camisa Masculina malha 
PV Anti -Pillingõím/o 
poliéster 33% viscose na R$27,77 R$2.499,30 

00082 1 cor branca, modelo PÇ 90 
polo(manga curta com 
punho, gola em linha, 
com abertura e botões), 
com o logotipo do 
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"SAAEPiumhi- MG” no 

bolso esquerdo. tamanhos 
Variados P, M, G e GG. _ R$5491,70 

Camisa Masculina malha 
PV Anti -Pilling 67% 
poliéster 33% viscose na 

00079 2 cor azul royal, manga PÇ 120 R$30 77 R$169: 40 
longa com punho, gola ' ' 
redonda com punho , 

corn o logotipo do "SAAE 
Piumhi-MG" no bolso 
esquerdo, tamanhos 
variados P, M, G e GG. 

calça masculina 
profissional, em brim 
sol a sol de alta qualidade 
com 260g/m2, na cor azul 

00077 1 RPYEÍ, 109°Ío algodao, PÇ 200 R$47,87 R$9574,00 
cos com elastnco traseiro, 
sistema de fechamento da 

braguilha com zíper 
metálico, costura reforço 
entre pernas pespontada. 
bolso de trás costa lisa, 
tamanhos variados 36 a R$8.440,00 
60. 
Camisa masculina de 
manga curta modelo 
tradicional, em brim sol 
a sol de alta qualidade 

00078 2 com 260g/m3, na cor azul PÇ 200 Royal, 100% algodão, R$433 R$B'866'00 

com logotipo "SAAE 
Piumhi- MG" no bolso do 
lado esquerdo, tamanhos 
variados P, M, G e GG. 
Short masculino de 
nylon liso, cos em elástico 
com cordão interno para 
ajuste, na cor azul Royal, 
100°/a poliéster (podendo 00538 1 ter a composição 9696 PÇ 100 R$24J3 R$2'473'O0 R$2'473'00 

poliéster e 4% elastano), 
sunga interna em malha, 
com silk do "SAAE 
Piumhi-MG" na coxa 
direita, tamanhos 
variados M, G e GG. 

' Camisa masculina 
manga curta estilo 
social na cor brnca, em 
tecido tipo Tricoline 
elastano branco, ou de alta 00690 1 qualidade composição 68% PÇ 08 M5630 R$45O'40 

Poliester 27% algodão 5% 
Elastano, Gramatura 138, 
bordada "SAAE Piumhi- 
MG" no bolso lado 
esquerdo, com abertura e 

botões, tamanhos 
variados: P.M.G e GG. 

Camisa masculina 
manga longa estilo 
social na cor branca, em 
tecido , Trlcoline elastano 
branco,ou de alta R$63 23 R$758 76 

003412 2 qualidade composição PÇ 12 ' ' ' 
68°/oPoIiester 2794: algodão 
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5% Elastano, Gramatura 
138 bordada "SAAE 
Piumhi-MG" no bolso do 
lado esquerdo, com 
abertura e botões, 
tamanhos variados: P.M.G 
eGG. 

R$4.636,29 

'Camiseta ' feminino 
manga curta na cor 
branca, em tecido tipo 
Tricoline elastano 
brancopu de alta 001873 3 qualidade composição 'M5630 R$2'308'3O 

68°/oPoliester 27% algodão PÇ 41 
5% Elastano, Gramatura 
138, bordada "SAAE 
Piumhi-MG" do lado 
esquerdo , corn abertura 
e botões, tamanhos 
variados: P,M,_G,_GG. 
Camiseta feminino 
manga longa na cor 
branco, em tecido tipo 
Tricoline elastano branco, 
OU de alta qualidade R$62,57 R$1118,83 

004801 4 composição 68%PoIiester PÇ 19 
27% algodão 5% Elastano, 
Gramatura 138, bordada 
“SAAE Piumhi-MG do lado 
esquerdo,com abertura e 

botões, tamanhos 
variadoszP, M, G, GG 

Calça masculina 
tradicional, em tecido 
jeans, macio, 97% 
algodão e 3% elastano, 
cor azul BSGUTO, sistema R$105,63 R$3302,68 

00382 1 de fechamento da PÇ 36 
braguilha com zíper . 

metálico, costura reforço 
entre pernas pespontada 
na cor amarela, bolso de 
trás costa lisa, tamanhos 
variados de 36 a 60. 

R$8.027,88 

Calça Jeans feminina em 
tecido Tnacio 97% 
algodão e 3% elastano R$195,53 a$4,225,2o 

00383 2 na cor azul escuro, PÇ 40 
sistema de fechamento de 
braguilha com zíper 
metáIicoIamanhos de 36 
a 50 

Calçado de segurança, 
tipo botina de elástico 
na cor preta, 
confeccionado em 
nobookhidrofugada 
curtida ao cromo, palmilha 

00326 1 de montagem de não PAR 24 
tecido fixada pelo sistema 
strobel, sem biqueira de 
aço, e solado de 
poliuretano bidensidade 
injeta direto no cabedal, 
com certificado de 
aprovação (CA), R$9.209,12 
tamanhos variados de 36 a 

46. 

R$ 67,63 R$1.623,12 
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Calçado de segurança, 
tipo botina de elástico 
na cor preta, 
confeccionado em 
vaquetahidrofugada R R 7 6 00 00076 2 curtida ao cromo, PAR 200 $733 $ '58 ' 

palmilha de montagem de 
não tecido fixada pelo 
sistema strobel, sem 
biqueira de aço, e solado 
de poliuretano bidensidade 
injeta direto no cabedal, 
corn certificado de 
aprovação (CA) 
tamanhos variadosn° 36 a 

49. 

8-RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Os recursos orçamentários correrão por conta das possíveis dotações 
orçamentárias consignadas no Programa: 17.122.0021.2165, 
1751100412169, 17.512.0449.217O e Elemento: 3.3.90.30 do Orçamento 
do SAAE PIUMHI-MG em vigor, ou da que vier a substitui-la nos próximos 
exercícios, segundo o novo Plano de Classificação Funcional Programática, e demais 
disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em combinação com inciso V, do art. S5, 

da Lei n° 8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei Complementar 
n° 101/2000. 

9- DA EXECUÇÃO oo OBJETO 

1- Tirar todas as medidas necessárias à confecção das peças, que irão compor o 

uniforme, em cada servidor do SAAE, quando for o caso. 

2- Enviar funcionários da CONTRATADA, para efetuar a medição nos servidores do 
SAAE, em seu próprio local de trabalho, para que se evite deslocamento de 
servidores. 

3- Antes de entregar os uniformes, tirar a prova definitiva em cada servidor, para 
evitar futuras reclamações e prováveis trocas. 

4 - Após a prova definitiva de todos os servidores do SAAE, embalar os uniformes 
em plásticos transparentes, identificados com o nome completo de cada servidor. 

5- Todas as peças deverão conter etiqueta informando tamanho, marca, 
composição do tecido, instrução de lavagem e conservação da roupa, conforme 
determinação do INMETRO. 

6- As letras deverão ser silcadas/bordadas, conforme logomarca do SAAE a ser 
fornecida pelo Setor de Patrimônio Material e Transporte (A|moxarifado)do SAAE 
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7 - Quaisquer dúvidas poderão ser dirimidas no Setor de Patrimônio Material e 
Transporte (Almoxarifado) à Praça Zeca Soares, 211- Centro na cidade de Piumhi- 
MG, ou através do telefone: (37) 337-1332 Ramal 211 ou 207. 

11-DO PRAZO DA ENTREGA DOS PRODUTOS 

O licitante vencedor deverá entregar os produtos, objeto desta licitação, no prazo 
máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar da emissão da nota de 
empenho, e assinatura do contrato. 
Os produtos deverão ser entregues no almoxarifado do SAAE, situado na Praça 
Zeca Soares no 211, Centro, nesta cidade de Piumhi-MG, com frete CIF e descarga 
por conta do fornecedor, de segunda à sexta~feira, em dia útil, de 8h às 11h e de 
13h às 16h, telefone: (37) 337-1332. 
Todas aspeças deverão ter garantia total pelo prazo de 90 (noventa) dias, com 
assistência técnica pelo prazo contra qualquer defeito de fabricação, confecção ou 
problema de armazenamento, a partir da data do recebimento do objeto de forma 
definitiva, pela administração do SAAE. 

12- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

I-A CONTRATADA se obriga a cumprir o objeto especificado neste contrato, bem 
como cumprir todas as exigências legais pertinentes ao instrumento licitatório 
Pregão Presencial n° 06/2017 sob orientação da CONTRATANTE. 
II-A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável por danos e prejuizos que 
causar á CONTRATANTE, coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, em decorrência 
da execução do objeto, sem quaisquer ônus para o SAAE de Piumhi, ressarcimentos 
ou indenizações que tais danos ou prejuízos possam causar. 
III-A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, 
qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato. 

13 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

A CONTRATANTE se obriga a cumprir todas cláusulas deste contrato bem como as 
demais especificadas no edital e na Lei 8.666/93, sempre observando o interesse 
público. 

14- DO PAGAMENTO 

O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado 
pela Tesouraria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG, por 
processo legal, em até 07 (sete) dias após a comprovação da entrega do objeto 
licitado 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 Convite, o pagamento 
ficará suspenso até seu recebimento definitivo. 
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14.1-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 vicio. 
14.2-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. 
14.3- 0 pagamento não será efetuado, enquanto pendente de liquidação, qualquer 
obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 
direito à alteração de preços, correção monetária, compensação financeira. 
14.4 -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 

15 - Da Vigência do Contrato 

I -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. 
II- Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, 
com as alterações que lhe foram impostas pela Le¡ Federal 8.883/94, o presente 
Contrato será, cancelado, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla 
defesa. 

16 - GESTÃO [FISCALIZAÇÃO oo CONTRATO 

O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a 
conferência do produto, pela servidora do SAAE Sônia Roseni Costa matrícula n° 
0039 - Chefe do Setor de Patrimônio Material e Transporte, acompanhada pela 
Comissão de Avaliação, designada pela Portaria n° 36/2017 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° ~ A servidora Sônia Roseni Costa atuará como gestora e fiscalizadora da 

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

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

I ~ Advertência; 
II - Multa; 
III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 

contratar com o SAAE PIUMHI-MG pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
IV - Declaração de ínidoneidade para licitar ou contratar com o SAAE 

PIUMHI-MG. 
V - As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula poderão ser 

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

prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla 
defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a 

pessoa jurídica que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7° da Lei Federal 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 ínidôneo; 
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. 

18. Sustentabilidade em Atendimento das Políticas Públicas 

18.1- Em observância aos quesitos de sustentabilidade deverão ser atendidos, no 
que couber, as exigências do art. 3° da Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal nO 

12.305/10 (Politica Nacional de Resíduos Sólidos), Lei Estadual n° 18.031/09 
(Política Estadual de Resíduos Sólidos), Decreto Estadual n° 46.105/12 
(Desenvolvimento Sustentável nas contratações públicas de Minas Gerais) e demais 
legislações especificas, 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); 
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e) redução de resíduos, 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. 
18.2 - O SAAE poderá efetuar diligências no loca! de execução dos serviços para 
comprovar o cumprimento dessas recomendações. 

19 - CONDIÇÕES GERAIS: 
O SAAE poderá alterar 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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PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017 
PRocEsso LICITATÓRIO N° 217/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

O Pregoeiro do SAAE de Piumhi solicita a V. Sã. a cotação de preços para o(s) 
produto(s) abaixo, de acordo com o Edital e especificações estabelecidas neste 
Anexo I e Especificações Técnica 

Lote Cód. Item Especificação Unid Quant. 
Produto SAAE 

Camisa Masculina malha PV 
Anti -PiIIing67°/o poliéster 33% 
viscose na cor branca, modelo 
polo(manga curta com punho, 

00082 1 gola em linha, com abertura e PÇ 90 
botões), com O logotipo do 
"SAAEPiumhi- MG" no bolso 
esquerdo, tamanhos variados P, 

¡ M, G e GG. 

Camisa Masculina malha PV 
Anti -PiIIing 67% poliéster 33% 
viscose na cor azul royal, 

00079 2 manga longa corn punho, gola PÇ 120 
redonda com punho , com o 
logotipo do "SAAE Piumhi-MG" 
no bolso esquerdo, tamanhos 
variados P, M, G e GG. 

Calça masculina profissional, 
em brim sol a sol de alta 
qualidade com 260g/m2, na cor 
azul Royal, 100% algodão, cós 
com elástico traseiro, sistema de 

00077 1 fechamento da braguilha com PÇ 200 
zíper' metálico, costura reforço 
entre pernas pespontada, bolso 

H de trás costa lisa, tamanhos 
variados 36 a 60. 
Camisa masculina de manga 
curta modelo tradicional, em 
brim sol a sol de alta 
qualidade com 260g/m3, na cor 

00078 2 azul Royal, 100°lo algodão, PÇ 200 
com logotipo "SAAE Piumhi- 
MG" no bolso do lado 
esquerdo, tamanhos variados P, 

M, G e GG. 

Short masculino de nylon liso, 
cós em elástico com cordão 
interno para ajuste, na cor azul 
Royal, 100% poliéster (podendo 
ter a composição 96% poliéster e 

00538 1 4% elastano), sunga interna em PÇ 100 
'H malha, com silk do "SAAE 

Piumhi-MG" na coxa direita, 
tamanhos variados M, G e GG. 

Camisa masculina manga 
curta estilo social na cor 

12 
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N tamanhos variados: P.M.G e GG. 

branca, em tecido tipo Tricoline 
elastano branco, ou de alta 
qualidade composição 68% 

00690 1 Poliester 27% algodão 5% PÇ 08 
Elastano, Gramatura 138, 
bordada "SAAE Piumhi-MG" no 
bolso lado esquerdo, com 
abertura e botões, tamanhos 
variados: P.M.G e GG. 

Camisa masculina manga 
longa estilo social na cor 
branca, em tecido , Tricoline 
elastano branco,ou de alta 
qualidade composição 

003412 2 68°/oPoIiester 27% algodão 5% PÇ 12 

Elastano, Gramatura 138 
bordada "SAAE Piumhi-MG" 
no bolso do lado esquerdo, 
com abertura e botões, 

Camiseta feminino manga 
curta na cor branca, em tecido 
tipo Tricoline elastano branco,ou 
de alta qualidade composição 
68°/oPo|iester 27% algodão 5% 

001873 3 Elastano, Gramatura 138, PÇ 41 
bordada "SAAE Piumhi-MG" 
do lado esquerdo , com 
abertura e botões, tamanhos 
variados: P,M,G,GG. 
Camisete feminino manga 
longa na cor branco, em tecido 
tipo Tricoline elastano branco, ou 
de alta qualidade composição 
68°/oPo|ie5ter 27% algodão 5% 

004801 4 Elastano, Gramatura 138, PÇ 19 
bordada “SAAE Piumhi-MG do 
lado esquerdo,com abertura e 
botões, tamanhos variados:P, M, 
G, GG 

V amarela, bolso de trás costa lisa, 

Calça masculina tradicional, 
em tecido jeans, macio, 97% 
algodão e 3% elastano, cor 
azul escuro, sistema de 

00382 1 fechamento da braguilha com PÇ 36 
zíper metálico, costura reforço 
entre pernas pespontada na cor 

tamanhos variados de 36 a 60. 
Calça Jeans feminina em 
tecido macio 97%» algodão e 
3% elastano na cor azul 

00383 2 escuro, sistema de fechamento PÇ 40 
de braguilha com zíper 
metálicoIamanhos de 36 a 50 

V¡ tamanhos variados de 36 a 46. 

Calçado de segurança, tipo 
botina de elástico na cor 
preta, confeccionado em 
nobookhidrofugada curtida ao 
cromo, palmilha de montagem de 
não tecido fixada pelo sistema 

00326 1 strobel, sem biqueira de aço, e PAR 24 
solado de poliuretano bidensidade 
injeta direto no cabedal, com 
certificado de aprovação (CA), 

Calçado de segurança, tipo 
botina de elástico na cor 
preta, confeccionado em 
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vaquetahidrofugada curtida ao 
cromo, palmilha de montagem de 

00076 2 não tecido fixada pelo sistema PAR 200 
strobel, sem biqueira de aço, e 

solado de pofíuretano bidensidade 
injeta direto no cabedal, com 
certificado de aprovação (CA) 
tamanhos variadosn° 36 a 49. 

OBS: O SAAE fornecerá ao licitante vencedor a grade de 
numeração/quantidade das peças e calçados para os servidores. 
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ANEXO III 

PREGÃO PRESENC_IAL N° 06/2017 
PROCESSO LICITATORIO N° 217/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

MINUTA DE CARTA-PROPOSTA 

abaixo 

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

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

Lote 
Produto SAAE 

Cód. Item Especificação Unid Quant. Marca Preço Sub. 

Unit. Total 

Camisa Masculina malha PV 
Anti -PiIIing67°/u poliéster 33% 
viscose na cor branca, modelo 
polo(manga curta com punho, 
gola em linha, com abertura e PÇ 90 
botões), com o logotipo do 
"SAAEPiumhi- MG" no bolso 
esquerdo, tamanhos variados P, 

M, G e GG. 

00082 1 

Camisa Masculina malha PV 
Anti -Pilling 67% poliéster 33% 
viscose na cor azul royal, 
manga longa com punho, gola PÇ 120 
redonda com punho , com o 
logotipo do "SAAE Piumhi-MG" 
no bolso esquerdo, tamanhos 
variados P, M, G e GG. 

00079 2 

Calça masculina profissional, 
em brim sol a sol de alta 

qualidade com 260g/m2, na cor 
azul Royal, 1000/:: algodão, cós 
com elástico traseiro, sistema de 
fechamento da braguilha com PÇ 200 
zíper metálico, costura reforço 
entre pernas pespontada, bolso 
de trás costa lisa, tamanhos 
variados 36 a 60. 

00077 1 

Camisa masculina de manga 
curta modelo tradicional, em 
brim sol a sol de alta 
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lltitacocszêijsazicpium hi.ctam.l›r (ZNPJ: 2337818360001 lí) 
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00078 
qualidade com 26Og/m2, na cor 
azul Royal, 1000/:: algodão, 
com logotipo "SAAE Piumhi- 
MG" no bolso do lado 
esquerdo, tamanhos variados P, 

M, G e GG. 

PÇ 200 

00538 

Short masculino de nylon liso, 
cós em elástico com cordão 
interno para ajuste, na cor azul 
Royal, 100% poliéster (podendo 
ter a composição 96% poliéster e 

4% elastano), sunga interna em 
malha, com silk do "SAAE 
Piumhi-MG" na coxa direita, 
tamanhos variados M, G e GG. 

PÇ 100 

00690 

Camisa masculina manga 
curta estilo social na cor 
branca, em tecido tipo Tricoline 
elastano branco, ou de alta 
qualidade composição 68% 
Poliester 27% algodão 5% 
Elastano, Gramatura 138, 
bordada "SAAE Piumhi-MG" no 
bolso lado esquerdo, com 
abertura e botões, tamanhos 
variados: P.M.G e GG. 

PÇ 08 

003412 

Camisa masculina manga 
longa estilo social na cor 
branca, em tecido , Tricoline 
elastano branco,ou de alta 
qualidade composição 
68°/oPoIiester 27% algodão 5% 
Elastano, Gramatura 138 
bordada "SAAE Piumhi-MG" 
no bolso do lado esquerdo, 
com abertura e botões, 
tamanhos variados: P.M.G e GG. 

PÇ 12 

001873 

Camiseta feminino manga 
curta na cor branca, em tecido 
tipo Tricoline elastano branco,ou 
de alta qualidade composição 
68°/nPo|iester 27% algodão 5% 
Elastano, Gramatura 138, 
bordada "SAAE Piumhi-MG" 
do lado esquerdo , com 
abertura e botões, tamanhos 
variados: P,M,G,GG. 

PÇ 41 

004801 

Camiseta feminino manga 
longa na cor branco, em tecido 
tipo Tricoline elastano branco, ou 
de alta qualidade composição 
68%PoIiester 27% algodão 5% 
Elastano, Gramatura 138, 
bordada "SAAE Piumhi-MG do 
lado esquerdqcom abertura e 

botões, tamanhos variad0s:P, M, 
G,GG 

PÇ 19 

00382 

Calça masculina tradicional, 
em tecido jeans, macio, 97% 
algodão e 3% elastano, cor 
azul escuro, sistema de 
fechamento da braguilha com 
zíper metálico, costura reforço 
entre pernas pespontada na cor' 
amarela, bolso de trás costa lisa, 
tamanhos variados de 36 a 60. 

PÇ 
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Calça Jeans feminina em 
tecido macio 97% algodão e 
3% elastano na cor azul 

00383 2 escuro, sistema de fechamento PÇ 40 
de braguilha com zíper 
metálicoTamanhos de 36 a 50 712w"" 

Calçado de segurança, tipo 
botina de elástico na cor 
preta, confeccionado em 
nobookhidrofugada curttda ao 
cromo, paimilha de montagem de 

00326 1 não tecido fixada pelo sistema PAR 24 
strobel, sem biqueira de aço, e 
solado de poliuretano bidensidade 
injeta direto no cabedal, com 
certificado de aprovação (CA), 
tamanhos variados de 36 a 46. 
Calçado de segurança, tipo 
botina de elástico na cor 
preta, confeccionado em 
vaquetahidrofugada curtida ao 
cromo, palmilha de montagem de 

00076 2 não tecido fixada pelo sistema PAR 200 
strobel, sem biqueira de aço, e 
solado de poliuretano bidensidade 
injeta direto no cabedal, com 
certificado de aprovação (CA) 
tamanhos variadosn° 36 a 49. 

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

Local e Data 

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representante Legal 
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SAÉJÍIE  
Serviço Autónomo de Água e Esgoto 

dlretnria@saaeglumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/00011D 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça ZecaSoare-s, 211» 37925-000 PlUMHl/MG -Telefax 37-3371-1332 

PORTARIA - SAAE - PIUMHI n. 18/2017 

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

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

O Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
»N 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 rj 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. 05/2017 e 06/2017, esta 
Autarquia nomeou também a servidora Maria das Graças Ferreira Barros Goulart 
para atuar como Pregoeira. 

Art. 3°. A equipe de apoio que assessorarãcta Heitor/ora! ORlGlNAL 
, . . _ BEACH' ARQUIVADO NESTA e nomeada sera composta pelos seguintes servidores. AUTARQUM_ 

P 

Maria Luciana Goulart de Castro 
Sônia Rosen¡ Costa 

Ailton Francisco Figueiredo 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

CNPJ: ZBJSZBISÍOGÚIID diretoria@saaegiumhiucnmbr 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PlUMi-!ã/MG - Telefax 37-3371-1332 

cargos públicos. 

_I Art. 4°. As atribuições da Pregoeira e equipe de apoio são 
aquelas estabelecidas nas Portarias n. 05/2017 e 06/2017, sendo que deverão 
desempenhá-las concomitantemente como as atribuições de seus respectivos 

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. 

Zi 
Eng. ODÉCIO A SILVA MELO 
Diretor Executivo do SAAE 

courses com o ORIGINAL 
se AC HA ARQUIVADO NESTA 
AUTARQUIÂ. 

É PIUMHI - MG 

CERTIFICAMOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO 

PIUMHI, f É f 

A0 DISPOSTO NO ARTIGO 72 D l RGÂNICA 

MUNICIPAL QUE PUBLIQUE¡ AIO) "OR * 

.IL n30? NO QUADRO DE 

AVISO MUNICIPIO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. 

'W' @twice %au 
a. Passe. a. E APOIO ADMINISTRATIVO 



LA M... a... 

íx _ _. ..._,._a,__........_. wma...”  .. _Lu_ m.. . ;Wa .c L.__  .25 
CRM_ a. Em _  mwm w. .d  . _ NAT M A . y. _ . .Ka. í .... .. 

 

 

,Tm._.m.awj.__ a3.. &wwmgw _amam _mama a 

d 



OV BS H 

-    *uawmd 
' e nha a” 'Huvtnmwxñv 

V153!! aüvlsunüav V 

 

'À enfiar-tri** í* V( 

1VN|9|H0  WÔO ÉHEJNOO 

_L_ L 



Ji 

PREFEITURA MUN|CIPAL DE PIUMHI 
Rua Pacire Abel 332 - Centro. 

CEP 37925-000 - Piumhi- MG 
Tel.: (37) 3371-9950 

Estado de Minas Gerais 
C.N.P.J. 16.781.346!0001-04 

DECRETO N° 2.887/2010 

"Regulamenta a modalidade de licitação denominada Pregão, 
para aquisição de bens e serviços comuns e dá outras 
providências. " 

o Prefeito Municipal de Piumhi,  “Gerais, _n13LINDO 

BARBOSA NÊTO, no usode .suas atribuições¡ legais eíicom  lhe 
i3* Ed :LkÍ-i¡ 'J 555,'   " ¡.“.'=:'".'. _au-A 

confere  ;    »    
DECRETA; 

Art. 19 - Este Decreto estabelece normas e procedimentos relativos à 

licitação na modalidade de pregão, destinada à aquisição de bens e serviços 

comuns, no âmbito do Município, .qualquer .qurasejaio :tra-loiaestimado.    
::all i5- ='.Â- - 

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime deste Decreto, os órgãos 

da Administração Direta e Indireta do Município. 

Art. 29 - Pregão é -a modalidade de licitação emque a dirsíaiit-a7p'el'o 

fornecimento de bens ou serviçoscomuns éfeita eni-sessãtrpúblicmi :infância *de 

propostas .de preços escritas, e lances verbais. 

Art. 39 - Os contratos celebrados pelo Mtmicípio, para a aquisição 

de bens e serviços comuns, serão precedidos, prioritariamente, de licitação pública 

.. " . n, V» -. - e . 

i . '. 

› u¡ l  ~ H ' 41/! 



' ' '-.' I, . '_ .- _.,..v.~. .L. Sp¡ 'r s' _  _.›.›_ _p 

contratações de obras e serviços de engenharia, bem como às locações 

PREFElTURA MUNlClPAL DE PIUMHI 
Rua Padre Abel 332 - Centro 

CEP 37925-000 - Piumhi- MG 
Tel.: (37) 3371-9950 

Estado de Minas Gerais 
C.N.P.J. 1378134610001-04 

na modalidade de pregão, que se destina a garantir, por meio de disputa justa entre 

os interessados, a compra mais econômica, segura e eficiente. 

§ 19 - Dependerá de regulamentação especifica 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 

de desempenho e 'qualidade possam ser concisa e objetivamente :defiínidos no 

objeto do edital, em perfeita conformidad' e com " as u' especificação? usuais 
~ , A   V* *  *i-.a 12-": 'i 13:7.. ~ *ÍÍÍéE-ftiíãà 

praticadas no mercado.    ,.        
Art. 49 - A licitação na modalidade de pregão é juridicamente 

condicionada aos princípios' básicos da ilegalidade"?   
moralidade, da igualdade; da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento_ convocatório, doobriietivo, hein rassirn aos 

..1 .a j, '4 ._ 
principios correlatos  celeridade, finalidade, razoab¡ idadedproporçionalidade, 

competitividade, Íjusto preçofseletiiridadene  açãokobjetivai n U 

Parágrafo único. As nonnas disciplinadoras da licitação _serão 

sempre interpretadas em _favor da ampliação da disputa. entre   
desde que não comprometam o interesse da Administraçãc, _a  e a 

1 

segurança da contratação. 

Art. 59 - A licitação na modalidade de pregão não_ _se_ aplica às 

l l 



PREFEITURA MUNlClPAL DE PlUMHl * 

Estado de Minas Gerais Rua Padre Abel 332 - centro 
C.N.P.J. 16.781 .34610001-04 CEP 37925-000 - Piumhi- MG 

Tel.: (37) 3371-9950 

imobiliárias e alienações em geral, que serão regidas pela legislação geral da 

Administração Pública. l 

Art. 69 - Todos quantos participem de licitação na _modalidade de 

pregão têm direito público subjetivo à ñel observância do procedimento 

estabelecido neste Decreto, podendo qualquer interessado acompanhar o seu 

desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a 

 
 

realização dos trabalhos. 

Art. 79 - À autoridade competente', designada de" ;acrírdomom as 
«   e -Ê'íÍÊ ihê-zfua', 

atribuições previstas no estatuto 'do órgão, cabe: ' ' lr '  t. 'cti-"isjuàu- 
p É  e Ç:~1?';.'à:.':-?"i 

I - determinar a abertura de licitação; 
' " i _v ~ -~ _ - .' 15-- ›. _i.-ÇÍ_;:; Á,_..-<-I".. Í=;_:,.;i:É-iÉ;i_.EÍ-'.'= igtÍnÍ-Éi  

II -. designar o pregoeiro e _os componentes da equipe de apoio; 

III - decidir osrecursos contra atos _do pregoeiro; e_    Em _-_ _ _ 

IV ghomologar' o resultado da licitação e promover acelebraçãoido 
contrato. " ' . t' i' r- 3  eu:: ..   " '  s'   ;.;==;;"?;.«;':'=.'.=.-a' iii-ü.  a_ 

Parágrafo único. Somente poderá atuar como pregoeiro o servidor 

que tenha realizado capacitação específica para exercer a atribuição. 

Art. 89 - A fase preparatória do pregão observará as seguintes regras: 

I - a definição !id-Q _objetoç deverá; ser precisa, suiiciente e clara, 

vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, 



*w 

J; 

PREFEITURA MUNlClPAL DE PIUMHI 
Estado de Minas Gerais Rua Padre Abel 332 - Centro 
C.N.P.J. 16.781 .34610001-04 CEP 37925-000 - Piumhi- MG 

Tel.: (37) 3371-9950 

limitem ou frustrem a competição ou a realização do fornecimento, devendo estar 

refletida no termo de referência; 

II - o termo de referência é o documento que deverá conter elementos 

capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de 

orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado, a definição 

dosmétodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato; 

III - a autoridade competente ou, por delegação de competência, o ,__ -~ _ _ _a g 1:3_ ' '¡  :§¡1'.'-?l 

?mas r*-.-zí:.'..~e Rins:: 5:22. .. lLHHÍJÍÍÊií-Ã' 

. _ . . ,   _E  it_ ,_1=_,-_.:__ ,-1 -._:__ñ,;i,__-'¡g.à,__; ' 

ordenador de despesa ou; ainda, o agente encarregado 'da' compra notâmbito da 

Administração, deverá:- L  ;:.› .   ;a 
    

a) definir o objeto do certame e o seu valor estimado em planilhas, de 
l ' ' ' '°“ "' i aq¡  -hllrl. _'E'.'¡"¡':i¡¡i ¡-'~-,› 

forma clara, concisa e objet1va,"'de acordocom termo de 'referencia eiabcrakio' 'pelo 

requisitante, -emconjunto 'com a área de compras, obedecidas as especiñcações ' 

praticadas no mercado; _ a _ _g 

. › t. a ;it-r a t ::A a.: viii-pr' eâ»~g;,eaw¡.  
b) justificar &necessidade-da; aqüisiçàà; E* *ii-“iúi   i 

¡ . 

c) estabelecer os critérios de aceitação dasá__propostas,ínas eirigencias de 

habilitação, as sanções administrativas aplicáveis por inadimplemento e as 

cláíisulas do contrato, inclusive com ñxação, dos prazos e das demais condições 

essenciais paraofomecimento; e* ~-  -'         
d) designar, dentre os servidores do órgão ou da entidade promotora 

da licitação, o pregoeiro responsável pelos trabalhos 'do 'pregão e a súai~eê11ijipe de 

'apoío; l  - u.   .J. T. 3iL.'.1.=.'_1?r: 

'a 12553 ¡âI=:'1Í,ê..'_.;-,› -ê ' 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PlUMHl 
Estado de Minas Gerais Rua Padre Abel 332 - Centro 
C.N.P.J. 16.781 .34610001-04 CEP 37925-000 - Piumhi- MG 

Tel.: (37) 3371-9950 

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 estimativo e o cronograma 

ñsieo-fmanceiro de desemboiso, se for o caso, elaborados pela Admjnistraçü; e 

V - para julgamento, será adotado o critério de menor preço ou, se for 

f¡ o caso, maior desconto, observados os prazos máximos para fornecimento, as 

'Í 

especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e 

as demais condições definidas no edital, - ' ' _  _z _.  *i ;if-  :â 

 
I - o credenciamento dos interessados; 

*M*  'ia *Wifi-aa i;-.'_-=. tim; ::riu-- 

II - o recebimsnt? ,dos .envelope-sa. d35:-1PF9R9$Í45àÉÕÊÍ'P1ÉÊQQ§.:=F ::F13 

. . . _._.- ,-. r,... ._ _ 

. )-   '- .r  '.-.~')'.'.i..i?-.c 57:2.- 
.__ . documentação de _habilitaçãq _ _ , 

r - s.. t:: 'a-..tx-.uttâj. i::- 

III - a abertura'  Eiuíeiópasfdàsiprkspóãtãâ  o' seuexam' e e 

aclassiñcação dos proponentes; _  í: _  7_ p Í_   _ ._ ,MT  j_ 

w - a condução' ddsiproeediini' 'êxitos farsa-aves  *secura 
da proposta ou do .lance de menor preço; ' 

a 

¡ . 

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 



PREFElTURA MUNlClPAL DE PIUMHI 
Estado de Minas Gerais Rua Padre Abel 332 - Centro 
C.N.P.J. 16.781 .34610001-04 CEP 37925-000 - Piumhi - MG 

Tet.: (37) 3371-9950 

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 (três) 

servidores municipais, sendo que pelo menos 02 (dois) deverão ocupar cargo 

efetivo na Administração, preferencialmente pertencentes ao quadro permanente 

do órgão promotor do pregão, para prestar a necessária assistência ao pregoeiro. 

Art. 11. A fase ,externa _do pregão será  .corpúavçpppocação ' - ' “ ' 2- - ' = « -. J 34 L7  'pf-Ê í txz-raja-E 

~= .."'u , :;_,.-=».'- ~  _i5 7:" ;Í1"§_§v__:_5¡§: 

dos interessados e observará ais 'seguem régxásã  ' 

ç I - a convocação dos interessados  iefetuadaipofiíirteiofl de 

publicação de aviso em função dos seguintes limites: 

a) paraibanasemiçqstsíswalomts, t. a-,entatálàêçáãtl-OOILOO  
(seiscentos e cinqüenta mil reais): 

. '~ . . z L  ¡ 

1 - Jornal de Circulação Local;  r à 

Z-Quadro de AvísosdaPrefeitura. ” “ '      * 

g  _, ,-. , ._ -_ t.  .m- ü  3 

b) para bens e serviços de valores estimados superiores a RS 

650.000,00 (seiscentos 'ecinqüenta n11 "reatar    --  “  
1 - Diário Oficial do estado; 

2 - Jornal de grande circulação estadual; 

t 3 - J omal- de circulação 100319233; 

í 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI 
Estado de Minas Gerais Rua Padre Abel 332 - Centro 
C.N.P.J. 16.781.346/0001-04 . CEP 37925-000 - Piumhi- MG 

Tel.: (37) 3371-9950 

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 

ser lida ou obtida a íntegra do edital, e o local onde será realizada a sessão pública 

do pregão; 

IH - o edital fixará prazo não inferior a oito dias úteis, contados da 

 
 noidia,'hora*el>local designados no í"editíaíl_l~,íísefái reãíiizadáfsrçssão  = ' 2  .Í.~t3"í..?'3f3*-;“¡-íé== “ .T5 1st Ee 3r:~.›_9.*;-:§s!1'a~~ Fauzxwtz! -~  

pública para recebimento das propostas e da documentãçãofêãêâlíàbílitãção, 

publicação do aviso, para os interessados prepararem suas propostas' 

'devendo o interessado ou seu representante legal proceder- ao respectivo 

credenciamento, comprovando, se for o'càso; possuir os necessários poderes para 

.'Z §?i.e1¡¡,:.'v'~. 
formulação de propostas e para a prática !detodos .os demais .atos_ inerentes ao -_- - Í .   '  ~. ,ÍÇÇ 723!: V' = ¡›"-.'   . 

certame; W 4 _ E , , _ _ 

*  DE :ef›;.:.=-_:¡;. 4:35:53 t: ITF», - êfâégrfs rfêü eu.: ¡;;_¡z_"-,=_:_--g 

v - aberta a sessão, tos' 'interessados Tou? seus«répressríaãitesêêrégaas 

entregarão ao pregoeiro, em envelopes separados, a proposta de preços e a 

documentação de habilitação; 
› r'o.,-=.-_f›;s--.  - 

VI - o pregoeiro: procederáa .abertura"=dos'-"e'ni¡elõpes contendo as 

propostas de preços e _classiñcará o autor  propostaucílíe rnenor preço on defmaior 

desconto e aqueles que tenham apresentado propostalsilrena   e 

superiores em até 10% (dez por cento), relativamente _là de menor preço, ou as que 

-tenham apresentado em valores sucessivos e inferiores em até 10% (dez por 

cento), relativamente à de maior desconto; z 

4 . 'Inn-uv 



PREFEITQRA MUNICIPAL DE PIUMHI 
Estado de Minas Gerais Rua Padre Abel 332 - Centro 
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Tel.: (37) 3371-9950 

VII - quando não forem verificadas, no_ mínimo, _três propostas 

escritas #de preços nas condições definidas no inciso anterior, o pregoeiro 

classificará 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 início à etapa de apresentação de lances 

verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em 

valores distintos a e -F199??§°F9Ê°§;  9 meses.       distintos e crescentes parace :maior desconto; 

l :  (El-ft  z-et-iíivfzk:: 

_ IX - o pregoeiro convidará individualmente os licitantes 

classificados, de forma seqüencial, _a apresentar, lances verbaisaa  agtgrrla 
proposta classiñcada de maior preço, .e _os¡c_l_ema,is, empçrderürrgegrescentpvde _galon 

- ' * -' i-itzoi. *:._ ; =_'-_., -, a _(3 :AJ '-.~._-_..--..' ...KLÍWVHJ É: L).C":.¡g3Í1;'-_v 

ou a partir do autor da proposta classificada¡ de menor desconto e _os_demais, em 
' '     'í ;ti  '-:'-"-.  N”. 2,¡ :i“Ê.”"'Ã'i“'.\.E*:5 si:: 552353; Êtifêz_  

ordem crescente de, desconto; _ 
- -'  z* :i r..›'::-; ;avi  'í=":3'_'ÊJf:;l3_  aisquez' qn:: sa-ajzzm_  t1:'t;<::“›;-» 

X - a* desistênciáem apresentar lance verbal, quando convocado pelo 

pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de_ lances yerbais e na 

manutenção do último preço apresentado pelo licitante,  _efeito de &ordenaçíic 

das propostas;   .n 

E à** *A "==**--'-*›r* terá-J fl. m: ::Em  ::.',::a›.:~. 1' 
- XI - caso-"i~nãoí=tsei* realizem lances verbais, será verificada a 

conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a 
.: . -. .' ' *  _r  :_,=-; E35” ” . «tví:¡“+:5.. 

contratação; 
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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 motivadamente a respeito; 

XIII - sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o 

envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver 

formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias, com base no 

Sistema de Registro Cadastral do Município, assegurado ao já cadastado o direito 

de apresentar a Certidão-de Registro Cadastral  pelo  que 

à¡ 2 ~  ' ,um n' . . J' r -    previsto no ato convocatório; ,. v   = ,r :- 

' 'e ...r . 
- G.J:'I'”.- n h nliai.: 1?_ ..  

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 forlaoeítâvel 'ou-sé íõillicitáhte  às 

exigências habilitatóriaao pregoéiroexainixiárá aãõferta subseqüente, verificando 

a sua aceitabilidade e procedendo à_  _cio__proponente,_ na ordem de 

classificação, e assim sucessivamentefatd .a  
ao edital, sendo o respectivo' licitante declarado vencedorie aele  ao 

objetodocertame; I. n i4 M l M a ;J  n. 

xvr nas 'situações' ?previsias- nõsíizidilsos cdr XII-*êiXif-;eóiffêgóéiro 
poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor; 

XVII - declarado o vencedor, qIiaIquerWiCitante poderá¡ manifestar 

imediata e motivadamente a; intenção de recorrer, quando lhe? será concedido o 

prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando_ os 
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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 invalidação apenas dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento;  _l E, 

XX - decididos os recursos e constatada, a  
procedimentais, a autoridade competente homologará air-iadjudieãçãorê' para 

deteñninar a contratação; 

XXII_- como condição _para celebração. do_ ,contrata ..o-_licitante 

vencedor deverá rnanteras mesmas condições de habilitação; 

XXII - quando _o proponente, vencedor_  , _apresentarlàsitgação 
regular, no ato "da assinatura do contrato, será 'convocado outro licitante, 

observada a ordem de classiñcação, para celebrar o contrato, e assim 

"sucessivamente, sem prejuízo da' aplicação  rsangàões' cabiveisgvobservadir-o 

disposto nos incisos XV @XVI deste artigo; 

XXIII - se' o licitante vencedor que' se recusar a assinar ocontrato, 

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 as; eventuais prorrogaçõíes. ' t”  
10 
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§ 1° Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão 

sua vigência conforme as disposições contidas nos instumentos 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 

Preços, em até doze meses, nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93, quando a 

proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos 

desta norma. 

 Art. 13- >- Até i2 e (dois) dias -úteis"""anteÊ55da  .Av. 
_ para 

* ' u - = ~--§ :  : .- B; ; 9-:: - 1x3.; :aii 

recebimento das propostas; »qualquer pessoa poderá: solícitairiiiesclareoimeritos,  Pa": 'i-GE-*fffsiñ 
providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. 

§ 19 Caberáab pregoeiro decidir sobre a pe ç b ni) prazõ dia 'vinte e 

qUaÍTO horas ' E ' Í *' ' ' - '- -vusw t--â '- -' «ihiiÚ-"Ézzs .i  .. .o . .  É  Íi§,*:"'Í›-'"*_Êl_ 

§ 29'Acoihida a petição contra o ato convocatório, será designada 

nova data para arenalização.doñcertameg_ _. ' -i í ' É_.._...i;p___;-_; __ l. ç__:›. f. a¡ :._.__.;«;;.~ . 

,, , s_ 
Ãàãz* "i' 

Art- 14 .-   hêhiütasãei. .i #os  Iisãianisi». e  meàsisisis 

exclusivamente, .a documentação prevista na legislação geral para a 

Administração Pública, relativa à: 
: ' ' '~ .t -4 r -l a 1' -t '=_    _ --.›_.~.-›'.;:¡: fa? ¡1-¡31 “' ° É? Íiiííáüiid :m: ig 

I - habilitação_ jurídica; _ p 

II - qualificação técnica; 

111 - qualificação econômico-assinarem; e *É* 'e  ° 

 ll 
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IV - regularidade fiscal; e 

V - cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 79 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 

.. r.-,'.~;ÊÀ i 
.s, ~:-,_:.,_¡ _h 

- 155135 
.. 

setor de licitações do Municipio, desde que previsto no edital, _ 

Art. 15 - O- licitante que ensejar o   do 

certame, não mantiver a' oroposta, falhar ou fraudar  exedctiçãoi  
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 

garantido o direito prévio  citação 'e da ampla defesa, ficará impedido de licitar 

e contratar corn a Administração, pelo prazo de ate_ cinco anos, :enquanto 

perdurarem or .motivos determinantes   Olllí ate  'seja promovida da 

reabilitação perante a própria autoridade. que aplicou aipenalidade. 

Parázgrafo único. As penalidades serão obrigatoriamente registradas 

'no sistema de registro cadastral do Município, e noiicaso de suspensão de licitar, o 

licitante deverá ser descredenciado por igual período, 'isernuprejúizo' das multas 

previstas¡ no edital e no contrato e das demais cominações legais. 

Art. 16 - É vedada a exigência' de: A ç I 

I - garantia de proposta; 

12 
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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 documentos 
-1 -..'_'-_ W ¡_^_,_.:›;~_-:__-_J 

equivalentes, autenticados pelosirespectivos consuladosÍeí ÊEBÍGIÍIÍOI' 
"r  ::xiii 3:15:31 

juramentado. 

I 

Parágrafo úoicoxo licitante devora “tor procúraaor**ic§iàeiiiê “c 

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. _ _ 

' " i c"  .pr H4: 'iÍ';:_(_Ê-'7x'Íá'í?i(_'r-='= 

Art. :18 - Quando permitida a participaçãude'empresàsíiiéúñidãsem 

'i consórcio, serão observadas as seguintes normas: 

I - deverá .ser comprovada a existência *dee-compromisso*público ou 

particular de constituição dc* consórcio, com indicação 'da' 'co-_iprc§á=-1iacr;+=5quc 

deverá atender às condições de liderança -estipuladasino “edital 
representante das consorciadas perante a Administração; 

II - cad-a- empresa consor-*ciada deverá'apfêséritariáddocuñiíêiñãõãõ de 

'habilitação exigida no ato' convocatório; ~' - i -  ~ o  v   2:  
31d" .' u. i' 
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111 - a capacidade técnica do consórcio será representada pela soma 

da capacidade técnica das empresas consorciadas; 
L 

IV - para fins de qualiñcação econômico-financeira, cada uma das 

empresas deverá. atender aos índices contábeis deñnidos 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* »reíísfpítânsáveis 

pelas obrigações do consórcio' nas fases de licitação_ -eijÁdúrante ¡a"=tiiig'ênoia> do 
_ ,_  _' , _z  LT¡ r  : &ÍLÍÍL - Ê~'í^-:;"¡W: - L f"? .a 

contrato; e  é* ÍÍÊ' - _aii  
VII - no consórçio ;de temprcsas brasileiras (9 .essanseiras arlidsmça 

caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto no inciso I 
deste artigo. i 

a .  1 - .. l_ . '. ?diz r'   :1:",r;:-= t.i.ê': 

Parágrafo únigon Antes! da ;celehraçãtop ido genti-ato, deverá ser 

promovida a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso 

referido no inciso I deste artigo. 

Art. .19 - A antoridade competente para determinar a contratação 

poderá revogar a licitação” em face de razõesde ;interesse público, derivadas de 

fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 'suficiente para 

justificar tal conduta, devendo anula-ia por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e ñmdamentado. __ 

s   .z iu¡ um: e 

§ 19 A anulação do procedimento licitatório inclua 'à do conüatof  
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§29 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da 

anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé 

de _ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

Art. 20 - Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva 

rdisponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos encargos, dele 

decorrentes, no exercício financeiro em curso. 

Art. 21 - O Município publicará no QuadroidepAvisqsio ..çgrtijato dos 

_ contratos celebrados, no prazo de ate' trinta dias da  de  com 
l 

l 
. 7 , 

a" : [ifgf r. 
,n l i ' ..›¡_. . 

indicação da modalidadeidei licitação e de seu númerede referenciais; 5;¡ 

.. _wi 
uma 

::já 

Parágrafo único. O descumprimento do disposto neste artigo 

sujeitará o servidor responsávelirà. sanção  1' d' n' 'L “u” üüfiíiiiyillilià 
i 1.: 3 o e l V   1:.   - à .':<'_§.íi;.'-- rf-.L.   

Art; 22 - Os atos essenciais_ do pregãoarinclusiye _osüdeçprrrjentes de 

meios eletrônicos, serão documentados ou juntados no respectivo processo, cada 

qual oportunamente, compreendendo, semprejuízo deôutros, o següintei: ' 

I - justificativa dap contratação; _ 

II - termo de referência, contendo descrição detalhada do objeto, 

orçamento estimativo de custos e cronograma, fisico-financeiro de desembolso, se 

. for o caso; 

III - planilhas_ de custo; , 

IV - garantia de' reserva siçaiiieiiiái-ia; com a indicação das 

respectivas rubricas; 
. »Ó 

_. Itú-v”. ;gn _ll_ h L,  f_  
15 
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V - autorização de abertura da licitação; 

VI _- designação do pregoeiro e equipe de apoio; 

VII - parecer jurídico; 

VIH - edital e respectivos anexos, quando for o caso; 

IX - minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, 

conforme o caso; J  .._  ,M 1a» 

?fl :t "jr  
X à originais  .prqpostas escritas, da  

' . ".".'\ ?'39 l ._ 
l .li T "'¡'- 35-7' 3^'É-':5~'“"' analisada e dos documentos que a instruírem; 

XI - ata :data sessão .do .pregãoncontendo, sem prejuízo de outros, o 

registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, 

na ordem de classificação, da análise da documentaçãdefcigida para habilitação e 

dos recursos interpostos; e_ 

XIÍ - comprovantes  _publicação do: atçiso do_ edital, do resultado da 

'e licitação, do extrato do contrato e dos demais atos relativos a publicidade do certame, u 

confonneo caso_ ' -u  ~.  t_ 5.1. . ..lí ::muié _L_ as" .r ñcqníu*  '~ 

Art. 23 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário, en; especial o Decreto_n° 2397/2009. 

Piumhi-MG, oàfde saiam 261o. 

Prefeito Municipal: " 
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ANEXOI =_ 

CLASSIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS 

BENS COMUNS 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

_1.7 

1.8 

1.9 

'Água _Inineranylcí n' * 

Bens de Consumo 

 
Combustível elúbfíftcánfe 

Gás 

Gênero alimentício 

Material de expediente 

Material hosoitalagt, médico e de jlabotetogio_ _ 

Medicamentos, drogas e insumos farmacêuticos 

Material de limpeza e conservação 

Oxigênio 

1.10  F 

2. 

2.1 

Bens Permanentes 

Mobiliário 

2.2 Equipamentos _em geral, exceto bens de informática 

2.3 Utensílios de uso get-al, exceto bens de informática 

% 17 
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4.3. Odontológica_ 
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2.4 Veículos automotivos em geral 

2.5 Microcomputador de mesa ou portátil ("notehook"), monitor de vídeo e 

impressora 

SERVIÇOS COMUNS 

1. Serviços de Apoio Administrativo 

2. Serviços de Apoio à Atividade de Informática 

2.1 Digitação 
f' *.- 4   é¡ -* a: [g 

2.2. Manutenção 
ÉÊ; i1 - L.. t.:  - 

3. Serviços de Assinaturas ' 'ii' '   .ihãífiíiiíif  
asa.: '_1:%.«')ê53:"i~t.I9í*-â:' 

3.1. Jornal 

3.2. Periódico.; i i 'A “i i' 

3.3.  ' V' i. ~ .' 'í' ' A '.   ¡:Í^.:'i'i.'=.:í? v5,  
3.4 Teleúisão _via satélite 

3.5 Teleyisão a cabo _ 

4. Serviços de Assistência 

4.1 . Hospitalar 

;4.2. Médica % 

a 5 _ 

i5. Serviços de Atividades Auxiliares 

/ / 

5.1 . Ascensorista 

5.2.. Auxiliar de escritório 
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5.3. Copeiro 

5.4. Garçom . 

5.5. Jardineiro 

5.6. Mensageiro 

5.7. Motorista 

5.8. Secretária 

5.9. Telefonista  
J . 

. -.Í u; a  l_ _.: LXÚL'. n. 1_ .   
__\'.:“§.› _jfi  _à _FUI Çáãnngg-if ___  

'  ̂- 'T '›l'7"'ê_ '.\.›_'.:i(í._;¡¡ 7. Serviços de Copeiragem  é * "É ““ 
6. Serviços de Coofeeção ele Uniformes 

8. Serviços de Eventos 

9. Serviços de Filmagem 

10. Serviços de Fotografía 

11. Serviçosgde Gás Natural 

12. Serviços de Gás Liqüefeito de Petróleo 

13. Serviços Gráficos 

14. Serviços de Hotelaria 

i5. Serviços de Jardinagem 

16. Serviços de Lavanderia 

17. Serviços de Iiinipeza e Conservação 

18. Serviços de Locação de Bens Móveis 

19 
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19. Serviços de Manutenção de Bens Imóveis 

20. Serviços de Manutenção. de Bens Móveis 

21. Serviços de Remoção de Bens Móveis 

22. Serviços de Microiiimagem 

23. Serviços de Reprografia 

24. Serviços de Seguro Saúde 

25. Serviços de Degravação - _ j' ___.  _ ,.  di:   
26. Serviços de Tratinção à i   ›  p  . v   iffj:  ;-=:_l=g=_. 

27. Serviços de Telecomunicações de Dados  l A f H 

28. Serviços de Telecomunicações de Irnagen; 

29. Serviços de Telecomqnicaçõesçde Voz _ 
e 30. Serviços de Telefonia Fixa 

31. Serviços de Telefonia Móvel 

32. Serviços de Transporte 

33. Serviços de Yale Refeição 

34- SGWÍÊOS de Vieíiançia e Segurança Ostensiva 

35. Serviços de Êornecinaento de Energia Elétrica 

3.6. Serviços de Aperfeiçoamento, capacitação e treinamento 

/7 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

d¡retoriaQsaaegiumhhcombr CNPJ: 21782316/000110 
Autarquia Municipal [Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PIUMHI/MG - Telefax 37-3371-1332 

PARECER JURÍDICO 
(Edital do Procedimento Licitatório) 

Procedimento Licitatório n. 217/2017 
Modalidade: Pregão Presenciai n. 6/2017 
Objeto: contratação de MEs, EPPs ou equiparadas para prestação de serviços de 
confecção e fornecimento de uniformes para os servidores ativos do SAAE, conforme 
especificações do Termo de Referência - anexo i do Edital. 

A Pregoeira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi/MG 
iniciou processo de licitação visando à aquisição de uniformes para os servidores 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 pela chefe da 
Seção de Patrimônio, Material e Transporte e, da mesma forma, detalhado junto ao 
Edital, atendendo a exigência do art. 14 da Lei n. 8.666/93. 

Verifica-se ainda que trata-se de licitação exclusiva para 'Més e EPPs, 
atendendo, portanto, ao disposto no art. 48 da LC n. 123/2006. 

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 público, ao analisar se o objeto do pregão enquadra-se 
no conceito de bem ou serviço comum, deverá considerar dois fatores: os 
padrões de desempenho e qua/idade podem ser objetivamente definidos no 
edital? As especificações estabelecidas são usuais no mercado? Se esses 
dois requisitos forem atendidos o bem ou serviço poderá ser iicitado na 
moda/idade pregão. 
12. A verificação do nívei de especificidade do objeto constitui um ótimo 
recurso a ser utilizado pelo administrador público na identificação de um bem 
de natureza comum. isso não significa que somente os bens pouco 

M 
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sofisticados poderão ser objeto do pregão, ao contrário, objetos complexos 
podem também ser enquadrados como comuns (...). " (Acórdão n. 313/2004 
- Plenário) 

"19. O entendimento de bem comum, de acordo com diversos autores, nada 
tem a ver com a complexidade do bem adquirido e sim com produtos que 
sejam comumente encontrados no mercado, sem a necessidade de 
alterações especificas para o fornecimento em questão. Este ponto de vista 
pode ser avalizado conforme as interpretações a seguir. 
20. Jessé Torres Pereira Junior (Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
da Administração Pública, 63 ed., Renovar, 2003, p. 1006) entende que: 
'Em aproximação inicial do tema, pareceu que 'comum' também sugeria 
simplicidade. Percebe-se, a seguir, que não. O objeto pode portar 
complexidade 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 serviços comuns, não obstante a sua complexidade. A 
meu ver estão presentes os requisitos da fungibilidade do objeto e da 
existência de uma padronização de qualidade e desempenho reconhecida no 
mercado correspondente, como bem demonstrou a Sefti. " 
(Voto do Acórdão n° 2. 658/2007 - Plenário, grifo nosso) 
"9. 2.4. Em geral, nem a complexidade dos bens ou serviços de tecnologia da 
informação nem o fato de eles serem críticos para a consecução das 
atividades dos entes da Administração descaracterizam a padronização com 
que tais objetos são usualmente comercializados no mercado. Logo, nem 
essa complexi'dade nem a relevância desses bens justificam -o afastamento 
da obrigatoriedade de se licitar pela modalidade Pregão (Lei n° 10.520/2002, 
art. 1°, e Acórdão n° 1.114/2006 - Plenáriof' (...). (Acórdão 237/2009 - 
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 Iicitado pode ser 
considerado bem comum - a teor do Decreto Municipal n. 2.887/2010. 

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, inclusive, observando as disposições da LC n. 123/2006. 
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O Parágrafo único do art. 38 da Lei n. 8.666I93 determina a 
obrigatoriedade da prévia análise pela Assessoria Jurídica das minutas dos Editais 
em Procedimentos Administrativos Licitatórios. 

A propósito, oportuna a transcrição desta norma: 

"Art. 38. (...) 
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos 
contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas 
e aprovadas por assessoria juridica da Administração”. 

No caso do procedimento supra identificado, aprovo o Edital elaborado, 
da forma em que se encontra, sendo de parecer favorável à sua publicação na 
forma legal. 

Ressalta-se por derradeiro, que esta assessoria jurídica, nos termos do 
parágrafo único do art. 38 da Lei n. 8.666/93, presta assessoria sob o prisma 
estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos à 
conveniência e à 'oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão 
reservados à esfera discricionária do administrador púbiico legalmente competente, 
tampouco examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa 
elou financeira. 

É o parecer, s.m.j. 

Piumhi, 5 de julho de 2017. 

Adv. va OAB 89.733 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 'DE PIUMHI-MG, PREGÃO PRESENCIAL 
NO N° 06/2017, PROCESSO LICITATORIO N° 217/2017, MENOR PREÇO 
POR LOTE. O SAAE PIUMHI através da Pregoeira Oficial vem tornar público a 

Contratação de Micro Empresas - ME, Empresas abertura do certame para a: 
de Pequeno Porte - EPP ou Equiparadas para prestação de serviços de 
confecção e fornecimento de uniformes para os servidores ativos do SAAE, 
conforme especificações constantes do termo de referência em Anexo I. 
Apresentação para credenciamento dos licitantes: dia 27/07/2017 das 8:30h 
(oito horas e trinta minutos) às 9:29h (nove horas e vinte e nove minutos), 
abertura da sessão oficial do Pregão Presencial: dia 27/07/2017 às 
09:30h. Licitação exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, em cumprimento ao disposto no inciso I do art. 48 da Lei 
Complementar n° 123/2006, com a redação dada pela Lei Complementar 
n° 147/2014 e Lei Complementar Municipal n° 25/2010. Realização do 
pregão, local de retirada e informações do Edital: Sala de Licitações localizada na 
Sede do SAAE, à Praça Zeca Soares n° 211- Centro, Piumhi-MG e no site 
www.saaegi_umhi.com.br e Telefax: 
Jaqueline Aparecida de Souza - Pregoeira 

37 3371-1332.Piumhi-MG, 05/07/2017. 
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PROGRAMA MAIS GENÉTICA 

Na próxima segunda-feira, 10, a prefeitura de 
Piumhi, por meio do departamento municipal de AgricuL 
tura, irá lançar o Programa Mais Genética. A solenidade 
acontecerá a partir das 1811. na Câmara Municipal de 

Piumhi. O programa tem comoobjetivo o melhoramento 
genético do gado leiteiro e de corte dos pequenos produ- 
tores rurais, a 'fim de aumentar a renda e a produtividade. 
proporcionando melhores condições de comercialização 
dos produtos. 

Nas ações do 'Mais Genética' estão a formação 
de inseminadores. e toda a montagem de uma grande 
infraestrutura. que vai desde a doação de botijões de 
sêmen, instnnnentai de inseminação e material genético 
para diversos municípios participantes. › 

Esse projeto é de autoria do deputado estadual 
Emidinho Madeira e tem como parceiros: Seapa-nig, 

Ematenlma. Epamig. ABCZ e Giroland. 

AVAMEP INICIA NOVA TURMA DE APRENDIZES 

A AVAMEP [Associação de Valorização e Apoio 
. aos Menores de Piumhi) comunica que no mês de setem- 

bro irá iniciar a B' tunna do curso de aprendizagem. As 
contratações serão feitas no dia 11 de setembro. 

Os. empresários que tiverem interesse em 
contratar um aprendiz para sua empresa, favor entrarem 
em contato pelo telefone: (37) 34i2-'1213que será agenda- 
da uma visita para esclarecimentos mais detalhados. 

VERBAS PARA SAÚDE EM PIUMl-Il 

o... anmntm com_o de utado Missionário 
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a .OPRESENCIÁL No N** oerzntr-'vnooes ' ' 

_ N' 21 'n2e1r',-MENoR.PREço POR Lois. o saAÊgugâlÃfgfaÍig 
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_ à# -Feiidrük-'mãmpmns-rilãimamsnsdePequenoPone 

0P_ W 9373135 P373 Pfeifaçân-qesarviçoe de confecção 
e fornecimento de uniformes para os servidores ativo; do SAAE 
conforme especificações constantesítlo termo de referência em Anexo 
l. Apresentação _para credenciamento dos licitantes: dia 21i0TI2o17 
“a5 33ml (Oito horas e trinta minutos) às 53:29h (nove horas e vinte a. 
nove minutos), abertura da sessão oficial do Pregão Presencial: dia 
¡ÍIOTIEIHT às G9:30h.,Llcltação exclusiva para Microempresas e 
EMPWIIS de Pequeno Parte. em cumprimento eo disposto no 
inciso t do an. 4a de' Lei complementar n” uarznnmhom a redação 

:and: pel:: LEI Complementar. n' 14112014- a Let Complementar 
'mc P3 "i amou_ RÊEÍÍHGÉQ do pregão. _local de retirada e n armações do Edital. Sala de trcitações localizada na Sade do 

SAAE. à Praça Zeca Soares n° 211- Centro, Piumhi-MG a no site  e Telefax: - , 
Piumhi-MG, osmwzon_ 

Jaqueline Aparecida de _Souza - Pregoeira. 
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COMISSÃO os LicrrAçAo 
ATA N° 13/2017 

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 217/2017 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

Às 09:30 horas do dia 27 de julho de 2017, em sessão pública, reuniu-se a Pregoeira 
Oficial desta Autarquia, Jaqueline Aparecida de Souza e respectivos membros da 
Equipe de Apoio: Ailton Francisco Figueiredo e Sônia Roseni Costa, designados pela 
Portaria n0 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 nO 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° 217/2017, com a finalidade de dar início aos trabalhos e realizar os 
procedimentos_ relativos ao Pregão Presencial n° 06/2017, cujo objeto visa a 
CONTRATAÇAO DE MICRO EMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
- EPP OU EQUIPARADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E 
FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES ATIVO DO SAAE, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA 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 V do edital. compareceram para o credenciamento as seguintes licitantes, 
conforme quadro abaixo: 

CNPJ Empresa Representante Identificação 
28.169.773.0001-15 NEILA DE PAULA ROSA MEI NEILA DEPAULA ROSA M 2975795 
11.021.899.0001-45 DOUGLAS GOULART SOUZA DOUGLAS GOULART MG 11616995 

ME SOUZA 
13.602.155/0001-40 CLEONICE APARECIDA SILVA CLEONICE APARECIDA M 7.729.344 

ALVES ME SILVA ALVES 

25.315.329/0001-72 AECIO BRUNO FELICISSIMO AECIO ANTONIO MG 24.679.200-0 
MARTINS ME MARTINS 

18.680.660/0001-26 CASA DA BOTINA INDUSTRIA ADEMIR DE SOUZA M-5.092.264 
E COMERCIO LTDA EPP LEANDRO 

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 aos representantes das empresas 
participantes para o procedimento de vistas e rubricas. Uma vez que este processo 
licitatório é EXCLUSIVO para contratação de Microempresas-ME e Empresas 
de Pequeno Porte -EPP ou equiparadas, as empresas: NEILA DE PAULA ROSA 
MEI, DOUGLAS GOULART SOUZA ME, CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES 
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ME, AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS ME E CASA DA BOTINA 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP, todas as participantes atenderam o título 
VIII do edital e apresentaram a documentação exigida comprovando a certificação. 
Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o MENOR PREÇO POR 
LOTE, os quais serão analisados e classificados pela ordem mencionada no Anexo I 
do edital, referente aos Lotes O1, 02, 03, 04,05 e 06. Em sequência a Pregoeira e 
equipe de apoio precederam a abertura dos envelopes de propostas de preços das 
empresas credenciadas passando para apreciação dos licitantes presentes que nada 
manifestaram, iniciando-se assim a fase de disputa dos lances. 
Após análise das propostas com as exigências do edital a comissão constatou que 
houve um erro material do edital em seus anexos: Anexo I-Termo de Referência, 
Anexo III - Minuta de Carta Proposta e Anexo IX Minuta de Carta Contrato do lote V 
, as quantidades dos códigos 382 e 383 ficaram invertidas onde se lê " cod. 00382 = 
36 pç e cod. 383 = 40 pç , leia-se “ cod. 00382 = 40 pç e cod. 383 = 36 pç., em 
relação ao cadastrado nos pedidos de compra de bens e materiais n05: 339 e 341, 
não influenciando em nada no preço global dos lotes uma vez que cada fornecedor 
cotou os mesmos preços unitários para cada item. Ato contínuo foi comunicado aos 
licitantes presentes o ocorrido que manifestaram pela continuidade do certame, 
sendo assim essa comissão visando a economicidade, agilidade do processo e as 
necessidades da administração decidiu pela continuidade do processo licitatório. 

Esta comissão após analisar os itens das propostas das empresas NEILA DE 
PAULA ROSA MEI, DOUGLAS GOULART SOUZA ME, CLEONICE APARECIDA 
SILVA ALVES ME, AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS ME E CASA DA 
BOTINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP, a Pregoeira e equipe de apoio 
verificou a conformidade das propostas com o edital, restando classificadas 
preliminarmente neste processo licitatório as empresas citadas acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste lote I de 0_3 

licitantes e participação na etapa de lances das licitantes credenciadas, foi iniciado a 
fase de disputa de lances/negociação de preços para o LOTE 01, chegou-se ao preço 
final global de R$3.899,40( Três mil, oitocentos e noventa e nove reais e 
quarenta centavos) e conforme Mapa de Apuração (Analítico) LANCES em anexo, 
apresentado pela empresa NEILA DE PAULA ROSA MEI , ofertando os itens 
constantes do Lote 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. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste lote II de Q; 
licitantes e participação na etapa de lances das licitantes credenciadas, foi iniciado a 
fase de disputa de lances/negociação de preços para o LOTE O2, chegou-se ao preço 
final global de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) e conforme Mapa de Apuração 
(Analítico) LANCES em anexo, apresentado pela empresa NEILA DE PAULA ROSA 
MEI , ofertando o item constante do Lote 02, que foi aceito pela pregoeira e equipe 
de apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercadoconforme planilha de 
preços do Anexo 1 do edital. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste lote III de03 
licitantes e participação na etapa de lances das licitantes credenciadas, foi iniciado a 
fase de disputa de lances/negociação de preços para o LOTE O3, chegou-se ao preço 
final global de R$ 1.600,00 ( Hum mil e seiscentos reais) e conforme Mapa de 
Apuração (Analítico) LANCES em anexo, apresentado pela empresa AECIO BRUNO 
FELICISSIMO MARTINS ME , ofertando o item constante do Lote 03, que foi aceito 
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pela pregoeira e equipe de apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado 
conforme planilha de preços do Anexo I do edital. 

Dando sequência e tendo em vista que houve 'cotação neste lote IV de Q 
licitantes e participação na etapa de lances das licitantes credenciadas, foi iniciado a 

fase de disputa de lances/negociação de preços para o LOTE O4, chegou-se ao preço 
final global de R$ 2.269,83 (Dois mil, duzentos e sessenta e nove e oitenta e 
três centavos) e conforme Mapa de Apuração (Analítico) - LANCES em anexo, 
apresentado pela empresa NEILA DE PAULA ROSA MEI, ofertando o item 
constante do Lote 04, 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. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste lote V de 0_3 

licitantes e participação na etapa de lances das licitantes credenciadas, foi iniciado a 

fase de disputa de lances/negociação de preços para o LOTE 05, chegou-se ao preço 
final global de R$ 4.949,88 ( Quatro mil, novecentos e quarenta e nove reais 
e oitenta e oito centavos) e conforme Mapa de Apuração (Analítico) LANCES em 
anexo, apresentado pela empresa AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS ME, 
ofertando o item constante do Lote 05, 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. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de VI-Ol 
licitantes e participação na etapa de lances das licitantes credenciadas, foi iniciado a 

fase de disputa de lances/negociação de preços para o LOTE VI, chegou-se ao preço 
final global de R$ 8.076,96( Oito mil, setenta e reais e noventa e seis 
centavos) e conforme Mapa de Apuração (Analítico) LANCES em anexo, 
apresentado pela empresa CASA DA BOTINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
EPP, ofertando o item constante do Lote VI, 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 aos licitantes presentes credenciados para este fim 
quanto às propostas vencedoras que nada se manifestaram. 

Dando sequência foram abertos os envelopes contendo a documentação para 
habilitação das empresas vencedoras dos Lotes I, II,III,IV,V e VI passando para 
apreciação e rubrica dos credenciados presentes, que nada manifestaram nesta fase 
dos documentos de habilitação. 

Da análise da documentação de habilitação das empresas: NEILA DE PAULA 
ROSA MEL, AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS ME E CASA DA BOTINA 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP , pela pregoeira e equipe de apoio foi 
constada a conformidade da documentação com o exigido no Título VIII do edital 
restando portando habilitada. 

Ato contínuo informou a pregoeira que os envelopes de habilitação das 
empresas DOUGLAS GOULART SOUZA ME, CLEONICE APARECIDA SILVA ¡ 

ALVES ME, permanecerá lacrado no processo por um prazo mínimo de 30 dias, a 
partir do que as interessadas poderão retirá-Ios. A medida se justifica porque sendo 
detectado que o objeto não seja cumprido pelas empresas vencedoras dentro das 
especificações do edital, haverá desclassificação e sucessiva convocação do segundo 
colocado nos termos declinado no edital. 

Foi comunicado as licitantes vencedoras a exigência do item 14 do título X do 
edital, a qual deverá encaminhar a pregoeira a(s) proposta s) comercial(is) ajustadas 
ao preço final no prazo máximo de 02 (dois ia úteis cluindo o dia da seção. 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

Iicitacoeüsaacpãumhi.com.br CNPJ: 23382.81 GIOOD1-1 O 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PEUMHUMG -- Telefax 37-3371- 
1 332 

comissão os LmiTAÇÃü 

Na oportunidade foi ressaltado as empresas vencedoras que as mesmas 
deverão apresentar amostra dos lotes vencedores, que serão analisadas pela 
Comissão de Avaliação designada pela Portaria n° 36/2017.no prazo de até 15 dias 
contatos dessa data de hoje 27/07/2017. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 
a sessão às 13:15 hs e para constar, Jaqueline Aparecida de Souza - Pregoeira, os 
membros da Equipe de Apoio: Ailton Francisco Figueiredo e Sônia Roseni Costa, e as 
licitantes presentes que enviarão a(s) proposta(s) e participaram das etapas de 
lances referente aos Lotes I,II,III,IV,V e VI do objeto do edital, Iavraram a presente 
ata que depois de lida e aprovada, será assinada por todos. 

Q. 
bgggjl. 

Sônia Roseni íosta Ailton Francisco Figueiredo 
MEMBRO EQUIPE DE APOIO MEMBRO EQUIPE DE APOIO 

(mam x Ma) QÃQAÓÉMÉ/Lgwóó V 
f (1 Ú!  E9761 U  WGIQPgCP/ruo/Oé , t MX 40cm @DU/VO  MÁÍQPWÚ/Í 

mean: De 581/34. Zezwp/LO 

p . (91954 às 7m / a4 fama 0%( www/emo: 
“W 
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Serviço Auut. de Água e Esgoto 

Praça Zeca Soares, 211 ,gi-gli 

!Piumhíd-'íê MG 

 Protocolo de juntadaíde documentos a processo licitatório 
Sistema: Materiais, Subsistema: Controle de documentos 

Sistema ................. .. Sistema de Gestão da Administraçãgo Publicêg 
i_ .. , ::à 

Subsistema......'...l.... Gestão de Materiais - h) Compras e Contrataêões 

Tipo de processo... Processo de compra , _' l ,f 

Modalidade ............ .. Pregão presencial W 

N° Processo.....'...l.... 6I2'.017 u? 

_Tipo de documento. Proposta 
i 

Tipo de juntada ..... .. Anexação de novos documentos ao processo identificado 
:é: 

f: 

Protoco|o..... 9573 l 2017, quinta-feira, 27 dejulho de 2017 08:40:00 
Requerente. AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS ME 2531532910001/72 
Finalidade... '35' 

Detá|hes..... 

Sistema: MGFCompras - JuntadaDeDocumen1os01 .rpt 
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DECLARAMÓS QUE CONFERIMOS ESTA CÓPIA COM 
O ORIGINAL E CONFIRMAMOS SUA EXATIDÃO 

EMQDE  953333? 

   
P soam 

ucltações a contratos 
SAAE Piumh¡ - MG 



 ® - 

_   Aecio Bruno Felicissimo Martins 10463610660 ME 
' ' ' ; CNPJ 25.315.329/0001-72 LE.: 002s04417.00-22 

Moda, 614.45.47.23 @MMM- 

CREBENCIANIENTO - PROCURAÇÃO PARTICULAR 

PREGÃO PRESENCIAL N” 06/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N** 21772017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

rj Pelo presente instrumento, credenciamos o Sr. AECIO ANTÔNIO 

rj _ Piumhi-MG, 25 de Julho de 2017. 

MARTINS, brasiieiro, divorciado, administrador, portador do RG 11° 24.679.200-0 SSP/SP e 

inscrito no CPF sob n° 681.395.196-34, como representante da empresa AECIO BRUNO 

FELICISSIMO MARTINS 10463610660 NHS, inscrita no CNPJ sob n° 25.315.329/0001-72 e 

Inscrição Estadual sob n° 002804417200-22, com sede à Rua Antônio Balduíno, n° 34, Bairro 

Bela Vista, Piumhi/MG, 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. 

     Aecio Bruno Felicissimo Martins 10463610660 ME 
CNPJ 25.315.329/0001-72 
Aecio Bruno Felicissimo Martins 

Proprietário 

Rua Antônio Balduíno, 11° 34, Bairro Bela Vista, Piumhi/MG 

(37) 33731-6012 / (37) 9 9922-6008 T2, 

4% 



05/08/2016 Certificado da Condicao de Microempreendedor individual - Impressão 

Certificado da Condição de Microempreendedor lndividtial 

Identificação 

Nome Empresarial 
AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS 10463610660 

Nome do Empresário 
AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS 

Nome Fantasia 
SUNRED CONFECCOES 

Capital Social 
50.000,00 
N° da Identidade Órgão Emissor UF Emissor CPF 
MG-14.804.635 SSP MG 104.636.105-60 

Condição de Microempreendedor Individual 

Situação Cadastral Vigente Data de Início da Situação Cadastral Vigente 
ATIVO 28/07/2016 

*Números de Registro 

CNPJ NIRE 
25.315.329/0001-72 31-8-0867717-4 

Endereço Comercial 

CEP Logradouro Número 
37925-000 RUA ANTONIO BALDUINO 34 

Bairro 
BELA VISTA 

Município UF 
PIUMHI MG 

Atividades 

Data de Início de Atividades 
28/07/2016 
cómgo da Amñdade Pñndpa¡ Descrião da Atividade Principal t . A 

14 125/01 Confecçao de peças de Vestuario, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob 
,v-\ medida 

códig° da Atwidade Descrição da Atividade Secundária 
Secundária 

1 95 2941,99 Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não 

' especificados anteriormente 
2 1412-6/02 Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas intimas 
3 47.81-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
4 4189-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
5 1351-1/00 Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico 
6 15.21-1/O0 Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de quaiquer material 
7 18.13-0/99 Impressão de material para outros usos 
B 18.13-0/01 Impressão de material para uso publicitário 
9 1359-6/00 Fabricação de outros produtos têxteis não especificados 

Temo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Lioeng e Funcionamento Provisório - declaração prestada no 

momento da inscrição: 

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do 

Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais,&. tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços 

públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento x Provisório. 'Í ' 

Este Certificado comprova as inscrições. alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na con 
Individual. A sua aceitação está condicionada à veiiñcação de sua autenticidade na intem 

httptilwww.portaldoempreendedor.govbrf _ Certificado emitido com base na Resolução n° 16. de 17 de dezembro de 2009. do Comitê para Gestão da Rede Nacion para ' liñáçao do 

Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM. 

 @Ja 



05/08/2016 Ceriiñcado da Condicao de Microem preendedor Individual - impressão 

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
elou municipal (quando Convenente-s do cedastro sincronizado nacional), informe os eiementos = . _- Para pesquisar a inscrição estadual 

zitvnnunreceitniazenda. ov.brIPes5oaJuridicaLC Rute_ ta_as     endereço eletrônico h 

Número do Recibo: ME97945330 

Número do Identificador: 000104636106130 

Data de Emissão: 
05/08/2016 



Aecio Bruno Felicissimo Martins 10463610660 ME 
CNPJ 25.315.329/0001-72 I.E.: 0028044170022 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N” 217/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

A empresa AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS 10463610660 ME, 

inscrita no CNPJ sob n° 25.315.329/0001-72 e Inscrição Estadual sob n° 00280441700-22 , 

com sede à Rua Antônio Balduíno, n” 34, Bairro Bela Vista, Piumhi/MG, representada neste 

ato por seu proprietário AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS, brasileiro, solteiro, 

empresário, portador do RG 11° MG-14.804.635 SSP/MG e inscrito no CPF sob n° 

104.636.106-60, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para 

qualificação como MICROEMPRESA, 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. 

Piumhi-MG, 25 de Julho de 2017. 

:àecio Bruno Felicissimo Martins 10463610660 ME 
CNPJ 25.315.329/0001-72 
Aecio Bruno Felicissimo Martins 
Proprietário 

Rua Antônio Balduíno, n” 34, Bairro Bela Vista, Piumhi/IMG 

(37) 3371-5012 / (37) 9 9922-6008 arm 
90 



Aecio Bruno Felicissimo Martins 10463610660 ME 
CNPJ 25.315.329/0001-72 I.E.: 00280441700-22 u  SUN 

M0445', Naifa/Mau» 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO Ãs CONDIÇOES DE 

HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N” 06/2017 

PROCESSO LIÇITATORIO N” 217/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

A empresa AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS 10463610660 ME, 

inscrita no CNPJ sob n° 25.315.329/0001-72 e Inscrição Estadual sob n° 002804417.00-22 , 

com sede à Rua Antônio Balduíno, n° 34, Bairro Bela Vista, Piumhi/MG, representada neste 

ato por seu proprietário AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS, brasileiro, solteiro, 

empresário, portador do RG n” MG-14.804.635 SSP/MG e inscrito no CPF sob n” 

104.636.106-60, 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-MG, 25 de Julho de 2017. 

xixi/Lia planas- ÇÉBAIÃÃM  
Avecio Bruno Felicissimo Martins 10463610660 ME 
CNPJ 25.315.329/0001-72 
Aecio Bruno Felicissimo Martins _ - 

Proprietário ' (1 

L g 

. Rua Antônio Balduíno, n° 34, Bairro Bela Vista, Piumhi/MG 
(37) 3371-6012 / (37) 9 9922-6008 4 
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Ministério da Indústria, Comercio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

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

AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS 10463610660 - ME 

EMPRESARIO 
Nome Empresarial: 

Natureza Juridica: 

Número de Identificação do CNPJ Data de Arquivamento do Ato Data de Inicio de Atividade 

Registro de Empresas - NIRE constitutivo 
31808877174 25.315.329/0001-72 281071201 6 2810772016 

Endereço Completo: 
RUA ANTONIO BALDUINO 34 - BAIRRO BELA ViSTA CEP 37925-000 - PlUMHl/MG 

Objeto Social: 
Confecção de peças do vestuário. exceto sob medida ~ Costureira; Confecção. sob medida, de peças do vestuário - Costureira: 
Fabricação de roupas de cama, de mesa. de banho, de travesseiro. almofadas, edredons e cortinas - Fabricante de artefatos têxteis 
para uso doméstico; Fabricação de outros produtos têxteis não especiñoados; Fabricação de bolsas - Fabricante de bolsasfbolseiro; 
Confecção. sob medida. de peças do vestuário - Aifaiate; Serviços de serigraña - Serigrañsta.; Serviços de serigrafia em material para 
uso publicitário - Serígrafista publicitário; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios - Comerciante de artigos do vestuário 
e acessórios; Comércio varejista de produtos para festas e natal- Comerciante de produtos para festas e natal; Reparação de artigos e 

acessórios do vestuário - Reparador de artigos e acessórios do vestuário 

Capital: R$ 50.000,00 

CINQUEINETA MIL REAIS 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

MICRO EMPRESA 
(Lei Complementar n°123I06) 

Situação: ATIVA 

Número: 31003077174 

Status: xxxxxxx 

Último Arquivamento: 2810712016 

Ato 080 - INSCRICAO 

Evento(s) 031 - INSCRICAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

Nome do Empresário: AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS 
Identidade: MG-14.804.635 CPF: 104.836.106-80 

Estado Civil: xxxxxxx Regime de Bens: xxxxxxx 
Os dados cadastrais ora certificados referem-se a Inscrição de Microempreendedor Individual, a que se refere o § 1° do art. 18-A da Lei 
Complementar n” 123I200ô, redação acrescentada pela Lei Complementar n” 128/2008. transmitidos pelo Portai do Empreendedor. 

NADA MAIS# . 

Belo Horizonte, 26 de Julho de 2017 07:30 

- v 
se a RETÁRIA GE - r»   

J 

fo 

Certidão Simpiiñcada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certiñcada digitalmente. Se desejar 

contirrnar a autenticidade desta certidão. acesse o site da JUCEMG (http:iftmvw.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° C170001794097 e visualize a certidão) 

IIIIIIII|II|III||IlI|l|||I|I 
1 71369053-0 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 

ÊPraça Zeca Soares, 211 7 

z Piumhi - MG 

Sistema: Materiais, Subsistema: Controle de documentos 

Protocolo de juntada de documentos a processo licitatório 

Sistema ................. .. Sistema de Gestão da Administração Publica 

Subsistema ........... .. Gestão de Materiais - h) Compras e Contratações 

Tipo de processo... Processo de compra 

Modalidade ............ .. Pregão presencial 

N° Processo ........... .. 6 I 2.017 

"ipa de documento. Proposta 

Tipo de juntada ..... .. Anexação de novos documentos ao processo identificado 

Protoco|o..... 9574¡ 2017, quinta-feira, 27 de julho de 2017 09:10:00 
Requerente. CASA DA BOTINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 181380660/0001/26 

Finalidade... 

Detalhes..... 

Sistema: MGFCompras - JuntadaDeDocumentosm .rpt Página 1 
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"CARTÓRIO ALVARENGA" à 1° 011010 DE NOTAS 

Mwenmmnmmngmnnuàddbemcum-mmm-Mc-crmawzsm  vi 

*o ____ 
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cdeesds soe-sede ›. 

"CASA" < BORTEAe-IEBBSERIA _e GGMÉBGLQ LTBA” 

JOSÉ LEANDRO FILHO, brasileiro, casado, maior de ida- 
de, industrial, portador do título de eleitor n9 7137-P expg 
dido pela 2105 Zona Eleitoral do Estado de Minas Gerais, e-m 
Piumhi, residente e domiciliado nesta cidade de Piumhi, àRoa 
Bum:: Brandão, x19 34, err na 164.276.706/97 e JULIETA LEAN ..e 

_ _ _ _ _ _ cant. =_ 

BRA, bmsllezm, solteira. lndustnal, maior de idade, ::essi 
EE*em Piumhi, em 1o/01/45. portadora do título de-eleitora ~ 
n9_10547-P, expedido pela 2109 Zona eleitoral do Estado É e 
Hinos Gerais, em Piumhi 
Brandão, n9 34, nesta cidade de giumhi-me, 
sontratam entre si-para a formeçaojde uma s 
eotas de responsabilidade Limiüa cláusulas e condiçoes: 

cpr 203263436/87. 
ociadade p o r 

da, obedecendo as seguintes' 
err-- 

le) - A sociedade girará nesta praça de Piumhi, sob a denomi run¡ 

naçao social de "CASA DA BOTINA-INDUSTRIA.E comercio *'_ 
LTDA", com séde, estabelecimento e fôro 

_, à Rua Bueo 
Brandão, s/n?, em Piumhi-MG;  
Poderão ambos os sócios*assinarem:pe1a sociedade, sb -É 
mente em negócios e ela atinentes, sendo-lhes vedado / 
assinar favores, tais_ como: avais, abonos e prestar fi_ 
&DÇQB; - ' 

2o)¡ 

A sociedade explorará o raso de indústria 
de hotinas, e demais calçados correlatos; 3a) e comércio / 

4:) A sociedade não tem filiais, podendo entretanto, abria las onde.e quando lhes convier: 

O capital da sociedade ê“de Cr$20.000,00 (vinte milcna_ 
zeiros), divididos em 20.090 (vinte mil) cotas de eagã, tal; no valor de Cr$1,00 (hum cruzeiro) cada uma, ca_- 
bendo ao sócio JOSÉ LEANDRO FILHO 10.00 (dez mil) oo ~ 

À tas, no valor total de r -0.00¡00 (dez mil cruzeiros) 
e à sócia JULIETA nsNDRd,.com 1o.eoo (dez mil) cotas .' 
no valor total de .0O0,00 (dez mil cruzeiros); _ 

ss) 

65) A_integra1ização das cotas, será feitas por ambos o s 
esoeios no ato de assinatura do presente contrato, e m' 
moeda corrente do pais, neste ato: 

Ambos os sócios-terão_retiradas pro-labore, pois, amou 
bos os sócios prestarâo seus serviços pessoais à socio 
dade, retiradas estas de acõrdo com os limites permio: sívtis pelo IR: . - 

79) 

Fica eleito o fõro da Comarca de Piumhi-MG, para qual- 
quer eçao judicial ou extra Judicial que surgir com.eg. 
se no presente contrate; Í " 

lí¡ 
'NR' O prazo de duração da sociedade ê indeterminado, eapánn 

do um dos sócios quizer vender suas cotas, 
tro sócio com direito de preferencia para adquiri-long* 

10§)- No caso de felecimento de um dos sócios, continuará -a 
sociedade eom herdeiro ou herdeiros de !de-cujus" 31 
vos se menores nao emancipados; .'  I  

  «m- n- - nm: m; 3311-1013 

düzíêhmcesdc! J p.n    

, residente e domiciliada à Rua Buno - 

ficara'. o  
   



 
'áiido com selos. 

Ê . (Çnnt. de fla. nü 1) 

115) -T Q 1aaxa$_a preaaíaos apurados am_ba1anço que se 4, 
ra em trinta e um às âezembro ae cada ano, serão ;g5 
tilhados em partes iguais; 

1233 - Àmbcs os sócias âecíaram sob aaa responsahilidade nar 
ticglar, 9 as penas da lei, que nãa incsrrem nas moi: 
biçass previstas no ng III, da artê 38 áa lei federal 
ng 4.726/65, impeáitivas do registra áeste documenta/ 
.na Junta Comercial &c; “êfsstaàa :ãe  (Íerzzis, :essencia - 
gue a responsahiliáade aos cotistas, na fermn da 1 ei Q 

e limitada a importância do Cazital social; 

135) - 3 sociedaáe iniciará sua? atividades no dia 10 de Ju- 
' nha de 1.9753 É '“ 

E por estarem assim justos e combina w 
dos, aa§inam o presente contrato-hm quatro vias d e 
igual teor e forma, indo a primeira via à arquivamen- 
to na Junta Comercial do Estado de Minas Gergia, e @gq 
do em presença aaa testemunhas abaixo. ' 

Piumhi, ?O de_%aio de 1.975 

ul eta Leandra. gt-  
Testemunhas: 

"CARTÓRIO ALVARENGA” - 1° OFÍCIO DE NOTAS 
BeLwenusonmummng-nhdmAmmcmuu-mumm-MG-Cznsuzsm 

Email: camrlualvnrmgaçyahnommhr - Fone: (31) 3371-1132: 



* ' Win** üreáviíã-ãsílãaíníi-1-lígwt.j;   
“cAnTómd-AL-üpzüârcí ?ãü-ROFÍCIO DE NOTAS 

Válido com selos. À 

   QUE ME Fok 
à  Válido com seios, 

ur-:cuníüos que conremmos ESTA CÓPIA com 
0 0R|G|NAL E CONFIRMÀMOS SUA EXATlDÃC? 

T , EM 025' DE M n¡   - Ú  - ~ K., 

.;_ W .w, h  . m] 

(w , à y   . . 

ti ' 7g i 

' s í 

Í Íwáaêà. .,› z :gigia-;n-xgâfz c_›r<~:!~.;~m;>“=. 

ê aasfiazacsêqíitz 
' ;rc-“:r-,...;rn:;:) c.: ee:GL.=:.-.›=fr* 

::'~sr..1-e;:-v::;~_=nara:: 

x 



Secretario da Racionalização e Simplificação 

Departamento de Registro Empresarial a Integração  
secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da Rsnúhli 

0 I - É U\ Q» 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Economico da Mir 

NIRE (da sede ou nlial, quando a 

sede for em outra UF) 

31200027293 

Codigo da Natureza 
Juridica 

2062 

N' de Matricula do 

Auxiliar do Comàro 

1 - REQUERIMENTO 

N” DO PROTOCOLO (Uso da Junta Cameras!) 

 t SEDE - BELO HORIZ Alo: 002 - "MIND" 15:32 

14/156585-8 

NOME 

(da Empresa ou do Agonia Auxiliar do Comércio) 

requer a V.S° o deferimento do seguinte ato: 

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
CASA DA BOTINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP 

N' FCNIREMP 

  

 
 

 
Ú Processo deferida. Publique-se e arquivo-so. 

D Processo indeferido. Publique-sa. 

f i 
Data Vogal 

alí DA JUNTA COMERCIAL OBSERVAÇÕES   

x 

CONFERIDA. conronmmiiiãe/üün-?iTi 

Q 

No DE CÓD|GO CÓD¡GO       
431 ' VIAS DO ATO DO EVENTO OTDE DESCRIÇÃO DO ATO¡ EVENTO 'H 67737924 

1 o Boa - - ALTERACAO 

2244 1 ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E 
SECUNDARIAEQ_ 

Representante Legal da Empresa i Agents Auxiliar do Comercio: 

TN PiUMHI , _ Numa: [IQ 4325 ÉÚU-?AIAÀSWVD 
Local Assinatura: -- 'r 

Telefone de Contato: f 2 É-v/ó-'ÉJ/ 
24 Janeiro 2014 . 

Data 

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL [j DECISÃO SINGULAR 9 E' DECISÃO COLEGIADA 

Nomeia) Emprosarialtals) lguauals) ou semelhantekj: 

ü SIM ' D SIM Processo em Ordem 

A decisão 

__!.._/ 
Data 

E NÃO __r__r ü NÃO __¡___r Responsável 

Data Responsável Data Responsável 

DECISÃO SINGULÀR \ 2¡ Exigência 3¡ gxigéncía 4a Exrgén-ch 5¡ Eñgânma 

?fracasso em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

Wrocesso deferido. Publique-se a arquiva-se. ü ü Ei ü 
ü Processo Indeferido. Publique-se. '4 

' DHÍS .». - n. r' 

DECISÀÔ COI-EGIADA 2' Exigência 3' &cigéncia 4' Exigência 'WsVÉàÉeÊÉIa [j Processo em exigência. (Vide despacho om folha anexa) E] E] r] 
JUNTA COMERCIAL DO ES ADO DE MINAS GERAIS __ \ *L 

673:, - cennrlloo DREGISTRO sono Nno:5226B17 
' ' EM Í3Í02Í2014 

seis:: na soma »constam consumo ::rm «san 

 
  

 
    

Certifico que este documento da emrsa “ - * , 

arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n° 5226917 em 13/02/2014. Para validar este documento, acesse 
  : 3 20002729-3 oi deferido e 

www jueemg.mg.gov.br e informe: N° do protocolo 14/ 156.686-8 e o código de segurança u0Kb. Esta cópia foi autenticada digitalmente e 
:coins-url: Pnn iLIJFÚ/'JÔI d. nnr 'IMÍarins-Ix¡ rÍP 13511119 'Rnmñm _ Qr-nrpfária Geral 



PARA uso DA JUNTA COMERCIAL oo ESTADO DE MENAS GERAIS 

CONFERÍDÀ. CONFOP; faze: 

sua DA JUNTA coMEr-s:;:,e,:;::í, 
CARTÓRIO 

ALVARENGA 
1° SERVIÇO 
NOTARIA L 

BEL. WELLERSDN 
PEREZ ALVARENGA 

TABEUÀD 
'thats M. P. àlvarengl 

SUBSTITUTA 
prum-Il - MG Tabelião_ 

a 
Certifico que este documento da empresa CASA DA BOTINA INDUS l RIA E COMERCIO LTDA -EPP, Nite: 31200027294 , foi deferido e 
arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n” 5226917 em 13/02/2014. Para validar este documento, acesse 
mvw.jucemg.mg.gov.br e informe: N” do protocolo 14/ 156.686-8 e o código de segurança u0Kb. Esta cópia foi autenticada digitalmente e 
anula-carla nfn 1.01107 mm A an» RJzn-¡naln rh¡ 'Dnuln Dnv-nwF-n @carai-Aria ("aaa-nl 



v4-1. 

encontram-se totaimente integralizados em n oeda corre - nacio 
1?_..=-¡ _ gn_ -J¡¡.¡...-. ; clrrente nnala Édatad /Íi 01. 

sure DAJUNTA COMERCIAL  ,  “om DATA:  Licltaçõesco ratos 
SAAEJWmhHMG a ¡ SAAEPium-MG 

  
 

CASA DA BOTINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EP _. 
139 ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

ADEMIR DE SOUZA LEANDRO, brasileiro, casado pelo regime de separação totai e bens, 

comerciante, nascido emgiumgn/MG;aos:15/06[1970, residente e domiciiiado na cidade de 
Piumhi/MG na Praça Françiscb Çatnpoãzrir 99: Izfaiii-_q centro, CEP: 37.925-000 portador do CPF: 
734.628.536-00 e documento' denidentidade nr M-5.092.264 expedido pela SSP/MG em 
04/01/1988 e ADENILSON JOSE LEANDRO, brasileiro, casado pelo regime de separação total de 
bens, odontologo, nascido aos 25/01/1973 em Piumhi/MG, residente e domiciliado na cidade de 
Piumhi/MG na Praça Francisco Campos nr 99, bairro centro, CEP: 37.925-000 portador do 
documento de identidade nr: M-6.6||.389, expedido pela SSP/MG em 30/01/1990 e CPF: 

725816546/00, únicos componentes da sociedade empresária limitada denominada CASA DA 
BOTINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP, com sede, estabelecimento e foro na Rua Vagner 
Soares Pereira n9 561, bairro Chacara São Geraldo em Piumhi/MG, portadora do CNPJ: 
18.680.660/0001-26, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas 
Gerais sob o nr: 31200027293 em 03/10/1978, resolvem alterar o seu contrato social mediante 
as seguintes cláusuias e condições: 

PRIMEIRA - A partir desta data, o objeto social passa a ser: fabricação, comercialização e 
exportação de calçados, fabricação, comercialização, exportação e importação de Equipamentos 
de Proteção IndivIduai-EPI, prestação de serviços de fabricação de calçados ou partes de calçados 
para terceiros com ou sem emprego de material. 

DESSA FORMA, OS ATOS CONSTITUTIVOS _QA SOCIEDADE PASSAM A REGER-SE PELAS 
CLÁUSULAS CONSOLIDADAS  
PRIMEIRA - OA DENOMINAÇÃO SOCIAL E LOCALIZAÇÃO 
1.1 - A sociedade gira sob a denominação social de CASA DA BOTINA INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA-EPP, com sede, estabelecimento e foro na Rua Vagner Soares Pereira nã' 561, bairro Chacara 
São Geraldo na cidade de Piumhi/MG, CEP: 37.925-000. 

;EQUNDA - DO OBJETO SOCIAL 
2.1 - A sociedade tem como objeto social a fabricação, comercialização e exportação de calçados, 
fabricação, comercialização, exportação e importação de Equipamentos de Proteção individual- 
EPI, prestação de serviços de fabricação de calçados ou partes de calçados para terceiros com ou 
sem emprego de material. 

TERCEIRA - DO PRAZO 
3.1 - 0 prazo de duração da sociedade é indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 

10/06/1975 

QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL 
4.1 - O capital social é de RS 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 10.000 (dez mil) 
quotas com o valor unitário de RS 50,00 cada uma, distribuido entre os sócios da seguinte forma: 
@EMIR DE SQQZA LEANDRO - corn 9.600 quotas no valor de R5 480.000,00 dos quais RS 

323.000,00 encontram-se totaimente integralizados em moeda corrente nacional e RS 152.000,00 

serão integraiizados em moeda corrente nacional até a data de 31/12/2018/9 ADENILSON JOSE LEANDRO - com 400 quotas no valor de RS 20.000,0 s quais RS 12.000,00       
    

' \  L . .h . 

Certifico que este documento da empresa CASA DA BOTINA INDUST' . A e r 'o r R o LTD -EPP, Nire: 3 20002729-3 . fo: - e ndo e 

arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n 69 em 3/02/2014. Para validar este documento, acesse 
wnmgucemgmggovbr e informe: N° do protocolo 14/ 156.686-8 e o código o - seguança uOKb. Esta cópia foi autenticada digitalmente e 
«caiam-In :lv-n 1 A IIVTIÓH! /1 v-\nI- Eniac-inch: rln Dnuin 'Dnvnñv-v- Qnr-vaÍ-Ínv-;n ana-nl 



 
 

CASA DA BOTINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EP 
132 ALTERAÇÃO CONTRATUAI. 

QUINTA-DAS FINAIS ' u, 
5.1 - A sociedade não possui fgliajssngas nodecá .constitui-ias quando lhe convier em ualquer 
parte do território nacional. : '_ ° °' ' ' ' 3 o 0 9 .g rar o " '5 

SEXTA - DA FORMA DA SOCIEDADE 

6.1 - A sociedade é empresária limitada. 

SÉTlMA - DA ADMINIS rRAçÃo 
7.1 -A administração da sociedade caberá ao sócio ADEMIR DE SOUZA LEANDRO o 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. 
7.2 - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro Iabore", 

observadas as disposições regulamentares pertinentes. 
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 - RESPONSABILIDADE oos 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 EXÃRCICIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE LUQROS 

9.1 - Ao término da cada exercicio social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão 
contas justiñcadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço 
patrimonial e do balanço de resultado econômico, 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 so a 

contas e designarão administradores quando for o caso 

DECIMA - cessão E TRANSFERÊNCIA os QUOTAS 
10.1 - É vedada a transferência de quotas a terceiros, a qualquer titulo, se 

anuência dos demais sócios. 
10.2 - O sócio que pretender alienar suas quotas deverá, primeiramente, oferecê-Ias i os 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 intere e em' adquirir as  

e éia e xpressa 

quotas ofertadas. 
10.4 - Após os procedimentos '- .. eja 

cima previstos, não havendo interesse de qu quer dos outros 
ar suas quot oderá oferece-las a terceiro , desde que pq¡ 

. n - w 1)/ 

- BEIRA ~ d .- Licitações e Contratos , 

@w 'Ia ®° 
Certifico que este documento da empresa CASA D5 BOTINA INDUSTRIA E COMERCI%.TDA -EPP, Nite: _3120002729-3 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Mmas Gera1s, sob o 11° 5226917 em 13 2/2014. Para validar este documento, acesse 
wwrw._¡ucemg.mg.gov.br e informe: N° do protocolo 14/156686-8 o o código de segurança u0Kb. Esta cópia foi autenticada digitalmente e 
»main-spin :rn lAfnü/'Ini/i nav- RIÍ-n-¡nniu An 'Dani-m 'Dna-d'un Qanwgh-'u-in ("tar-ni 

      
    

SÍTE DA JU COMERC - 

iii 



“X ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contr normas de a - ' 

a SITE DA JUNTA COMERCIA il* 

   
° ' CASA DA BOTINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-E 

132 ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

preço e em condições não mais vantajosas do que as constantes de sua oferta aos demais 

sócios. c:- : -__- h _ ~ ' _"' 
10.5 ~ Havendo interesse He ígtcñifg ãàaãuisiêão, os demais sócios poderão, ainda, exercer o 

direito de preferênciaftanto 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 nuia a transferência em desacordo com as disposições desta cláusula. 

OF '“'e..-›p 

DECA/gl 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 'j 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, 
corn 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 6 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sujeitas a 

correção 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. 

 

DÉCIMA SEGUNDA - DA DECLARAÇÃO 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 cri ' . por 
se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariame e, o ace o 

cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, › cussão, pcu .- 
      

oEcIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES I-'INAIs 
13.1 - As deliberações dos sócios a que se referem o art. 1.071 
07/01/2002 serão realizadas sempre através de reuniões, valen 
deliberação 
por cada sócio sua assinatura em contratos, alterações contrat . 

demonstrações de resultados econômicos e qualquer outro documento produzid 
finalidade de tornar claro o teor de tais deliberações. As deliberações dos sócios serão r a ' adas 
obrigatoriamente por Assembléia sempre que o seu quadro societário contiver mais 0 (dez) 

membros. 
13.2 - A sociedade será regida em suas omissões pelas normas supietivas das sociedades 

anônimas. 

CNFEBQ  unâ 

ei iCÍIIOB de 
provação da 

   
       DATA: $401, _  SAAE - PiumhuM  

Certifico que este documento da strip-rasa CASA DA BOTINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP, Nite: 3120002729-3 , t? de rido e 
E arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n” 5226917 em 13/02/2014. Para validar este docum nto, _cesso 

l 

www.jucemg.mg.gov.br e informe: N** do protocolo 14/ 156.686-8 e o código de segurança uOKb. Esta cópia foi autenticada digitalmente e 
animam-ln an. 1 Alnñlññl/I nA-u- \Jnwinglu Ân Dnnln 'Dnnañwn Q ::mentiu-in ("lnvnl 



 
 

' A CASA DA BOTINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EP 
13s ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

c"- 6' ""7 ",. .. .' cr!! ' 
DÉCIMA QUARTA - road-g _ _ f_ g, 
14.1- É competente o fem deHPiUMHiÍMG; para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste 
contrato que não possam ser resolvidas amigavelmente pelos sócios. 

O"Q' 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual 

teor, devidamente testemunhadas. 

 
  

 
 

   @m ai: 

013m3 

_._ ¡ .o 

._ amami 
 

 Reconheço poíãemelhança a(s) 
*- 1° SERVIÇO “ima”, t 

_a NoTARiAL , ' 

x. BELN-'ELLERSON s 

_ PEREZALVABENGA _ 

. TABELIAO 
Thais M. P. Alvarenga suasrurura 
giuMHi - MG 
'\ \  ACARTÓRÍÚ RWORNBCO POP semelhança ais) 
&VARENGA .uma, _ . , . 

1 sERwc-Q «uma NOTARML\ u - 

PBEERÍÊZWAELLVLAERRESNOGHA\\ - «- 
TABELIAQ lumh¡ 

mêiiàlspiigõií” üxr"  
PIUMH! . MG tab na. , \ . 

SPNFÉRIDA. CONFORME 
TE DA JUNTACOMERCIL ' ' “ A a 

\ i 
\ 5; JUNTA comERcIAL Do Estiano DE MlRAS GERA __,_ e_ _; 

\  rcemmeooneeistnoscnenunozszzssf! . ”'  n ~\ .casta. ããnuliiigãgli e continuem uma .er _ S. Pag:: de Souza \ ' encantam: «massas-a _  ' 

Licltaçoesacontratoe  "“ V 7 

SAAE Piumhi - MG *QEUMTHB ' r .- 

\ . E 
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Certifico que este documento da empresa CASA DA BOTINA INDUS IRIA E COMERCIO A -EPP, Nire: 31 0002729-3 , foi deferido e 

arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sobia n° 5226917 em 13/02/2014. Para validar este documento, acesse 
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Ministerio da indústria, Comercio Exterior e Serviços 
Secretaria Especie¡ da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e integração 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 
Junta Comerciante 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. 

NOITIB Empresarial: CASA DA BOTINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP 

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Número de Identificação do CNPJ Data de Arquivamento do Ato Data de Inicio de Atividade 
Registro de Empresas ~ NIRE Constitutívo 

3120002729-3 18.6B0.660/0O01~26 25/06/1975 10/06/1975 

Endereço Completo: 

RUA VAGNER SOARES PEREIRA 561 - BAIRRO CHACARA SAO GERALDO CEP 37925-000 - PIUMHIIMG 

Objeto Social: 

FABRICACAO, COMERCIALIZACAO E EXPORTACAO DE CALCADOS, FABRICACAO, COMERCIALIZACAO. EXPORTACAO E 
IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL-EPI, PRESTACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO DE 
CALCADOS OU PARTES DE CALCADOS PARA TERCEIROS COM OU SEM EMPREGO DE MATERIAL 

Capital Social: R$ 500.000,00 Microempresa ou Prazo de Duração 

OUINHENTOS MIL REAIS Empresa de Pequeno 

Capital Integralizado: R$ soooodoo 'awe INDETERMINADO 

TREZENTOS MIL REAIS EMPRESA PEQUENO 
PORTE 

(Lei Complementar 
n°123¡06) 

Sócio(s)lAdministrador(es) 

CPF/NIRE Nome Term. Mandato Participação Função 

734.628.536-00 ADEMIR DE SOUZA LEANDRO xxxxxxx R$ 480.000,00 SÓCIO/ADMINISTRADOR 

725.816.546-00 ADENILSON JOSE LEANDRO Xxxxxxx R$ 20.000,00 SÓCIO 

Status: XXXXXXXX Situação: ATIVA 

Último Arquivamento: 13/02/2014 Número: 5226917 

Ato 002 - ALTERACAO 

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) 

2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL 

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 

Empresa(s) Antecessora(s) 

Nome Anterior Nire Numero Aprovação UF Tipo Movimentação 
JOSE LEANDRO FILHO 3110052327-2 xxxxxxx xx xxxxxxx 

NADA MAIS# 

B Io Ho' nt ,13d J lh de 20171324 CONFERIDACONF T"? 
e m e e: U _ - - SITE DA JUNTA comgi-?ÊIÊLI 

 EI 

Certidão Simpliñcada Digital em' da pela JUNT OMERCI É ESTADO DE MINAS GERAIS e certiñcada digitalmente. Se desej r 

conñrrnar a autenticidade dest certidão, ao e o site da J CEMG (httpzllwwwjucemgmggov.br) e clique em v lidar certidão. A 

1) Validação por envio de arqu . 

671220 e visua ize a certidão) 

e 1 ç 

   certidão pode ser validade de uas form 

2) Validação visual (digite o n° C170 

IIIIIII IIIIIIIIIIIIIII III III 
1 71348 .784-0 

Página 1 
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CASA DA BOTINA IND E COM LTDA 
CNPJ: 18.680.660/0001-26 IE: 515.168.332-0039 

Pregão Presencial n° 0612017 

Processo Licitatório n° 21712017 

DECLARA cÁo DE CONDIÇÃO QE ME ou EPP 

A empresa CASA DA BOTINA lND E COM LTDA, inscrita no CNPJ N.° 

18.680.660/0001-26, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Ademir de Souza 

Leandro, brasileiro, casado, residente a Rua Doze de outubro, 07 apto 201, Centro, 

portador do CPF N.° 734.628.536-00 e documento de identidade n.° lVl- 5.092.264 

expedito pela SSP/MG, DECLARA, sob penas da Lei, que compre os requisitos legais 

para qualificação como Empresa de pequeno porte (EPP), art. 3° da Lei complementar 

n° 123/2006 e que não esta sujeita a quaisquer dos impedimentos do §4° deste artigo, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 citada 

lei. 

( ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e 

pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1° da lei complementar n° 123/2006, 

para regularização, estando ciente que, do contrario, decairá o direito á contratação, 

estando sujeita ás sanções previstas no art. 81 da lei federal n° 8.666/1993. 

(caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

Por ser verdade, firmo o presente. 

Piumhi/MG, 11 de Julho, 2017 

\ 

(É/dadíotina  e Comércio Ltda. 

R: Vagner Soares Pereira, 561 - Chácara São Geraldo - Piumhi/MG - 37925-000 - PABX (37) 3371-9450 

4M 



CASA DA BOTINA IND E COM LTDA 
CNPJ: 18.680.660/0001-26 IE: 515168332-0039 

Pregão Presencial n° 0612017 

Processo Licitatório n° 21712017 - Menor Preço por Lote 

DECLARAÇÃO 

A CASA DA BOTINA IND E COM LTDA, Inscrita no CNPJ N.° 

18.680.660/0001-26, por intermédio de seu representante iegal, o Sr. Ademir 

de Souza Leandro, brasileiro, casado, residente a Rua Doze de outubro, 07 

apto 201, Centro, portador do CPF N.° 734.628.536-00 e documento de 

identidade n.° M- 5.092.264 expedito pela SSP/MG, DECLARA, cumprir 

;ñ plenamente os requisitos da habilitação definidos no Edita¡ de licitação acima 

E referenciado, a teor do art. 4°, VII da Lei Federal n° 10.520/02, sob pena de 

responsabilização nos termos da lei. 

Piumhi/MG, 11 de Juiho, 2017. 

x 
“L f 

Casa d Éñtiina Indüstbia e Coniercio Ltda. A emir ouza Leandro 

Q 
R: Vagner Soares Pereira, 561 - Chácara São Geraldo- PiumhiIMG - 37925-000- PABX (37) 5371-9450 

à¡ 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais. Subsistema: Controle de documentos 

Protocolo de juntada de documentos a processo licitatório 

Sistema ................. .. Sistema de Gestão da Administração Publica 

Subsistema ........... .. Gestão de Materiais - h) Compras e Contratações 

Tipo de processo... Processo de compra 

Modalidade ............ .. Pregão presencial 

N° Processo ..........  6 l 2.017 

;QEO de documento. Proposta 

Tipo de juntada ..... .. Anexação de novos documentos ao processo identificado 

ProtocoIo..... 9572 I 2017, quinta-feira, 27 de julho de 2017 08:37:00 
Requerente. CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES ME 13602155/0001/40 
Finalidade... 

Detalhes... 

@M4 a WM /Êém *í 
Sistema: MGFCompra5 - JuntadaDeDocumemosm .rpt Página 1 
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T 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República N' DO PROTOCOLO (um) aa 'Jum' “meu” 
Secretaría do Racionalização e Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e Integração ' 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Economico de Minas Gerais JUCEMG - UD135 
. . a umas - MF PI  ff??? 1::»T::"ãf:.::”“'° lll lllllllllllllulkíllllllllllll 

31800933238 2135 15n11-394'7 
1 - REQUERÍMENTÔ 

lui/icon). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL oo ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

          
NOME: CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES 34153515535 -ME 

(da Empresa ou do Agnte Auxiliar do Consérdo) 
requer a V5' o deferiment o seguinte ato'. o A . N FCNIREMP 

 do  |||||||||l||||| || I |||||||||||| 
vué o T0 . o EVENTO QTDE DESCRIÇÃO oo ATO f EVENTO . . J153310590oa8_ A _ ___  
1 . í 5/ R502 - - ALrERAcAo ' -  

2211 1 ALTERACAO DE ENoEREco DENTRO oo MESMO x.; 
MUNICIPIO /q Í / l / 

7 . 

IUMHI 

Local 
 

f 
17 Junho 2015 

 

 

Data 

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL 

E] DEClSÃO SINGULAR D DECISÃO COLEGIADA  
Notnets) Empresartlaltais) lgualtais) ou semelhantels): ' F 1.5" g 

. . :q: .. l - ü sw _ U S"" Processo' _em Ordem ' 

Àdecisãu   
515m4' 

f ' ul. . 4 . 

;Data  ,_ 

W m'    ü   ' _ . ' Rggponsáyalr¡ r ., _- 

D313 RGSPOHSÉVB¡ Data Responsável ~ ' .' r t' 
DECISÃO SINGULAR 2. Em - - - ~ « 

géncua 3' E: ãnc - *' - - - Processo em exigência. (Wide despacho em folha anexa) lg 'a 4. Exigência 5. Exigàncm 

" E Processo deferido. Publique-se e arquiva-se. E] ü Ú . - _.- _- 

N rooosso indeferido. Publique-ea. ' ' ' ' “ 

@a9 i: ?W 
Data 

DECÍSÀÓ COLEGIÂÚÂ 2¡ Engénci¡ 3¡ Emgencía 

_gfrocosso em exlgància. (Vide despacho em folha anexa) _ - E - ._ . ü _ -. 

D Processo deferido. Publique-oe e arquivo-s¡    ü pmmsm ¡me§a,~¡du_ Pubiíqug_se_  JUNTA comsncw. oo ESTADO n um . 'GERAIS 
_ ' - CERTÉO  !DE O NRG: _- 

H i I /icízouioeeagugsag SILVA :uma misturam -IEI 
m” merecem: 15:11 1.334::  

IMGGOSO¡ 

   
OBSERVAÇÕES 

i __ “EFONFERIDA, CONFORME 
~- Í SITE DA JU TA COMER IAL __ -_ ' 

' n aquelineA  
l ' ' í Til: - _ 

SAAE - PiumhIIMG Ltggâgnfgqtgggw 

  Junta Comercial do Estado de Minas Gerais * 

ire 31800938238 'e 

u protocolo 151113947 - 19/05/2015. Autenticação: F9B51B9C283BD62FD9CBD14D72A142E44BCE20. Marine-ly de Paula B mfim - Secretária- 
Geral. Para validar este documento. acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 151111394-7 e o código de segurança kVEa Esta 
cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 031071201 5 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. _ _  " ág.1f4 I unhas¡ p ' 



unta Comercial do Estado de Minas Gerais 
. 'Certifico registro sob o n” 5537964 em 030712015 da Empresa CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES 84158875668 

protocolo 151113947 - 19/06/2015. A 

"CARTÓRIO ALVARENGA" - 1° 0FÍCIO_DE NOTAS 
uwllnmlhuumq-nnbuamsacnuv-nnu-MG-Gnrrm-m n-m 

  
          

l -Enzaní-IHH 

saiam; auzúyiúc"  "'=.'_r___, 

REcoNHEço PpR_ SEM! HANÇNHS) FIRMMS) DE: 
CLEONICE APABECIQJQ_ v ALVES 
Dou FE.  1352 1 'e  

?nua o   -a - 
a ° ° __- x __ _t  ,l _,;, Jãeio dgiscairçao 

Emei.: a¡ 3.731, n15 5:13:23 ::rasas  à., .; 'a 'wanna-am 
' 541a;  Ft,"II,-«,¡'-¡ "; \-  __ auiT121q4§an 

 

420%¡ 5951/4 @ou 

A( ú 

_m5, Ni 31500933235' a 

utenticação: F9B51B9C2B3BD62FD9CBD14D72A142E44BCE20. Marinely de Paula Bo fim - Secretária- 
Geral. Para validar este documento. acessa www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 15.411.394-7 e o código de seg rança kVEa Esta 
cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 

pág. 2/4 mu 
animo¡ 



:::::::.':'.::.í...~çà..:..;...n;:.:  '*"""L" REQUERIMENTO DE EMPRESÁR "C 

. . @Part-meme 4.0. R5n.l=.*.*.!9,§m2LL'I1'.'.°..'L".:9L19!°__  mw-v-u-uw--w-wa-rn -- -n- --~ -n-v --- -r -~~~-  - “p, -I-.qu 

' nuueno n¡ ¡oemncnç no REGISTRO os eupnssa - um: on seu¡ ma: DA HUN. :mesma: sommia se an: mmmme 5711511) 

31500938238 

' Non' E no eurneãro :cc-anulou: sem abreviaturas) - -,x 

CLEONICE AFAR ECIDA S|LVA ALVES 

NÀCIONALIDÀDE STÀDO CN¡- 

BRAS|LEIRA casaco m 
SEXO  (acessado) 1¡ 

M E] F E COMUNHAO PARCIAL f/ l 
FrLHo DE (pai) (mãe) 

ANTONIO DA SILVA ALVES JELIENE MARIA DA SILVA 
'Masc' uno eu [data a. . :sun-uam: aosurlnwe women) Órglu Enussor ur cr?? tnúmam) 

0210311972 117729344 lssp me em 533156432¡ 
EMANCIPADO POR (fama da alrmrdpação ¡nmamn no raso de rumor) 

    

 

  

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO ma. su. m.) NUMERO 

_ RUA CESARIO LEOPOLDO - 395v_ _ Í _z . = 

- Nro mamTnmmo ' "' 'cr'  "* 
_ NOVA ESPERANÇA 37925000 

. Muulcfñlo m: l 

PIUMHI IMG 
_ declara, sob as penas da lei. não estar impedido de exercer atividade empresária. que não possui outro registro de empresário. e q = requer à Junta Comercial do ESTADO DE MINAS GERAIS: _ _ _ , E_  *fmmmr 
= ATO osscmcãononro evrGrro oícm-'ñç oosxxam-"o  ç.; ' 

' ALTERACAO 2211 ALTERACAO os ENDEREÇO DENTRO DO MESMDMUNICIPIO f¡ .,-' 
no EVENTO :vamo osscmçü no EVENTO ' 

'MoMEEMPREsARmL 1 - 
_ ÇLEONICE APARECIDA SILVA ALVES 54158875668 -ME 
, LOGRADDURD (ma. nv. ele.) NUMERO 

RUA MIGUEL COUTO ' g1 ' 

COMPLEMENTO sarro:: nusmro cEP 
CENTRO 87925000 . 

_uumclmo u: PAIS coma-no :Lsmhmco @uma _ __ u 

P|UMHI JMC-i Lermsn. ATENDIMENTOrQJNCONTABIL-MGÇOMBR 
. uma¡ oo carmen. - as VALOR oo cansou. (pot mansa) __ ñ V_ 

' 20.000,00 VINTE MIL REMS ; “' ' " 
' c uma os ATIVIDADE nescmçko ao amaro 

  
     

Ecmeegm Fund¡ gfEúsEslíoíléüàghREJlSTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - ÉÇIBERCIANTE DE R IGOÊDQ VESÍUABJÊÂÂ- 

:VÊ CONFERIDA. CONFORME e _ ~ ;.-_-«  
sms DA JUNTA COMERCIAL P 1_ ¡'_§Jd?'5°_~_5*~- em 

DATA: 996 [ Oi ¡ t  Llcltaçs e Contratos q; SAAE - PiumhilMG SME ”""'“"”° ' ' " " ' 

     
DATA DE mIcuJons ATIVIDADES NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ TRANS R NCM DE SEDE ou DE F|UAL DE OUTRA UF 
031052011 13.602.155ro9o1-4o “E "WW 

Pa..  L- a o  _ - o :Iyéesk 
nnramnssmuarum - ' -- 

.' 1710512015 E¡ 
-' IiLBJL-'Ij-Iêíóiajíê!1711111111311 
DEFERIDO. e ' 
PUBLIQU _ - 

     
 

     1?/ -li- ~~-'-=› 

AUTENTICAÇÃO DlGlTAL, NOS TERMOS DO !SPO O N 

§ 3° no ART._ 4° DA IN-DREI 0312013. EV EN DA 
RODAPE, APOS A APROVAÇÃO no ATO 

. ...._. __ .__.. 454-.. _mu-upon  .n-wv - 
móDuLomrEeRAnoR: 4153310590053 ÍH ÍÍÍIÍIIIIÍÍÍHIIHÍIMÍ llÍll _ 

  . Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  0g¡ a,  ' ' - '  Ceniñco registro sob o n” 5537964 em 031072015 da Empresa CLEON|CE APARECID SILVA AL ES 84158 75558 -ME, Nire 31 00 35238 e 

protocolo 151113947 - 19/06/2015. Autenticação: F9 1B9C283BD62FD9CBD14D72A142E44BCE20. Marinely de Paula .Bomfim .Secretária- 
Geral. Para validar este documento. acesse mvw.jucemg-.mg.gov.br e informe n° do protocolo 15.1111394-7 e o código de seguran rkVEa_ Esta 

cópia fo¡ autenticada digitalmente e assinada em 03f07f2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. É  _ l_ pá 3M RETÁÁTAGE q' 



"CARTÓRIO ALVARENGA" - 1° OFÍCIO m: NOTAS 

5% 

Salem): EVT-iii”   N        
Emol.: RS 3.7  . "É I-› 

r a 

Rst-:MELHANÇÂÍÍÉÊSJ russas) DE: 
. a VAALVES 

   
 

CONFERIDÀ. CONFORME 

SITE DA JUNTA COMER lAi.. 

DATA: f 1B ' 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n° 5537964 em 0310712015 da Empresa CLEONICE APAR CIDA SILVA AL 
protocolo 151113947 - 1910612015. Autenticação: F9B51B9C283BD62FD9CBD14D?2A142E44BCE20. Marinely de Paula Bomfim Secretária- 

 
VQS 841ãÊB75668 -ME, Nire 31 009332389 

Geral. Para validar esta documento, acesse mnrw.jucemg.mg.gov.br e informe n” do protocolo 15I111.394-7 e o código de seguran 
cópia foi autenticada digitalmente e assinada em O3I07f2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 



Ministério da Indústria, 'Comércio Exterior e  
Secretaría Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresaríale integração 
Secretaria de Estado da Fazenda-cletvlinas Gerais 
Junta, Comercial do Estado de MínasGerais 

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

         

 
Nome Empresarial: CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES 84158875668 -ME 

Natureza Jurídica: EMPRESARIO 

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

312300533823-8 13.602.155l0,001-40 06/0 51201 1 06/05/2011 

Endereço Completo: 

RUA MIGUEL COUTO 91 

Objeto Social: V_ _Z -› _ -» a:: ~ 't  - 

COMERCIO VAREJIST' ” - “ ' _  “ _. - = ”    _ ;os DO VESTUARIO E 
ACESSORIOS   “ « . 2:' 

Capital: W ?raia de Pequeno Porte 

VINTE MIL ::em  
- (Lai comptàíñiàr 

  

 

 @EFE 841.588.775 
à? e 

s ÉeÇíÍme de Bens:  

Certidão Slmplitícada 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 (http:lhmuw.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° 6170001797240 e visualize a certidão) 

|l||ll|llI||||l||ll|l|||||l Página i de* 
17f369.707-1 r U 

04/* d” fdox/m WW 



P ;CENTRO s. CEP 37925000 _ O /íé _ - 

L_ UMHE 1. MmgAS  MLÀ/ , .t À F 

c o ICE APA :o 1 A ALVES 

G LOSS 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017 

PRocEsso LICITATÓRIO N° 217/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

A empresa CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES 84158875668 ME, inscrita no 

CNPJ sob o n° 13.602.155/0001-40, por intermédio de seu representante 

iegai Sr.(a) CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES, portador do Documento de 

Identidade n° M - 7.729.344, inscrito no CPF sob o n° 841.588.756.68, A 

DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para 

qualificação como MICROEMPRESA ME, art. 3° da Lei Compiementar 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 Ieí. 

Declaramos possuir restrição ñscal no(s) documento(s) de habilitação e 

pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1° da Lei Compiementar 

n°. _123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o 

direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei 
"W n° 8.666/93. ' 

¡Tgâüâiããiüüüíaíõrrumux - MG, 21 DE JULHO DE 2017 
CÊEONUCE APARÉCESÀ SILVA ALVES 

RUA MIGUEL CQUTQ91 

EMPRESARI 

A 
“i 
W 

@toívñ/a/?WA @W 

RUA MIG 'IEL COUTO, 91 - CENTRO - PIUMHI - MG 37.925.000 



GLOSS 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO Às CONDIÇOES DE 
HABILITAÇÃO 

e 
í¡ 

í- Rí- í ííí í  
PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017 

PROCESSO LIcITATóRIO N° 217/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES 84158875668 ME, inscrita no CNPJ sob 

w o nO, 13.602.155/0001-40, por intermédio de seu representante lega__l__oi_g.  
credenciado, Sr(a) CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES, portador do 

Documento de Identidade n° M - 7.729.344 e inscrito no CPF sob o n° 

841.588.756.68, 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 - MG, 21 DE JULHO DE 2017_ 

|T3,ao2.155rooo1-4'6| 
CVWNICE APARECIDA SILVA ALVES 

*RUA MIGUEL comem a 

CENTRO .. cep 379254300 $914¡ _L g ÉÁ [f] “m” ' “WAS GEMÍÊJ cL ONIcE APAQECÉ%Á vEs 
EMPRESARIA 

RUA MIGUEL COUTO, 91 - CENTRO - PIUMHI - MG 37.925.000 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais, Subsistema: Controle de documentos 

Protocolo de juntada de documentos a processo licitatório 

Sistema ................. .. Sistema de Gestão da Administração Publica 

Subsistema ........... .. Gestão de Materiais - h) Compras e Contratações 

Tipo de processo... Processo de compra 

Modalídade.............. Pregão presencial 

N° Processo ........... .. 6 I 2.017 

,lipo de documento. Proposta 
I 

Tipo de juntada....... Anexação de novos documentos ao processo identificado 

Protocolo..... 9571 f 2017, quinta-feira, 27 dejulho de 2017 08:31:00 
Requerente. DOUGLAS GOULART SOUZA ME 11.021.899›'0O01/45 
Finalidade... 

DetaIhes..... 

(PÓ/oi QR 

Sistema: MGFCompras - JuntadaDeDocumentosm.rpt Página 1 
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--MINAS GERAIS' _ 

 
   016104550¡ IJ¡ _ mnnmmuun !4611616995 ' _ -ssp _MG 

 

  

 _j u:: 'c-mm., .  ' 3B  ' 5_ 

inumação \ '  ' 

27/01/1002 

 
u .RamiàdeMebFrmm-\áúllhnújo _ ' ' ..Í_I 11565569677'  

humanamente _ x no MGSOSSIPLQSQ .'    

DECLARAMOS due coNFEmMo - 

o ORIGINAL e CONFIRMAMOS SÊAEÊEÊÊÉÊ com 

I- EIRA Llcltaçbes c _ 

SAAE piâmmífà” 



N” D PROT L Secretaria da Micro Pequena Empresa da Presidência da República o oco o (Uso da Juma comercial) 

Secretaria de Racionalização e Simpiíiicaçãa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
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1 . REQUERIMENTO j 

ÍLMÓUÃ). SR(A). PRESÍDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTÀDO DE MINAS GERA¡ 
NOMEI DOUGLÂS GOULART SÓUZÀ -ME 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

requer a V.S' o rieferímento du seguinte ato: No Fcmngmp 

N°DE CÓDIGO CÓDiGO     ||||||| III 

  
 

WAS DO ATO DO EVENTO QTDE OEscRIçAO DO ATO r EVENTO -11535251 30223 
1 [002 - - ALTERAcAO 

2244 ' 1 ALTERACAO DE ATIVIDADES EcONoMIcAs (PRINCIPAL 
E SECUNDARIAS) 

2221 1 ALTERACAO OO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME 
DE FANTASIA) 

Repra- _ -- sa !Agente Auxiliar do Comércio: 

PIUMHI  “ / Í 
Local a 

13 Maio 201a 
Data 

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL " 

E] DECiSÀO sINeuLAR Ú nEcIsAO CDLEGIADA 

Nomeia) Empreaarialials) lgualiais) ou semelhanteis): 

ü SW' D SW' Processo em Ordem 
A dcisão ” 

i I 
Data 

G NÃO ífífí_ _E D NÃO ____.i'__¡'__: *T Responsávg] 7 

Data Responsável Data Responsável 

DECÍSÀO SWGULAR 2' Exigência 3' Exigência 4- Exigência 5o Engénda 

ü Processo em exigência. (Wde despacho em foiha anexa) e¡ 

OOe5so deferido. Publique-se e arquiva-se. ü ü E \'&'\ Processo indeferido. Pubiique-se. ~ _ ' e 05.5. 

51510 i7 d? 55%: _3 1 J 
Dali spbnsável 

DECISÃO COLEGIAEM 2- Exigência 3- Exigência 4- Exigência 5- Exigência a Processo em exigência. (Vide despacho am folha anexa) U Ú U E] 

 
Ú Processo deferido. Publique-se e amuive-se. 

ü mas” indeferido_ pub.,qua_se_  JUNTA COMERCIAL no ESTADO DE MINA? QERAQB 
 

 
 

 ~. CERTIFICO O REGISTRO SOB O MRO: 515825 eia-w EM 2490512016. \. 'l a 
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Data a IJOUGLAI GOULMIT naun -IEI 
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'i _r 

RHIBÍHÍ¡ = ;A RIDA. CONFORME 
' "I JUNTA COMERCIAL 

- .- ¡dadesoura “b, 
- '-.. EIRA WW Luta_ . gecontratos « 

í Junta Comercial dO Estad_ de Minas Gerais SÀÂE Piumhi ' MG     “ ; Certifico registro sob O n” 5758295 em 24105201 a E resa OUGLAS GOULART SOUZA -ME. Nire 31109830607 e protocolo 16 760086 - 

18/05/2016. Autenticação: 22DDE4DC9ADB47A5EBD% E67 ADE94B61D14D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para vaiidar este documento, acesse hitpzlíwwwjucemg.mg.gov.br e in' (me n” protocolo 16/176006-6 e O código de segurança fHcY Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 26/07/2017 por Marineiy de Paula Bomiim - Secreiária-Gerai. \ _ _ V _.    
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CONFERIDA, CONFORME 
SITE DA JUNTA COMERCIAL 

DATA: _ag ..O _.33_ 
SAAE-?fi 

Jaquellna 3' z 

PREr=_ - 

Licitações 
SAAE Piu Iii-MG  Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

3 _' Cerliñco registro sob o n° 5758295 em 24113512016 a Empresa DOUGLAS GOULART SOUZA -ME, Nire 3110983060? e protocolo 161760086 - 
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VÍJ?? 181059016. Aulenticação: 22DDE4DC9ADB47A5E DEBF1E8TEFADE94BB1D14D. Marinely de Paula Bomñm - Secretária-Geral. Para validar este 
documento, acesse httpzffwwwjucemgmg.gov.br e informe n” do protocolo 16/176006-6 e o código de segurança fHcY Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 26/07/2017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. _ _ _,  pág. 2x4  REYAMA :E 
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' r_ Junia Comercial do Estado de Minas Gerais 

acumula a¡ !um o Paulina Empresa da Pruldlnda d¡ Ropúbnn mmammmçmumnmm REQUERIMENTO DE EMPRESARIO 111 
~ nnbdoli -- ~   . ____ 
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* awe m» :l 
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¡ FELISBINO GOMES DE soUzA SOBRINHO APARECIDA GOULART souzA 
Museum¡ (dludomlduunh) múrnnru] u? @MMN _A 

_ 000211914 MG-11.B18.905 !ser l MG 055.311.215-13  ' P -'- ÍÍNMIÍIII _ sommlnmuudomqIv) :i 
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u: 

JMG  declara. sob as penis da iai, não estar impedido da exercer atividade empresáña, que nao possui Dutra reglairo de empresário, e  
3 raquer à Junta Comercial da ESTADO DE MINAS GERAIS: 

  
 

'- -- =' e 12H10 r casca DOE 

ALTERACAO 2244 ALTERAÇAD DE AHVIDADES ECONDMICAS (PRINCIPAL E 

Í“'""'---- f-T' 'eva SCR¡ Do no 
1 ATENÇAO DO TITULO Do ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

NOME HIFI¡ i ' |l 
DOUGLIB GOUIART SOUZA -ME f_ 

| u p-'H-'I -.. m._¡¡_.¡_¡ "uniao  
RUA ARMANDO vIoTrI 405 ~ 

Ê -' euro aA §  CENTRO 37925000 1 

, uma no .ur um  . 

f PIUMHI I MG IaRAsIL PDNTOCHIC1TTTQHOTHAlLCOM  
1 v - - -'á Im. - A¡ VALOR Do Dm ALtnormunn) ;Â 

20300.00 VINTE MIL REAIS 'A 

IVIDADE DES ~ - meme-ra' '  

I nAtADeIN 
' 0110812009 

- DAsA IvIDADEs wMERD DEINSCRiÇONOCNPJ 
11 .O21 .89910001-45 

ONFECCAO. soa MEDIDA . DE PECAS DD vEsruARID . EXCETO ROUP .  H 

RTIGOS Do VESTUARIO E Acr-:ssomos . coMERcIo VAREJISTA DE suv gn¡ BIÃrmmIl-ARGBMER  

'AssIuAtuRAnA IRMAFELGEMP  ~ Io m¡ du¡ ummlafnummw¡ .ITE 
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_' ' 1310512010 
_ ,.- .._.-,.___. . .______ .. -...›-',;;.z'_- rm' :una -          

AuTENTIcAçAo DIG|TAL, nos TERMOS Do DISPOSTO ND 
5 3° Do ART. 4° DA IN-DREI 032013. EVIDENCIADA EM 
RODAPÉ. APÓS A APROVAÇÃO Do ATO ,- 

- I-_1.onul-u¡.“'-'**¡:+.r:~ ul.._- - 

À  0. III Illllllll IIIIIIIIIIIIIII Ill MÓDULO INTEGRADOR: J163B26180223 

 Canificn registro sab D n" 5753295 em 24IO5I201B da Empresa DOUGLAS GOULART SOUZA -ME. Nira 3110983050? e prD -o 
18/0512016. Autenticação: 22DDE4DC9ADB47A5E6DEaF1E67EFADEH4B61DHD. Marinely de Paula Bomfim - Secretria-G a1. 

documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 161176431116-8 e o código de segurança fHcY Es : 

digitalmente e assinada em 2510512016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
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TABELIONATO DÊ NOTAS "AMÀNCJO CASSJN¡ NETO" 
Tahelnao: Marcelo da Síiíêira Cassini' ' ' ' - 

Hu: Paim ami. n' 342 -Inqa 1n1_¡:nen- :puumu: Jiáshjws . CLP 332mb; . ;mMg-¡MÊ 
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CONFERIDA, CONFORME 
SITE DA JUTA COMERClAL 

 
Jaqueline A -  'i- a de Souza _ , PRE u' lRA o J 

Licitações e contratos 

SAAE Piumhi - nas W 
fé¡ .Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  Certifico registro sob o n° 5758295 em 2410512016 da Empresa DOUGLAS GOULART SOUZA -ME, Nire 31109530607 e protocolo 161760066 -  C9ADB47A5E6DE8F1EB7EFADE94B61D14D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este 18/05/2016. Autenticação: 22DDE4D 

documento, acesse httpziiwwwjucemg.mg.gov.br e informe n” do protocoio 16f1?6.006-6 e o código de segurança fHcY Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 26f07f2017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Gerai. _   pág. 4/4 E REYARIQ EE 
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   DOUGLAS GOULART SOUZA -  .. . o CNPJ: 11.021.899I0001- 45 - INSC. : 0013243950023 

On  C RUA. ARMANDO VIOTTI, 405 - CENTRO. PIUMHI - MG - CEP: 37925-000 
O o TEL.: (37) 3371-1777 

E-mail: pontochic1777@hotmaiI.com  
UNIFORMES é BORDHDOS 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE 

PREGAO PRESENCIAL N°06I2017 
PROCESSO LICITATORIO N°217I2017 

A empresa DOUGLAS GOULART SOUZA, inscrita no CNPJ n° 11.021.899/0001-45, 
por intermédio de seu representante legal, o Sr. Douglas Goulart Souza, portador da Cédula 
de Identidade MG-11.616.995 e CPF 055.811.216-13, DECLARA, sob as sanções 
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte nos termos de iegislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos 
no § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n°123/06. 

Piumhi, 27 de Julho de 2017. 

..boucàáseouL SOUZA? c 5055.8 .216-13 

 
 



Ministerio da Indústria. Comércio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 
.Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certidão Simplificada 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição. 
Nome Empresarial: DOUGLAS GOULART SOUZA -ME 

Natureza Juridica: EMPRESARIO 

Número de Identificação do CNPJ Data de Arquivamento do Ato Date de lnlcio de Atividade 
Registro de Empresas - NIRE Constitutivo 

3110983060-7 11.021 .80910001 -45 W 04!0B!2009 0110812009 

Endereço Completo: 

RUA ARMANDO VIOTTI 405 - BAIRRO CENTRO CEP 37925-000 - PIUMHÀIÀ/"Mg a à: 

Objeto Social: '  'V' = 

CONFECCAO, SOB MEDIDA , DE PECAS DO VESTUARIO . EXCETO ROUPAS INTIMAW-S...CQMERCIQIMAREJISTA DE ARTIGOS 
DO VESTUARIO E ACESSORIOS . COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES , BIJUTERIAS E ARÉFESANAEIQQS. 

 
 

 

 Capital: R$ 20.000,00 Microempresa ouiEiíiüsa de Pequeno Porte 

VtNTE MIL REAIS Mlóãg EMgaêgsâ 
(Lei CompIeÍ nsLtgsroe) 

Status: xxxxxxx Situação: ATIVA __ ,_  
Último Arquivamento: 24/05/2016 Número:- 5758295_ O 'ÍÍ' “e 

Ato 002 - ALTERACAO 

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIASX 'I 

2221 - ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

Nome do Empresário: DOUGLAS GOULART SOUZA 

Identidade: MG-11.616_995 CPF: 055.811.216-13 

Estado Civil: Casado 

NADA MAtS# 

Regime de Bens: Comunhão Parcial 

Belo Horizonte, 26 de Julho 'de 2017 15:07 

Certidão Simpliñcada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalm te. Se desejar 
confirmar a autenticidade desta certidão. acesse o site da JUCEIVIG (httpzllwwwjucemg.mg.gov.br) e clique em validar cíertidão. A 

certidão pode ser validade de duas formas: 

._ / “Validação por envio de arquivo (upload)  W 
2) Validação visual (digite o n° 0170001798150 e visualize a certidão) 

 
l.-_'"..Í*›Ê<"*"'=a""1'“"'7' -  e 

17/370683-5 

44414 



DOUGLAS GOULART SOUZA - 
CNPJ: 11.021 .89910001- 45 - INSC. : 001 .3243950023 

RUA. ARMANDO VIOTTI, 405 - CENTRO. 
PIUMHI - MG - CEP: 37925-000 

TEL.: (37) 3371-1777 
E-mail: pontochic1777@hotmail.com 

o°o , pon tocha 
 

UNIFORMES E BORDHDOS 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS 
DE HABlLlTAÇAO 

À 
SAAE PlUMHI - MG 
Pregoeiro e Equipe de Apoio 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N°06I2017 
PROCESSO LICITATOIO N°21 712017 

Prezados Senhores: 

A empresa, DOUGLAS GOULART SOUZA - ME, cadastrada no CNPJ sob n° 
11.021.899/0001-45, situada na Rua Armando Viotti, 405, por intermédio do seu 
representante e proprietario Douglas Goulart Souza, portador da Cédula de Identida h° 

MG-11.616.995 e CPF n° 055.811.216-13 declara ao SAAE PIUMHI-MG que atende at das as condições de habilitação no processo licitatório Edital de PREGAO PRESENCIA n° 
0612017 e se compromete a entregar os objetos e/ou a prestar os serviços que lhe forem 
adjudicados conforme a descrição do ANEXO ll deste edital de acordo com a Lei 10.520/02 
art. 4 inc.VlI, desconsiderando qualquer erro que porventura houver cometido na elaboração 
da proposta e que, ate a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade. /f 
/ / 

Piumhi, 27 de Julho de 2017. 

 
ou SGOULAR souza? '/ 

F.: 055.811 16-13 - 

g ' 

 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais, Subsistema: Controle de documentos 

Protocolo de juntada de documentos a processo licitatório 

Sistema ................. .. Sistema de Gestão da Administração Publica 

Subsistema ........... .. Gestão de Materiais - h) Compras e Contratações 

Tipo de processo... Processo de compra 

ModaIidade.............. Pregão presencial 

N° Processo ........... .. 612.017 

\Tipo de documento. Proposta 
i 

Tipo de juntada ..... .. Anexação de novos documentos ao processo identificado 

ProtocoIo..... 957012017, quinta-feira, 27 dejulho de 2017 08:30:00 
Requerente. NEILA DE PAULA ROSA MEI 28169773/0001/15 
Finalidade... 

Detalhes... 

@a 
Sistema: MGFCompras - JuntadaDeDocumentosm .rpt Página 1 
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26/07/2017 Certificado da Condicao de Microempreendedor Individual - impressão 

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual 

Identificação 

Nome Empresarial 
NEILA DE PAULA ROSA 57245266620 

Nome do Empresário 
NEILA DE PAULA ROSA 

Capital Social 
1,00 

N° da Identidade Órgão Emissor ur= Emissor CPF 
M2975795 ssP MG 572.452.666-20 

Condição de Microempreendedor individual u 

Situação Cadastral Vigente Data de Início da Situação Cadastral Vigente 
ATIVO 12f07/2017 

Números de Registro 

CNPJ NIRE 
28.169.773/0001-15 31-8-1054518-2 

Endereço Comercial 

CEP Logradouro Número 
37925-000 RUA JAIR FERREIRA LEITE 56 

Bairro 
VILA AGRENY 

Município UF 
PIUMHI MG 

Atividades 

Data de Início de Atividades 
12/07/2017 
códmo da Atwkjade Prmtjpa¡ Descrição da Atividade Principal ' _ _ Confecçao de peças de Vestuario, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob 
1412-6/01 . medida 

Código da Atividade Secundária Descrição da Atividade Secundária 
1 14.12-6/02 Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas intimas 

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no 
momento da inscrição: 

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Municipio 

para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de 
segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não- 
atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório. 

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A 
sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: httpzllwrwinr.portaldoempreendedotgov.br¡ 
Cerliñcado emitido com base na Resolução n° 16, de 1T de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do . u¡ 

 Registro_ e da Legalização de Empresas e Negocios - REDESIM. 
ATENÇAO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
Para pesquisar a inscrição estadual erou municipal (quando convenentes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo n en e o 

eletrônico htt zllwwwmeceitafazenda. ov.brlPessoaJuridicafcNPJlfc 'Iconsultaas 

Número do Recibo: ME10299549  Pam 
Número do Identificador: 00057245266620 * 

Data de Emissão: 

26/07/2017 

AAE lumhi - me 1¡ 1 



Consulta Opta ntes 

Data da consulta: 26/07/2027 
à Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz 

CNPJ : 28.169.773/0001-15 
A opção pelo Simples Nacionai e/ou SIMEI abrange todos os estabeiecimentos da empresa 

Nome Empresarial : NEILA DE PAULA ROSA 57245266620 

E Situação Atual 

Situação no Simples Nacional : optante pelo Simples Nacional desde 12/07/2017 

Situação no SIMEI: optante pelo SIME! desde 12/07/2017 

Períodos Anteriores 

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem 

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem 

Agendamentos (Simples Nacional) 

Agendamentos no Simples Nacionaã: Não Existem 

Eventos Futuros (Simples Nacional) 

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem 

Eventos Futuros (SIMEI) 

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem 



NEILA DE PAULA R051¡ 
CNPJ: 28.109.113/0001-15 

mu: 11m 11201111111 1mm, 50 - m0 100m 
010m1¡- lili CEP: 37025-000 

 
ANEXO VII- MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 217/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

A empresa NEILA DE PAULA ROSA, inscrita no CNPJ sob o n° 
28.169.773/0001-15, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 
NEILA DE PAULA ROSA, portador do Documento de Identidade n° 
M3975795, inscrito no CPF sob o n° 572.452.666-20 DECLARA, sob as 
penas da” Lei, que cumpre os requisitos legais para quaiiñcação como 
CONFECÇAO DE PEÇAS DE VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS 
CONFECCIONADAS SOB MEDIDA (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 ñscal no(s) documento(s) de habilitação e 
pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar 
n°. 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) 

PIUMHI, 26 de JULHO de 2017.  
ÚíaÍa/l aÓ 1371/0, “WMM 

(assinatura do representante legal) 

% x, 

“vãjtpox  



 
NEILA DE PAULA ROSA 

CNPJ: 28.109.773/ 0001-15 
RIIA JAIR FERREIRA LEITE. 56 - VILA AGRENY 

PIIIMHI - MG CEP: 37925-000 

ANEXO v- MODELO DE DECLARAÇÃO DE AIENDIMENTO Às 
CONDIÇOES DE HABILITAÇAO 

í í sí? j: R.: 

?í _í í í R 

PREGÃO PRESENCIAL No 06/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 217/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

NEILA DE PAULA ROSA, inscrita no CNPJ sob o 51°, 28.169.773/0001-15, por 
intermédio de seu representante legal ou credenciado, 
Sr(a) NEILA DE PAULA ROSA, portador do Documento de Identidade n° 
M3975795 e inscrito no CPF sob o n° 572.452.666-20, 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, 26 de JULHO de 20_17. 

Assinatura: “vá/Ja /IÚ 0x #/9900 
Qualiñcação: BRASILEIRA - CASADA - EMPRESARIA - RESIDENTE 
DOMICILIADA EM PIUMHI/MG 

A030 ciraioauliafñiaovx 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares. 211 23.782.81*u~:5 -  h 

z Piumhi - MG 

Abertura de propostas do processo de compra 217/ 2017 
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES AUTARQUIA SETORES, ADMINISTRATIVO, TEMA DE ESGOTO 

Processo de licitação: 6/2017, modalidade: 8 Pregão presencial 

11.021.899/0001-45 DOUGLAS GOULART SOUZA ME 

Número de parcelas: 1 Prazo p/ primeira parcela: 7 dias 

Prazo de entrega: 45 DIAS Validade da proposta: 27/09/2017 
Condições de freieí C|F Valor da proposta: 38.809,00 
Aceitação: Proposta aceita 

13.602.155/0001-40 CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES ME 

Número de parcelas: 1 Prazo p/ primeira parcela: 7 dias 
Prazo de entrega: 45 DIAS Validade da proposta: 27/09/2017 

_P “ÚÍÇÕGS de fieieí C|F Valor da proposta: 9.880,00 
_ _eitaçâoz Proposta aceita 

1858056010001 -26 CASA DA BOTINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 

Número de parcelas: 1 Prazo p/ primeira parcela: 7 dias 
Prazo de entrega: 45 DIAS Validade da proposta: 27/09/2017 

Condições de frete: C|F Valor da proposta: 8.080,00 
Aceitação: Proposta aceita 

25.315.329/0001-72 AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS ME 

Número de parcelas: 1 Prazo p/ primeira parcela: 7 dias 
Prazo de entrega: 45 DIAS Validade da proposta: 27/09/2017 
Condições de freteí C|F Valor da proposta: 33.213,00 
Aceitação: Proposta aceita 

28.169.773/0001-15 NEILA DE PAULA ROSA MEI 

Número de parcelas: 1 Prazo p/ primeira parcela: 7 dias 
Prazo de entrega: 45 DIAS Validade da proposta: 27/09/2017 

ndições de frete: C|F Valor da proposta; 29.524,11 
Aceitação: Proposta aceita 

Sistema: MGFCompras - AbenuraDePropostasüi .rpt Página 1 V( 



3T < 

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

5 Proposta ao processo de compra: 217 I 2.017 

§11.021.899f0001-45 DOUGLAS GOULART SOUZA ME 

Repfeâeniantei DOUGLAS GOULART SOUZA ¡dentiñüãçàüf MG 11.161.995 SSPIMG Aceito 

Validade prop.: 09/27/2017 PF3Z0 de êntregaí 45 DIAS Proposta aceita 

1 Lote l 

Cod produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário Total do item 

00000000082 CAMISA MASCULINA MALHA PV, COR BRANCA, MANGA COM I 90,00 27,00 2.430,00 

Marceu¡ Modelo' PONTO C 
:m:  .-  as *t* ã" :w    

2 Lote II 

3d produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário Total do item 

00000000077 CALCA BRIM AZUL ROYAL, CIZÍPER E BOTÃO, COS Cr' ELAS 200,00 47,00 9.400,00 

 
3 Lote III 

Cod produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário Total do item 

00000000538 SHORT MASCULINO NYLON LISO, COS ELASTICO, CORDÀO l 10000 24_00 2,400_00 

Marca I Modelo: PONTO CHIC¡ 

Valor total do lote: 2.400,00 
4 Lote IV  duto Descrição do produt Quantidade Preço unitário Total do item      ia.. mm 

AL, NA C 12,00 61.00 732,00 

   
      f. 

MANGA ILONGA, EM TECIDO DE ALTA C 019,00 60,00 1.140,00 

   
      

MENINO 

Marca lModeIo: PONTO CHIC! 

Valor total do lote: 4.559,00 
5 Lote V 

Cod produto Quantidade Preço unitário Total do item         .M. m,... , » x «z»- mm . emenda w ° . u.: da: * s» . 4: :is “à 

00000000382 RADICIONAL, EM TECIDO . 40,00 105,00 4.200,00 

Marca r' Modelo: PONTO CHIC f 

Valor total do lote: 7.930,00 
6 Lote VI 

Cod produto Descrição do produto 
@W339i . 

     Preço unitário Total do item 

.mzmezrryw  V' 

     
Sistema: MGFCompras - Págma 1 



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

Piumhi - MG 

Proposta ao processo de compra: 217 I 2.017 

11.021.899I0001-45 DOUGLAS GOULART SOUZA ME 

Representam¡ DOUGLAS GOULART SOUZA ¡ÓBHÍÍÚCHÇÊOI MG 11.161.995 SSP/MG Aceito 

Validade prop.: 09I27I2017- Prazo de entregaí 45 DIAS Proposta aceita 

00000000076 BOTINA SEGURANÇA CONFECCIONADA COM VAQUETA H ID 0,00 0,00 0,00 

Marca I Modelo: l 
Valor total do lote: 0,00 

Valor total da proposta: 38309110 

Sistema: MGFCompras - Página 2 





pontoch  c Q O 

DOUGLAS GOULART SOUZA - ME 
CNPJ: 11.021 .89910001- 45 - INSC. : 0013243950023 

Rua Armando Viotti, 405 - Centro. 
Piumhi- MG I CEP: 37925-000 

0  
Tel.: (37) 3371 -1 777 

UNIFORMES E BORDHDOS 
À SERVlÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

PREGÃO PRESENCIAL N°06I2017 
PROCESSO LICITATORIO 21712017 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em confec 
servidores ativos do SAAE. 

PROPOJS TA FINANCÊEQA 

E-mail: pontochic1777@hotmail.com 

ção e fornecimento de peças de uniformes e calçados de segurança para atender os 

LOTE ITEM @Aut UNID. oiscigvjiNAcÃo VLR UNIT. 

.kb/b 
1 90* PÇA 

Camisa masculina malha PV Anti-Pitling 67% poliester 33°/uviscose 
na cor branca, modelo polo ( manga curta com punho, gola em 

linha, com abertura e botoes) com o logotipo do SAAE Piumhi - MG 
no bolso esquerto, tamanhos variados P, M, G e GG 

“Rs 27,00 

SUB. TOTAL 

R$ 2.430,00 

29 
2 120 PÇA 

Camisa masculina malha PV Anti-Pilling 67% poliester 33%viscose 

na cor azul royal, manga longa com punho, gola redonda com 
punho com o logotipo do SAAE Piumhi - MG no bolso esquerto, 

tamanhos var' s P M G e GG 

R$ 27.00 ' 'as 3.240,00 

PRE O TOTAL 

R$ 5.670,00 

1 200 PÇA 

Calça masculina proñssiona , em brim sol a sol de alia qualidade 

com 260gfm2, na cor royal, 100% algodão, cós corn elástico 
traseiro, sistema de fechamento da baguilha com zíper metálico, 

costura reforço entre pernas pespontada, bolso de tras costa lisa e 

silk do SAAE Piumhi - MG no bolso do tado esquerdo e no coxa 
clír ' l 

200 PÇA 

R$ 47,00 R5 9.400,00 

_ _  ao _ Camisa masculina de manga curta modelo tradicional, em brim sol a 

sol de alta qualidade com 260glm2, na cor azul royat, 100% 
algodao, com logotipo SAAE Piumhi- MG no bolso do lado 

100 PÇA 

'R3 44,00 R$ 0.800,00 

R$ 18.200,00 

_ M G e GG 
Shoi1 masculino de nylon iso, o s em e astico com cordao interno 

para ajuste, na cor azul royal, 100% poliester, (podendo ter a 

composição 96% potiester e 4% elastano), sunga interna em malha, 
com silk do SAAE Pimhi-MG na coxa direita, tamanhos variados M, 

G e GG 

'Rs 24,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 

PÇA 

Camisa masculina manga curta estilo social na cor branca, em 
tecido de alta qualidade 60% poliester 27% algodao 5% elastano, 
gramatura 13Bglm2, bordada SAAE Piumhi - MG no bolso, com 

ra e botoes 

' R$ 54,00 - 

r 

" R$ 432,00 

12 PÇA 

Camisa masculina manga longa estilo social na cor branca, em 
tecldo de lricoline com elaslano de alta qualinada 68% poliester 
27% algodao 5% elastano, gramatura 138 glm2, bordada SAAE 

Piumhi- MG no bolso m 

41' PÇA 

R$ 61.00 ' 
7 R$ 732.00 

Camisete feminino manga CURTA na cor branca, em tecido de 
tricoline com elastano de alta qualinada 68% poliester 27% algodao 
5% elastano. gramatura 138 glm2, bordada SAAE Piumhi - MG no 

bolso com abertura e botoes 

*Rs 55,00 R$ 2.255,00 

19 g_ PÇA 

Camisete feminino manga LONGA na cor branca, em tecido de 

lricoline com efastano de alta qualinada 68% poliester 27% algodao 
5% elastano, gramatura 138 gim2, bordada SAAE Piumhi - MG no 

bolso com abertura e bgs_ 
R3 60,00 ' R$1.140,00 

R$ 4559.00 

1 36 ' PÇA 
Calça jeans feminina em tecido macio, 97% algodao 3% elastano, 

na cor azul escuro sistema de fechamento de braguilha com ziper 
rrietalico, tamanhos 36 a 50. 

R$ 105,00 R$ 3.780,00 

40 
- PÇA 

Calça masculina tradicional tecido jeans, macio, 97% algodao 3% 
elastano. cor azul escuro, sistema de fechamento da braguilha com 

zíper metalico, costura reforço entre pernas perpontdada na cor 

PAR 

l 

R$ 105,00 

r 

R$ 4.200,00 

R$ 7.980,00 

amarela bolso de tras costa li a50 Catçado de segurança, tipo botina e e astico na cor preta, 
confeccionado em nobook hidrofugada curtida ao cromo, palmilha 

de montagem de não tecido tixada pelo sistema strobel, sem 
ñqueira de aço, e solado de poliuretano bidensidade injeta direto no 
cabedal, 'com cerliñcado de aprovação, tamanhos variados de 36 a 

200 PAR 

Calçado de segurança, tipo lggtina de elastico na cor preta, 
confeccionado em vaqueta nidrofugada curtida ao cromo, palmilha 

de montagem de não tecido fixada pelo sistema strobel, sem 
tiqueira de aço, e sotado de poliuretano bidensidade injeta direto no 

cab 

CONDJÇÃO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL 
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL 
LOCAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL 
DADOS BANCARIOS: CAÍXA EC. FEDERAL J' AG.1425 IOP.003 i' CONTA 694-5 
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Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluidos todos os tributos. encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que 

porventura possam recair sobre o fornecimento do objet d presete licitação. 

oúglas ulart Souza ' 

CPF 5 311.215-1 
RG MG-11.616.9 

PIUMHI, 27 DE JULHO DE 2017. 

  
êx "k/ 

11.321 .êââlíñüüâ ».45 
DQUGLAS GQULARÍ” SGUÉA 

Rum .aãnwanda kliarsnli, MB 
(Samira - Pãumâal - MQ 

@EP WÊÂÊÚQQ 
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 Serviço Aut. de Água e Esgoto 
' 23782.8 ;iu- 

#gui 
 Praça Zeca Soares, 211 

' Piumhi - MG 

Proposta ao processo de compra: 217 f 2.017 

CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES ME 1 3.6011 5510001 -40 

Representante: CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES ldenlificaçãoi M - 7.729.344 SSPIMG Aceito 

Vaiidade prop.: 09/27/2017 P920 de entrega? 45 DIAS Proposta aceita 

1 Lote l 

Cod produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário Total do item 

00000000082 CAMISA MASCULINA MALHA PV, COR BRANCA, MANGA COM I o_oo o_0o Quo 

22"?” 
Marca/M delo: i 

   
2 Lote II 

,Qod produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário Total do item 

_ 5000000077 CALCA BRIM AZUL ROYAL, CIZIPER E BOTÃO, CÓS CI ELAS 0,00 0,00 0,00 

 
Valor total do lote: 0,00 

3 Lote III 

Cod produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário Total do item 

00000000538 SHORT MASCULINO NYLON LISO. CÓS ELASTICO, CORDÃO I 0,00 opo o_oo 

Marca f Modelo: Í 

Valor total do lote: 0,00 
4 Lote IV 

Cod produto uto Quantidade Preço unitário Totai do itern 
      Descrição do prod 
__,k_     0006000340102  

  
   

0,00 

   &à; IU:  g» “Êa  * _w_ 

00000004801 CAMISETE FEMININO MANGA ILONGA, EM TECIDO DE ALTA G 0_O0 QDO 0_00 

Marca l Modelo: f 

5 Lote V 

    
Cod produto Descrição do produto 

 :M076   Px ;ma ::wmv-m MMX " " . “' ü y  
00000000382 ALCA JEANS MASCULI 40,00 130,00 5.200,00 

Marca l Modelo: ESTILO! 

Valor total do lote: 9.880,00 
6 Lote VI 

Cod produto Descrição do produto PPÉÇO UTÚÍÉTÍO Tota¡ dO ¡Íe 
Mw  ”^“”=”~”$“-”~**r'*^f*'”°  ›' f”    "§rt;4 i““   x , ' u. w É¡ E   * agr 

Sistema: MGFCompras - 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi. - MG 

Proposta ao processo de compra: 21712.01? 
Í 13502.1 5510001-40 CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES ME 

Representante: CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES Identificação: M - 7.729.344 SSP/MG Aceito 

Validade prop.: 09/27/2017 Prazo de entrega: 45 DIAS Proposta aceita 

00000000076 BOTINA SEGURANÇA CONFECCIONADA COM VAQUETA HID 0,00 0,00 0,00 

Marca l Modelo: I 

Valor total do lote: 0,00 

Valor total da proposta: 9330,00 

Sistema: MGFCompras - Página 2 





"W3,s02.1s5¡000i-49 
CLEÊFÃECE APARECIDA SILVA ALVES 

n15». hiaiülliiíi. coUTo_-,'_g=l_ 

CENTRO !l CEP 37925-000 

G LOSS 

ANEXO III 

PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2017 

Lil U MHI - MINAS GERAÉIPROCESSO LICITATÓRIO N° 217/2017 
MENOR PREÇO POR LOTE 

MINUTA DE CARTA-PROPOSTA 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do(s) item abaixo 
discriminado(s), que integra o instrumento convocatório da licitação em 
epígrafe. 
1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
Razão social do Licitante: 
84158875668 ME 

CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES 

f¡ CNPJ : 13.602.155/0001-40 
' Endereço: RUA, MIGUEL COUTO, 91 - CENTRO - PIUMHI - MG - 

37.925.000 

E-mail:nicesilva@hotmail.com  Telefone/fax: 37 - 3371-6750 
Representante Legal: CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES 
Nome: CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES 

Identificação: RG. M - 7.729.344 
Qualificação: EMPRESARIA 

Lote cód. Item Especificação Unid Quan Marca Preço Sub. Total Preço 
Produto t. Unit. total 

SAAE 

Calça Jeans feminina em 

tecido macio 97% algodão R$130 Gob f 
»t V i :...-';:^::'““::;::;:°'°=:.: '  V 

., 00383 1 ;Êãgfmento de braguilha com PÇ 36 LOOPER 

metáIico.Tamanhos de 36 a 
50 

Calça masculina Rsgssopo 2'/ 
tradicional, em tecido 
jeans, macio, 97% 
algodão e 3% elastano, 

00382 cor azul escuro, sistema PÇ 40 ESTILO _' \Rgggpg E 

de fechamento da braguilha ~ 

corn zíper metálico, costura I 

reforço entre pernas 
pespontada na cor amarela, 
bolso de trás costa lisa, 
tamanhos variados de 36 a c? 
60. R$5.200,00 é 

Valor total: NOVE MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS(R$ 9.880,00) 

RUA MIGUEL COUTO, 91 - CENTRO - PIU 

W 
MHI - G 37.925.000 

1 



G LOSS 

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

PIUMHI - MG, 21 DE JULHO DE 2017 

E3502.? ssiooomã? 
CLFHÍICE APÃREÊIDÀ SÍWÀ ÂLVES 

RUA MiGIIEL Courage-a Q- 

ceumo  CEP 37925000 5%? 
Lg u M H I - MINAS GERALSJ RG 

9K_ 

JV .W 
o 

4 

RUA MIGUEL COUTO, 91 - CENTRO - PIUMHI - MG 37.925.000 



 

 

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

Piumhi - MG 

Proposta ao processo de compra: 217 I 2.017 

CASA DA BOTINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 'É 1 8.680.660I0001-26 

Representante: ADENuR DE SOUZA LEANDRO Identifrcação: MG - 5092204 asp/MG Aceito 

Validade prop.: 09/27/2017 Prazo de entrega: 45 DIAS Proposta aceita 

1 Lote I 

Cod produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário Total do item 

00000000082 CAMISA MASCULINA MALHA PV, COR BRANCA, MANGA COM I 0,00 0,00 0,00    Marca l Modelo: I  *ÊÊÊÉÊÊÊÊ  ...›.. '" 2..  yum: <ÊA e 

Valor total do lote: 0,00 
 

2 Lote ll 

Agüroduto Descrição do produto Quantidade Preço unitário _Total do item 

- -J000000077 CALCA BRIM AZUL ROYAL, C/ZÍPER E BOTÃO, CÓS CI ELAS 0_00 o_0o 0,00    f Modelo: I 
JÁ?” f": 

a? " 

     :m  ' ,  @às 

Valor total do lote: 0,00 
3 Lote Ill 

Cod produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário Total do item 

00000000538 SHORT MASCULINO NYLON LISO, CÓS ELASTICO, CORDÀO | 0,00 o_00 0,00 

Marca I Modelo: f 

_ Valor total do lote: 0,00 
4 Lote IV   Cod produto     r °= ~ 

SOCIAL, NA CO 

.usar-regata. www 

06000003412'     
   

...o &Zàãgxm É_ 
CAMISETE FEMININO MANÊÃ lLONGA, EM Teneroo DE ALTA c 
Marca l Modelo: l -r 

  
“00000004801 0,00  

5 Lote V 

Cod produto   Descrição do produto       :- 
EM TECIDO. A 

 ..gsm 
1 00000000382   

     
Marca I Modelo: f 

Valor total do lote: 0,00 
6 Lote Vl 

Cod produto Descrição Preço Unitário 
7.. _ Mage-usem ' “ '      

Sistema: MGFCompras - 



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

Piumhi - MG 

Proposta ao processo de compra: 217 I 2.017 
- 18.680.660I0001-26 CASA DA BOTINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 

Representante: ADEMIR DE SOUZA LEANDRO Identificação: MG - 5.092.264 SSP/MG Aceito 

Validade prop.: 09/27/2017 Prazo de entrega¡ 45 DIAS Proposta aceita 

00000000076 BOTINA SEGURANÇA CONFECCIONADA COM VAQUETA H!D 200,00 35,00 7.000,00 

Marca l Modelo: BRETAO/ 

Valor total do lote: 8.080,00 

Valor total da proposta: 8080,00 

Sistema: MGFCompras - Págma 2 



Éâmãíb 

t. 

PROCESSO L|C|TATOR|O N° 217¡ 

PRESENCIAL N° 06/201 PREGÃO 

. LTS .ECOM CASA DA BOTINA |ND 



CASA DA _BOTINA IND E COM LTDA 
CNPJ: 1868066010001 -26 IE: 5151683320039 

PROPOSTA COMERCIAL 

A0 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi 

Setor de Licitações 

Processo Licitatório n° 217I2017 

Pregão Presencial n° 0612017 

Empresa: Casa da Botina 1nd. e Com. Ltda 

CNPJ: 18.680.660/0001-26 

Endereço: Rua Vagner Soares Pereira n° 561 

Email: ademir@bretao.com.br 

Telefone: 37-3371-9450 

Representante legal: Ademir de Souza Leandro 

Qualificação: Sócio Diretor 

Objeto do Edital: 

Prezados Senhores, , 

Apresentamos a V.Sas. a nossa proposta comercial relativa ao Pregão em 

epígrafe, assumindo inteira responsabilidade. Propomos os seguintes pre 9 

para prestação de produtos ou Materiais: 

(ia/ala 



Lote 

CASA DA BOTINA IND E COM LTDA 
CNPJ: 18.680.660/0001-26 IE: 5151683320039 

cód. 
Produto 

SAAE_ 

Item Descriminação Unid. Quant. Preço Sub. total Preço 
Unitário Total 

x 

\ 00326 1 24 
J 

Calçado de segurança, tipo Par R$45,00 6/ R$1.080,00 

botina de elástico na cor preta, 

confeccionado em nobook 

hidrofugada curtida ao cromo, 

palmiiha de montagem de não 

tecido fixada pelo sistema 

strobel, sem biqueira de aço, e 

solado de poliuretano 

bidensidade injeta direto no 

cabedai com certif. de 

aprovação, tamanho variados 

de 36 a 49 - CA 39.802 

§§Código 2 

\ 
Calçado de segurança, tipo Par 20o *R$35,00 c, R$7.000,00 

Saae 

00076 

botina de elástico na cor preta, 

confeccionado em vaqueta * 

hidrofugada curtida ao cromo, 

paimilha de montagem de não 
tecido fixada pelo sistema R$8.080,00 

strobei, sem biqueira de aço, e 

solado de poiiuretano 

bidensidade injeta direto no 

cabedal com certif. de 

aprovação, tamanho variados ' 

de se. a 49 - CA 39.802 Z¡ 
Declaramos que nos preços indicados na proposta estão com tados t s o ' 

*É 
g1 

) car as, ° Q¡ 

61W 
custos inerentes aos encargos financeiros e trabalhistas, etes 

R: Vagner Soares Pereira, 561 - Chácara São Geraldo - PiumhiINIG - 37925-000 - P/AZX (37) 3371-9450 

Úaáiâa 



CASA DA BOTINA IND E COM LTDA 
CNPJ: 18.680.660/0001-26 IE: 515168332-0039 

descargas, despesas com pessoal, impostos e quaisquer outros relacionados 

com o objeto do Edital, o valor proposto constitui a única e total 

contraprestação pelo fornecimento do objeto do presente certame. 

3- Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições 

estabelecidas no Edital. 

4- Esta proposta terá validade por 60(sessenta) dias a contar da data de sua 

apresentação. 

PIUMHIIMG, 25 de Julho de 2017 

 otina Wa e Comercio Ltda. 
demir de Souza Leandro. 

R; Vagner Soares Pereira, 561 - Chácara São Geraldo- PiumhiiMG - 37925-000- PABX (37) 3371-9450 

war 



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

i Piumhi - MG  Proposta ao processo de compra: 217 I 2.017 

. _ 25.31 532910001 -72 AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS ME 

    

Representante: AECIO ANTONIO MARTINS Identificação: 246792000 SSP/SP Aceito 

Validade prop.: 09/27/2017 PTEZO de 3003931 45 DIAS Proposta aceita 

1 Lote l 
Cod produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário Total do item 

00000000082 CAMISA MASCULINA MALHA PV, COR BRANCA, MANGA COM i gopo 255o 232200 

Marca l Modelo: USUNRED .i       
5.538,00 

2 Lote II 
_Açd produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário Total do item 

-0000000077 CALCA BRIM AZUL ROYAL, C/ZÍPER E BOTÃO, COS Cl ELAS 200,00 44,00 8.800,00 

delo: SUN    35o r    6353;.; .e  

   

@emma  ._ _ _ 0* &m; e ,a m-âm › NY 

Valor total do lote: 17.200,00 
3 Lote u¡ _ 

Cod produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário Total do item 

00000000538 SHORT MASCULINO NYLON LISO, CÓS ELASTICO, CORDÂO | 100,00 18,00 1.800,00 

Marca ¡Modeloz SUNREDI 
Valor total do lote: 1.800,00 

4 Lote IV 

Descrição do produto Quantidade Preço unitário Total do item Cod produt  

       

   
'00000 048 1 CAMISETE FEMININO MANGA ILONGA, EM TECIDO DE ALTA C 

Marca I Modelo: SUNREDI 

 w  
3.355,00 

5 Lote V 

Cod produto  Totai do item 
M., .xwwmaeaurg w  

 

  

\aâ 

00000000382   
 

 
Marca l Modelo: SUNREDI 

5.320,00 

6 Lote VI 

Descrição do produto 
www. , 

Preço unitário Totai do item 

Sistema: MGFCompras - . Página 1 



Serviço Aut. de Água e Esgoto _ _ 

- Praça Zeca Soares, 211 23.782. - ' 

Piumhi - MG 

a 

Proposta ao processo de compra: 217 I 2.017 

: 25.31 &329/0001-72 AECIO BRUNO FELICISSEMO MARTINS ME 

Representante: AECIO ANTONIO MARTINS Identificação: 246792000 SSP/SP Aceito 

Validade prop.: 09/27/2017 Prazo de entrega: 45 DIAS Proposta aceita 

00000000070 BOTINA SEGURANÇA CONFECCIONADA COM VAQUETA HID 0,00 0,00 0,00 

Marca l Modelo: I 

Valor total do lote: 0,00 

Valor total da proposta: 315.213,00 

“a 

| 

'a 

Sistema: MGFCompras - \ 
Página 2 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto  Praça Zeca Soares, 211 u " 

Piumhi - MG 

Proposta ao processo de compra: 217 I 2.017 

NEILA DE PAULA ROSA MEI - 28.169.773I0001-15 

Representante: NE|LA DE PAULA RosA Identificação: M 2975795 ssp/MG Aceno 

Validade prop.: 09/27/2017 Pra-TD de entrega: 45 DIAS ' Proposta aceita 

1 Lote l 

Cod produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário TotaI do item 

00000000082 CAMISA MASCULINA MALHA PV, COR BRANCA, MANGA COM r 90.00 26,77 2.409,30 

Marca I Modelo: NEILOCAI 
üwvwwu: M     

I¡ [SI total do lote: à SBXÊQQO 
2 Lote II 

Pad produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário Total do item 

'Czwôoooooon CALCA BRIM AZUL ROYAL, CIZIPER E BOTÃO, cos Cl EUAS 200,00 42,93 3595,00 

CAI    
 

_ _ Marcaw/ Modelo: NEIL  
3 Lote III 

Cod produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário Total do item 

00000000538 SHORT MASCULINO NYLON LISO, CÓS ELASTICO. CORDÃO I 100,00 24,71 2471,00 

MarcafModeIo: NEILOCAI 

VaIor total do lote: 2.471,00 
4 Lote IV 

Quantidade     
 

   Preço unitário TotaI do item 
W, 

   
CAMISETE FEMININO MANGA ILONGA, EM TECIDO DE ALTA C 19,00 55,83 1.060,77 

Marca I Modelo: NEILOCA/ 

VaIor total do lote: 4.326,21 
5 Lote V 

Quantidade 
,manja 

 
      

   

sedã encaixa? ~ * ,  
00000000382 CALCA JEA 

Marca/Modelo: i 

6 Lote VI 

Desc 'ção   
Sistema: MGFCompras - 



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

Piumhi - MG 

Proposta ao processo de compra: 217 I 2.017 

8.169.773I0001-15 NEILA DE PAULA ROSA MEI 

Representante: NEM; DE PAULA ROSA Identificação: 
M 2975795 SSP/MG Aceito 

Vafídade prop.: 09/27/2017 Prazo de entrega: 45 DIAS 

Proposta aceita 

00000000076 BOTINA SEGURANÇA CONFECCIONADA COM VAQUETA HID 
0.00 0,00 0,00 

Marca l Modelo: I 

VaIor totaf do lote: 0,00 

Valor total da proposta: 29_524,11 

*ão *T Sistema: MGFCompras - ' ' \ 





NEILA DE PAULA ROSA 

01111: 28.169.113/0001-15 

n01 11m 11201111111 1151115, 51¡ - V111 10111111 

01011111 - 110 1:10: 37925-000 

ANEXO III 

PREGÃO PRESENCIIAL N° 06/2017 
PROCESSO LICITATORIO N° 217/2017 

MENOR PREÇO poa LOTE . 

MINUTA DE CARTA-PROPOSTA 

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

1. IDENTIFICAÇÃO oo CONCORRENTE: 
Razão social do Licitante: NEILA DE PAULA ROSA 
CNPJ: 28.169.773/0001-15 
Endereço: RUA JAIR FERREIRA LEITE, 56 - VILA AGRENY - PIUMHI- MG 
E-mail: CONTABILIDADEIVAMAR@YAHOO.COM.BR 

Telefone/fax: 37- 9 9834-2610 AZ Representante Legal: NEILA DE PAULA ROSA 
Nome: NEILA DE PAULA ROSA 
Identificação: Identidade n° M3975795, CPF sob o n° 572.452.666-20 
Qualiñcação: BRASILEIRA - CASADA - EMPRESARIA - RESIDENTE DOMICILIADA 
EM PIUMHI/MG 

Lote cód. Item Especificação Unid Quant. Marca Preço Sub. 
Produto SAAE 

A  - Unit. Total 

camisa Masculina malha PV 
Anti -Pi|Iing67% poliéster 33% 
viscose na cor branca, modelo 
polo(manga curta com punho, 

00082 1 gola_ em linha, com abertura e PÇ 90 

533217135350153.? âs-'-°92§°°boê2 06.31 3110330 
esquerdo, tamanhos variados P, 

¡ M, G e GG. 

Camisa Masculina malha PV 
Anti -PiIIing 67% poliéster 33% 
viscose na cor azul royal, 

00079 2 manga longa com punho, gola PÇ 120 
redonda com punho , com o  1 A 11 

logotipo do "SAAE Piumhi-MG" ;g ,313 &ZMQÉO no bolso esquerdo, tamanhos 
variados P, M, G e GG. 

Calça masculina profissional, 
em brim sol a sol de alta 
qualidade com 260g/m2, na cor _ .._~"* 
azul Royal, 100% algodão, cós '“'”*---»~-=~-"' 

I' t' t ' , ' t d - i 
00077 1 fg$afnzíltlão ciraasearfagãlifhãmaconí PÇ 200 913  

“%W0”V”;É/0 



NEllA DE PAlllA ROSA 

0x01: 20.100.173/0001-15 

RIIA JAIR FERREIRA IEÍTIÊ, 50 - WA AGRENY 

PRIME-MG CEP: 37925-000 

zíper metálico, costura reforço 
entre pernas .pespontada, bolso 
de trás costa lisa, tamanhos 
variados 36 a 60. 

00078 

camisa masculina de manga 
curta modelo tradicional, em 
brim sol a sol de alta 
qualidade com 26Og/m2, na cor 
azul Royal, 100% algodão, 
com logotipo "SAAE Piumhi- 
MG" no bolso do lado 
esquerdo, tamanhos variados P, 

M, Ge-GG." 

PÇ 200 
"R031 08691100 A 

q" 00538 

Short masculino de nylon liso, 
cós em elástico corn cordão 
interno para ajuste, na cor azul 
Royal, 100% poliéster (podendo 
ter a composição 96% poliéster e 
4% elastano), sunga interna em 
malha, com silk do "SAAE 
Piumhi-MG" na coxa direita, 
tamanhos variados M, G e GG. 

PÇ 100 

:em l 12.041,60 

00690 

Camisa masculina manga 
curta estilo social na cor 
branca, em tecido tipo Tricoline 
elastano branco, ou de alta 
qualidade composição 68% 
Poliester 27% algodão 5% 
Eiastano, Gramatura 138, 
bordada "SAAE Piumhi-MG" no 
bolso lado esquerdo, com 
abertura e botões, tamanhos 
variados: P.M.G e GG. 

PÇ 08 

53,115 fiasco 

003412 

Camisa masculina manga 
longa estilo social na cor 
branca, em tecido , Tricollne 
elastano branco,ou de alta 
qualidade composição 
õ8°loPoliester 27% algodão 5% 
Eiastano, Gramatura 138 
bordada "SAAE Piumhi-MG" 
no bolso do lado esquerdo, 
com abertura e botões, 
tamanhos variados: P.M.G e GG. 

PÇ 12 

53ml ?$63,86 

001873 

camiseta feminino manga 
curta na cor branca, em tecido 
tipo Tricollne elastano branco,ou 
de alta qualidade composição 
68%Poliester 27% algodão 5% 
Eiastano, Gramatura 138, 
bordada "SAAE Piumhi-MG" 
do lado esquerdo , com 
abertura e botões, tamanhos 
variados: P,M,G,GG. 

PÇ 41 
cv à É?! 51.32 

004801 

camiseta feminino manga 
longa na cor branco, em tecido 
tipo Tricoline elastano branco, ou 
de alta qualidade composição 
68%PoIiester 27% algodão 5% 
Eiastano, Gramatura 138, 
bordada "SAAE Piumhi-M o 

lado esquerdo,com a rturaÁie/ botões, tamanhos v Iados:P , 

19 

55.33 1.060,93? 



NEM lllí Plllllll ROSA 

cum: 28.160.713/0001-15 

001111111: 1121111111111 um, 50 - m 11011101 

01011111 - 110 cep: 31025-000 

G, GG 

Calça Jeans feminina em 
tecido macio 97% algodão e 
3% elastano na cor azul  
escuro, sistema de fechamento PÇ 36  f 
de braguilha com zíper 
metáIico.Tamanhos de 36 a 50 

00383 1 

Calça masculina tradicional, 
em tecido jeans, macio, 97% 
algodão e 3% elastano, cor 

00382 2 azul escuro, sistema de PÇ 40 _ _ . 

fechamento da braguilha com ' 
zíper metálico, costura reforço 
entre pernas pespontada na cor 
amarela, bolso de trás costa lisa, 
tamanhos variados de 36 a 60. 

VI 

Calçado de segurança, tipo 
botina de elástico na cor 
preta, confeccionado em 
nobookhidrofugada curtida ao 
cromo, paImiIha de montagem de 
não tecido fixada pelo sistema PAR 24 Í 
strobel, sem biqueira de aço, e 
solado de poliuretano bidensidade 
injeta direto no cabedal, com 
certificado de aprovação (CA), 
tamanhos variados de 36 a 46. 

00326 1 

Calçado de segurança, tipo 
botina de elástico na cor 
preta, confeccionado em 
vaquetahldrofugada curtida ao 
cromo, paImiIha de montagem de /x 
não tecido fixada pelo sistema PAR 200 
strobel, sem biqueira de aço, e 
solado de poliuretano bidensidade 
injeta direto no cabedal, com 
certificado de aprovação (CA) 
tamanhos variadosn° 36 a 49. 

00076 2 

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

PIUMHI 26 DE JULHO DE 2017 

Q//Lüja fl!   
NEILA DE PAULA ROÉA" CNPJ Licitante (Signatáría) 

@$170 d¡ Jem/a ÍZÊQ 
NEILAVDE PAULA ROSA CPF Representante Legal 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
g 2378281610 Praça Zeca S 

Piumhi - MG 
Sistema: Materiais, Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 6 I 2017 

Protocolo: 9538/2017, 27-jul-2017 11:24 

Na data e hora do protocolo referenciado acima, reuniram-se o pregoeiro e sua comissão de apoio, abaixo 
assinada, a fim de realizar a abertura das sobrecartas contendo as propostas enviadas pelas empresas licitantes, 
constantes deste processo, para a aquisição dos objetos do certame, ora Iicitado, conforme convocação, em 
atendimento à licitação referida acima. Iniciados os trabalhos, o pregoeiro e a comissão receberam e abriram os 
envelopes a ela encaminhados, e classificaram as propostas iniciais conforme os termos da legislação afim e os termos 
do edital, apresentando ao final a seguinte firma, conforme documentação anexa rubricada pelo pregoeiro e os 
membros da comissão. 

"É 
LOTE: 1 Lote l 

Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance 

1 25.315.329/0001-72 AECIO BRUNO FELlCISSIMO MARTINS ME 5.538,00 Lance caduco 
ã-ã. 

28.169.773/0001-15 'A Lance caduco 

11.021.899/0001-45 Lance caduco 
,É ,W . . _. . ..  . 

28 169 773/0001-15 Lance caduco 

25 315329/0001-72 Lance caduco 

11.021 .00010001-45 Lance caduco 

28.169.773f000 -15 Lance caduco 

25.315.329/0001-72 Lance caduco 

_ &à; ?f 

11.021.899/0001-45 Lance caduco 

Lance caduco 

4.750,00 Lance caduco 

11.021.899/0001-45 DOUGLAS GOULART SOUZA ME 4.670,00 Lance caduco 

28.169.773/0001-15 NEELA DE PAULA ROSA MEI r V - 4.450,00 Lance caduco  .s, 

ce caduco 

-s 

4.440,00 Lan 

  
7 5.15.3I001-7W2 AECIO BUNO FELICISIMO MARTIS ME 

Sistema: MGFCompras - PropostalnicialDePregaoo1.rpt Página 1 



 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 
_ 23782816/0 

Piumhi- MG 
Sistema: Materiais. Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 6 I 2017 

Protocolo: 9588/2017_ 27-jul-2017 11:24 

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 trabathos. o pregoeiro e a comissão receberam e abriram os 
envelopes a ela encaminhados, e classificaram as propostas iniciais conforme os termos da Iegisiaçào afim e os termos 
do edital, apresentando ao final a seguinte firma, conforme documentação anexa rubricada pelo pregoeiro e os 
membros da comissão. 

25.315.329/0001-72 AECIO BRUNO FELICISSI MARTINS ME I I P  n n 4.0ance caduco 

.3129/0001-72 I ME I I 4.200 O0 Lane cadu n' 

25.315.329I0001-72 AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS ME V n _n 3 9500 Once caduco 

2015 329/0001-72 AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINIME 3 900 00 Lance de desiste-ncia 

ç_ . ,. _. _ ;w . _ w 

37 2816917310001-15 NEILA DE PAULA ROSA MEI 3.900,00 Lance final vencedor 

LOTE: 2 Lote ll 

Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance 

x. 

25 3 32910001-72 AECIO BRUNO FELICISSIO MARYINS ME H  
11 021 899/00-45 DOUGLAS GULART SUZA ME 

_ n 169 773/001 15 NEILA E ALA ROSA MEI 

25.315.329/0001-72 AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS ME 

n 25.3.329f01-72 AECIO BRUO FELICISSIMO MRTINS ME 

n 25151329/0001-72 ECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS ME 

14 25.315.32ÍÚOÚ1-72 AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS ME 

j L . a v a '= *a 

16 25.315.329/0001-72 AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS ME 

Sistema: MGFCompras - PropostalnicialüePregaoot .rpt W Página: 2 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto  2378281610 

Piumhi - MG 
Sistema: Materiais, Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 6 I 2017 

Protocolo: 9588/2017, 27-juI-2017 11:24 

Na data e hora do protocolo referenciado acima, reuniram-se o pregoeiro e sua comissão de apoio, abaixo 
assinada, a fim de realizar a abertura das sobrecartas contendo as propostas enviadas pelas empresas licitantes, 
constantes deste processo, para a aquisição dos objetos do certame, ora iicitado, conforme convocação, em 
atendimento à licitação referida acima. Iniciados os trabalhos, o pregoeiro e a comissão receberam e abriram os 
envelopes a ela encaminhados, e classificaram as propostas iniciais conforme os termos da legislação afim e os termos 
do edital, apresentando ao final a seguinte firma, conforme documentação anexa rubricada pelo pregoeiro e os 
membros da comissão. 

  25.315.329/0001-72 AECIO BRUNO FELICESSIMO MARTINS ME 15.300,00 Lance caduco    Lance de desistência     ' 
22 28.189.773/0001-15 NEILA DE PAULA ROSA MEI 15.000,00 Lance tinal vencedor 

LOTE: 3 Lote III 

Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance   Lance caduco 
e. tê?” 

Lance caduco 
92'- 

25 315 32910001 72 AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS ME 1.600,00 Lance caduco 

11 021 .899/0001-45 DOUGLAS GOULART SOUZA ME 1.600,00 Lance de desistência   3:, . ... 

10 25.315.329f0001-72 AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS ME 1.600,00 Lance final-vencedor 

LOTE: 4 Lote IV 

Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance    
Lance caduco 

t: 
3.355,00 Lance de desistência 

3.200,00 Lance caduco 

Sistema: MGFCompras - PropostalnícialüePregaon1.rpt 



 Serviço Aut. de Água e Esgoto  2378281610 praça zeca 

Piumhi M 
Sistema: Materiais, Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 6 I 2017 

Protocolo: 95881201 7, 27-juI-2017 11:24 

Na data e hora do protocolo referenciado acima, reuniram-se o pregoeiro e sua comissão de apoio, abaixo 
assinada, a fim de realizar a abertura das sobrecartas contendo as propostas enviadas pelas empresas licitantes, 
constantes deste processo, para a aquisição dos objetos do certame, ora iicitado, conforme convocação, em 
atendimento à licitação referida acima. Iniciados os trabalhos, o pregoeiro e a comissão receberam e abriram os 
envelopes a ela encaminhados, e classificaram as propostas iniciais conforme os termos da legislação afim e os termos 
do edital, apresentando ao final a seguinte firma, conforme documentação anexa rubricada pelo pregoeiro e os 
membros da comissão. 

B 25.315.329/0001-72 AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS ME 3.000,00 Lance caduco 

10 515329/0001-72 AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS ME 2.900,00 Lan caduco 

. . ..- 5:3" .  ' '. . ' 'És- 

12 25.315.329/0001-72 AECIO BRUNO FELICISSIMÓ MARTINS ME Lance caduco 

v! 

14 25.315.329/0001-72 AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS ME 

25 315 329/0001-72 AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS ME 

*às 

25.315.329/0001-72 AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS ME Lance caduco 

25.315.329I0O01-72 AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS ME n ance caduco 

25.315.329/0001-72 AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS ME Lance caduco 

à- n . . 

25.315.329/0001-72 AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTI Lance caduco 

â  
25.315.329/0001-72 AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS ME . Lance caduco 

f: 
25 315 329/0001-72 AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS ME 

AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS ME 
. .. .. .. .   

Lance de desistência 

34 28.169.773/0001-15 NEILA DE PAULA ROSA MEI 2.270,00 Lance final vencedor 
 

Sistema: MGFCompras - PropostaIniciaIDePregaoD1.rpt   É r- Página: 4 
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Piumhi - MG 
Sistema: Materiais, Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 6 I 2017 

Protocolo: 9588/2017, 27-juI-2017 11:24 

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 licitado, 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. A 

LOTE: 5 LoteV 

Classif Autorda proposta inicial Valor Aceitação do lance 
"MT. 

2 11.02n1.899l01-45 DOUGS GOULART SOUZA ME 7.980,00 

CLEONICE APARCIDA ILVA ALVES ME Lance caduco 

Lance caduco 

8 25.315.329l0001-7 Lance caduco 
um ' ~ 

..- 

10 25.315.329/0001-72 AECIO BRUNO FELECISSIMO MARTINS ME 

WQTE: 6 Lote VI 

Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação dO lance 

1 18 680 660/0001-26 CASA DA BOTINA INDUSTR|A E COMERCIO LTDA EPP 8.080,00 Lance caduco 
w  

3 18 680 650/0001-26 CASA DA BOTINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 8.077,00  Lance final disputa   
 
  

sistemazmGFcompras-PropostainicialDePregaooi.rpt   z' Págma? Dr 5 



 Serviço Aut. de Água e Esgoto  23.782.816l0 

Sistema: Materiais, Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 6 I 2017 

Protocolo: 9538/2017, 27-juI-201T 11:24 

Na data e hora do protocolo referenciado acima, reuniram-se o pregoeiro e sua comissão de apoio, abaixo 
assinada, a fim de realizar a abertura das sobrecartas contendo as propostas enviadas pelas empresas licitantes, 
constantes deste processo, para a aquisição dos objetos do certame, ora Iicitado, conforme convocação, em 
atendimento à licitação referida acima. Iniciados os trabalhos, o pregoeiro e a comissão receberam e abriram os 
envelopes a ela encaminhados, e classificaram as propostas iniciais conforme os termos da legislação afim e os termos 
do edital, apresentando ao final a seguinte firma, conforme documentação anexa rubricada pelo pregoeiro e os 
membros da comissão. 

;ñ 
Piumhi - MG, quinta-feira, 27 de julho de 2017 

Prot: 9588 f 2017 

JAQUELINE AP IDA DE SOUZA 
PREGOEIRA 

PORTARIA SAAE-Piu 18/2017 

,ggggmggsrggggãrgo m os memo FIGUEIREDO 
MENIBRO DA EQUIPE DE APOIO 

FN 

Sistema: MGFCompras - PropostaIniciaIDePregaom.rpt Págma: 5 
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dalááune E5901 

;TAÍL N° 06/2017 
012310 N° 217/2017 

-m--Empresasn-ME, Empresas de Pequeno 
_ _  :para prestação de Serviços de. 

#a  Umformes para os servidores cmvos 

 MAanNs-ME 3 

' * ¡A .OFÀÉRCIG.«LT A--EPP 



 5 à _ ; '* “R-.f 

s rv ç e gua e Esgoto 
epiumhi.com.hr NPJ: 23.782.8I6l000110 

-900 PlUMHl/MG - Telefax 37-3371-1332 

e i o Autõnom l  
diretoriaexecutiva@saa 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soa res, 211- 3 

DOCUMENTOS ORIGINAIS DE 
HABILI I: A ÇA 0 CONFORME EDITAL 

PRE GAO PRESENCIAL N 006/201 7 ç  
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05103/2016 Certificado da Condicao de Microempreendedor Individual - Impressão 

Certificado da Condição de Microempreendedor individual 

Identificação 

Nome Empresarial 
AECIO BRUNO FEIJCISSIMO MARTINS 10463610660 

Nome do Empresário 
AECIO BRUNO FELICISSIMO MAFÍTINS 

Nome Fantasia 
SUNRED CONFECCOES 

Capital Social 
50100030 
N° da Identidade Órgão Emissor UF Emissor CPF 
MG-14.8Ú4.635 SSP MG 104.635.106-50 

condição de Microempreendedor Individual 

Situação Cadastral Vigente Data de Início da Situação Cadastral Vigente 
ATIVO 28/07/2016 

/Wdúmeros de Registro \_ 
CNPJ NIRE 
25.315.329/0001-72 31-8-0867? 17-4 

Endereço Comercial 

CEP Logradouro Número 
37925-000 RUA ANTONIO BALDUINO 34 

Bairro 
BELA VISTA 

Município UF 
PIUMHI MG 

Atividades 

' Data de Início de Atividades 

 

 
 

28/07/2016 
cõmgo da Atmdade Pñndpa¡ Descrição da Atividade Principal ' _ l 

141243701 Confecçao de peças de Vestuario, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob 
medida  cahgzctílããgádade Descrição da Atividade Secundária 

1 95_29_1¡99 Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos v 

especificados anteriormente 
2 1412-6/02 Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 

'3 4181-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
4 4189-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
5 13.51-1/00 Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico 
6 1521-1/00 Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer materi 
7 1843-0/99 Impressão de material para outros usos ' 
B 1813-0/01 Impressão de material para uso publicitário 
9 13.59-6/00 Fabricação de outros produtos têxteis não especificados 

;D 

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Lioeng e Funcionamento Provisório - declaração p »- . 

momento dainscrição: _ 

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitur do ¡ 

Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários. ambie tais, e 

tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços 
públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento 

Provisório. 

Este Certificado comprova as inscrições_ alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Micioempreendedor 
individual. A sua aceitação está condicionada à veriñcação de sua autenticidade na lntemet. no endereço: 
httpz/Mww.portaldoempreendedotgov.brl ' 
Certificado emitido com base na Resolução n° 16, de 1T de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do 

Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM. 

Width 1/2 



S. 

0508/2016 Certificado da Condioao de Miuoernpreertdedor Individual - impressão  
 

ATENÇÃO: qua|quer rasura ou emenda invaiidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual efou municipal (quando oonvenentes do cadastro sincronizado nacional). informe os elementos 
endereço eletrônico ht¡ zliwwwxeceitajazenda. ov.brIPessoaJuridicaICNPJIfc 'Iconsultaas    
Número do Recibo: ME97945330 

Número do Identificador: 000104463610660 

Data de Emissão: 
05/08/2016 

"J 

@Kama 2,2 



. i  ® 
,  &D; J Aecio Bruno Felicissimo Martins 10463610660 ME 
" É g' g, CNPJ 25.315.329/0001-72 p 

Mada, UM-ÍfoAMe/pe Canaã/aüédz 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N” 217/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

A empresa AECIO 'BRUNO FELICISSIMO MARTINS 10463610660 ME, 

inscrita no CNPJ sob n° 25.315.329/0001-72 e Inscrição Estadual sob n° 00280441700-22 , 

com sede à Rua Antônio Balduíno, n” 34, Bairro Bela Vista, Piumhi/MG, representada neste 

ato por seu proprietário AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS, brasileiro, solteiro, 

empresário, portador do RG n° MG-14.804.635 SSP/MG e inscrito no CPF sob n” 

104.636.106-60, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para 

qualificação como MICROEMPRESA, 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. 

Piumhi-MG, 25 de Julho de 2017. 

- - f» “ 

gecio Bruno Felicissimo Martins 10463610660 ME 
CNPJ 25.315.329/0001-72 _ 

Aecio Bruno Felicissímo Martins 
Proprietário 

z 

J 
_ I 

. . . . . C 
Rua Antônio Baldumo, n° 34, Bairro Bela Vista, Piumhi/MG 1 

(37) 3371-6012 / (37) 9 9922-6008 

46.90» 



SUN    Aecio Bruno Felicissimo Martins 10463610660 M _ 

"    CNPJ 25.315.329/0001-72 . .: .  
Mada, UMa/iMa-Mrà  

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

PREGÃO PRESENCIAL N” 06/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N” 217/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

A empresa AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS 10463610660 ME, 

inscrita no CNPJ sob 11° 25.315.329/0001-72 e Inscrição Estadual sob n” 00280441700-22 , 

com sede à Rua Antônio Balduíno, n° 34, Bairro Bela Vista, Piumhi/MG, representada neste 

ato por seu proprietário AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS, brasileiro, solteiro, 

empresário, portador do RG n° MG-14.804.635 SSP/MG e inscrito no CPF sob n° 

104.636.106-60, 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). 

Piumhi-MG, 25 de Julho de 2017. 

p¡ n_ ,ü ;É Aecio Bruno F elicissimo Martins 10463610660 
CNPJ 25.315.329/0001-72 
Aecio Bruno Felicissimo Martins 
Proprietário 

Rua Antônio Balduíno, n” 34, Bairro Bela Vista, Piumhi/MG 
(37) 3371-6012/ (37) 9 9922-6008 - 

W 0 



26107/2017 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Comprovante de inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira OS dados de identificação da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergência. providencie junto à 

RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA  
NÚMERODEWSCRMÀO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO °^T^°E^°ERTUR^ 

ãniíãiã29l00ü1 -72 CADASTRAL 28I07I2016 

NOME EMPRESARIAL 

AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS 10463610660 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

SUNRED CONFECCOES 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

14312-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medida 

ÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS sEcUNDARIAs 
.' 529-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados 
anteriormente 
14.12-6-02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas intimas 
4101-4-00 «- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
47.139-049 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
13.51 -1 -00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico 
15.21 -1 -00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material 
1813-11-99 -Impressão de materiai para outros usos 
18.123-001 - Impressão de material para uso publicitário 
1359-6-00 - Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA .IuRiDIcA 

213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 

R ANTONIO BALDUINO 34 

CEP eAIRROIOIsTRiTo MUNICIPIO ur: 
37.925-000 BELA VISTA PIUMHI MG 

ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE 

danilo@danilocontador.com.br (37) 9922-0008 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
Ii-Iil-Í 

p., 
SITUAÇÃO cADAsTRAI. DATA DA SITUAÇÃO cADAsTRAI. 

¡ATIVA 281072016 . 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASHZAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL iiiftl** *liiitli 

Aprovado pela instrução Normativa RFB n” 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Página: 111 < Emitido nO dia 2610712017 às 15:29:40 (data e hora de Brasilia). 

Consulta QSA 1 Capital Social ] 

Prep Página 
par mamão 

httpnilmvwxeceita.fazenda.govbrlpessoajuridicalcnpjlcnpjrevafcnpjreva_soiicitacao.asp  G\ 112 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A98 TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIAO 

Nome: AECIOfBRUNO FELICISSIMO MARTINS 10463610660 
CNPJ: 25.31 532910001 -72 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que 'vierem a ser apuradas, é 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 Divida Ativa da União junto à ProcuradoriaGeral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão e válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Referese à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei R 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http:I/www.receita.fazenda.gov.br> ou -chttpzllvwvwpgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFBIPGFN 511.751, de 02110/2014. 
Emitida às 17:10:02 do dia 15I03f2017 <hora e data de Brasília>. 
Válidazaté_ 11109120122_ 

Código de controle da certidão:15E1 .C302.4A02.1605 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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25/07/2017 SEFIMG - SÍARE 

SECRETARIA DE ESTADO DE EAZENDA DE MINAS GERAIS  
CERTIDÃO EMIT DA EM: I 

CERTIDÃO DE oésnos TRIBUTÁRIOS ' 25/07/2017 

Negativa 
23/ 10/201 7' 

EE RTTIDAÍÍÍÓ' VALIOAÍTÉ; "   
NOME/NOME EMPRESARIAL: AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS 10463610660 

ÍZÉSCRIÇÃO ESTADUM: “32804417-09' CNPJ/CPF: 25.315.329/0001-72 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: RUA ANTONIO BALDUINO NÚMERO: 34 

COMPLEMENTO: BAIRRO: BELA VISTA CEP: 37925000 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: PIUMHI UF: MG 

Ressalvadçp direito de _a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do suieito 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, ge 
carta_ de ad udicação expedida em autos qe inventam) ou de_ arroamento. de sentença ,em açao 
de separaç o judicial, divorcio, ou dgpartilha de ben; na_união estavel e de escritura publica de 
doaçao de bens imoveisL esta certidao somente tera validade se acompanhada da Certldao de 
Pagamento / Desoneraçao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos_ da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sitio da Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.m .gov.br => certidao de débitos tributarios=> 

certificar ocurnentos 2 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2017000220045506 

*i5 

wo:: 

N 

hltpszffwwwlfazenda.mg.govbr/sol/ctrl/SOLICDTIDETALHE_T4B?ACAO=VISUALIZAR&numProtOcO|o=201708438421 3&aulenticacaoModel=r0.. . 1/1 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PIUMHI 

MINAS GERAIS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
MUNICIPAIS 

INFORMAÇÕES DA CERTIDÃO: 

Número de Controle: Validador: 
1836 AEFC96 

Assinatura Eletrônica: 
139515731 .9985957F.DF67FB68.88?636F9 

Link de verificação: 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE: 

NomelRazão Social: 
36003 - AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS 10463610660 

CNPJICPF: 
25.315.329/0001-72 

Endereço: 
RUA ANTONIO BALDUINO GONCALVES, 0034 - BELA VISTA - CEP 37.925-000 - Piumhi- MG 

CeItifIpo para 03s deyidos_ fInS de qireito _ _ _ _ _ _ _ 

au? o contrIbuInte acIma Identrñcado nao possuI debIto com a Fazenda PublIca MunIcIpal. ate a presente 
a a. 

. . Resguafda-Se 9 . . . . . . . . , . =. .. . . dIreIto da Fazenda PubIIca MunICIpaI vIr a constItuIr novos credttos trIbutarIos dadésponsabIlIdade do contrIbuInte 
e que até a presente data_ainda não foram apurados ou lançados, ou que estejam 
em curso de cobrança e nao vencIdos. 

Ê 

(Vu-LIA 

PIUMHI. 25 de Julho de 2017 j 

¡- 

Quatquer rasura invalida a certidão. 

O PRESENTE TERÁ O PRAZO DE VALIDAD DE 60 DIAS. 



25I07I2017 htlpsí/Mwwsifgexzaixa.govbr!EmpresaICrfICrffFgeCFSlmprirnirPapeI.asp?VARPessoaMatñz=4352777T&VARPessoa=I-i352TTTTBNARUÍ. .. 

 É @LÍÊÉÉÇÍ  
CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 25315329/0001-72 
Razão Social: AECIO BRUNO reucxssmo MARTINS 10463610660 
Nome fantasimsUNRED CONFECCOES 

Endereço: RUA ANTONIO BALDUINO 34 l BELA VISTA / PIUMHI / MG Í 37925- 
000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 3.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigações com o FGTS. 

Validade: 11/07/2017 a 09/08/2017 

Certificação Número: 2017071110170621368048 

Informação obtida em 25/07/2017, às 16:32:09. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à veriñcação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

htipszflwwwsifge.caixa.gov.brlEmpresaICrfICrfIFgeCFSlmprim¡rPape| .asp?VARPessoaMatriz=4352777T&VARPe-ssoa=43527T77&VARUf=MG&V. .. 1/1 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRBALHISTAS 

Nome: AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS 10463610660 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 25.315.329/0001-72 

Certidão n°: 127688684/2017 
Expedição: 19/04/2017, às 16:25:27 
Validade: 15/10/2017'-'18O (Cento e oitenta) 
de sua expedição. 

dias, contados da data 

Certifica-se que AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS 10463610560 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

25.315.329/0001-72, NÂO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais- 
A aceitação desta certidão condiciona-se ã verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
DO Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam Os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada r julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, oncernente aos 
recolhimentos previdenciários, , a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinado ou decorrentes 

inclusive 

Dúvidas e sugestões : 

*í 



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

PIUMHI 

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCÍA E CONCORDATA NEGATIVA 

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CIVEL nesta comarca, até a 

presente data, nas ações especificas de concordata Preventiva l Suspensiva, Falência de Empresários, 
Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, 
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra: 

Nome: AECIQ 'BRUNO FELICISSIMOWIARTINS 10463610660 ME 
CNPJ: 25.31 532910001 -72 

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 é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados 
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados; 

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo 
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(http:Ilwww.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição; 

d) esta Certidão tem a mesma validade da emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça 
Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, incluindo os processos 
fisicos e 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 25 de Julho de 2017 às 17:37 

E 

PIUMHi. 25 de Julho de 2017 às 17: â M¡ 
Código de Autenticação: 1707-2517-3742-0595-7187 

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão JudicialIAUTENTlCIDADE DA CERTIDÃ l c¡ ¡AUTENTICAÇÃO 2 informando o código. 

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer 
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa 
de fraude. 

WM, 
1de1 



  j  i _- É \_'     
Serviço Autõnoo e > gu e Esgoto 

diretor¡ eeee cut¡ v a s a aepiumhi.com.br CNP : 33781816/000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) ra a Zeca Soares, 211 - 37925-0 UMHl/MG - Telefax 37-3371-1332 

DOCUMENTOS ORIGINAIS DE  
HABILITA ÇAO CONFORME EDITAL 

PREGÃ O PRESENCIAL N”06/2 01 7 

CASA DA BOTINA INDUSTRIA E 
COMER CIO LTDA- EPP 

meu» 

uu os¡ 
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AO PREGOEIRO DO SERVIÇO AUTÕ_ 

ESGOTO DE PIUMHI MINAS GERA|S 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 217/20( 

PREGÃO PRESENCIAL' N° 06I2017 

"DOCUMENTAÇÃO DE HABlLITAÇÃQ 

CASA DA BOTINA lND. E COM. LTDA 

RUA VAGNER SOARES PEREIRA N° s 



_fñír _ . _ .. _  _ É . \ . .. ._¡:.;_.,__¡,-._.,_.~._'  ._. 3'_ ._ ,V _ _ V à 

-?fÊ“734a2a53s«oo 

yALIDA EM TODO o TEFlFIITÓFHO NACfDNAL - - u 
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      i . 
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_ __ f_ _-_ - CA IRADBDENTIDADE - o _ _g 

CA “CARTÓRIO ALVARENGA" - 1" OFÍCIO DE NOTAS Bel. Wellersnu Perez Alvarenga - ll. Paura Abel, Ml, Centro - Piumhi-MG - CEP: 37.925-000 

E-mall: cnrlnriaaivmnga@yalluo.cnm.br - Fone: (37) 3311-1023 

Válido com selos. 
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 (A ¡LCARTÓRHJ ALVARENGA” u 1° OFÍCIO DE NOTAS “h 0mm .ñpnM-MG-CEP: 37995-900 

mL waumlàrggllvmm ' Emmyqfygakh . m... an 1371.1011 

Válido com selos. 
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C "CARTÓRIO ALVARENGA" - 1° OFÍCIO DE NOTAS &Wellemmhmhlvuurgn-R. EmnIk 

Válido com selos. 
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PadreAheLMG. CenhD-Pfumhl-MG - CEP:31925-000 

_Qynhnmeomhr- Fim:: (37) 3311-1013 

SnJ-\ouru-¡Nnauw 

 



      
.-.. -... __¡4¡_'--ñ u». us,.- C-r-u-qu_ LtALIDA EM Tdi-DO 0 T-EHÊTTOHIO NACIONAL 

Í. $355? É? ' ESTADO DE -miNAs Ç-ÉERAES 
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(a 

N” DO PROTOCOLO (Uso da Juma Comercial] 
Secretaría da Micro e Pequena Empresa da Presidência da Reoúblíca 

› . . . n. d_ 
Secretaria da Racionalização e Simp¡ Icação t_ C u Q¡ 

Depanamemo de Regisiro Empresarial e Integração É  SEDE ' BELO Homzo Secrolaria de Estado de Desenvolvimento Economico de Mir 
ow¡  Mn: G02 - 116212014 15:32 

NIRE (da sede ou ñlial. quando a Código da Natureza N° de Malricyl do 

sede for em outra UF) Juridica Auxiliar do Comérc _ 

31200027293 2052 14¡155_555_8 _ 
1 - REQUERãMENTO ' 

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

          
NOME: CASA DA BOTINA INDUSTREA E COMERCIO LTDA -EPP 

(da Empresa ou do Agente Auxiiíar do Comércio) . 

requer a V.S° o deferimento do seguinte ato: M0 Fc NJREMP 

No   cóülGo l     l  
1 VIAS DO ATO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO I EVENTO J 43167737924 

1 002 - - ALTERACAO 

2244 1 ALTERACAO DE AT|V|DADES ECONDMICAS (PRINCIPAL E 
SECUNDARIAS) 

 
Representante Legal da Empresa i' Agente Auxiliar do Comércio: 

»num-u Nome: »obama ,os ;w24mA6wD› 
O Local Assinatura: K  »- '- 

Teiefone de Contato:   
24 Janeiro 2014 

Data 

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL 

ü DECISÃO SINGULAR D DECISÃO COLEGIADA 

ííomeh) Empresarialiais) igualfals) ou semalhanteús): í E SIM ü SIM Processo em Ordem 
' À decisão 

_àfíl 
Data 

E] NÃO _¡__r____ ___í_ E' NAO _,r_,v: ____________ Responsável 

Data Responsáve¡ Data Responsáve! 

DECISÃO SINGULAR 2a Exigência 3° Exigência 4a Exgênda 5a E -g~n - 

m e Cla [j Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

g/Processo deferido. Publique-se o arquivo-se. D 
LJ Processo indeferido. Publique-se. l 

DECISÃO COLEGIADA 2° Exigência 3° Exigência 4' Exigência  [j Processo em sxigància. (Vide despacho em folha anexa) [j E] rj 
ü Processo deferido. Publique-se e arquiva-se. 

. . , 2'¡ JUNTA COMERCIAL DO EÉTADO DE MINAS GERAIS __ a Processo indeferido. PubhQue-sa.  ceRnñlcoonümsTno sua onmoâzzem? x 19mm' EM 1SID2I2014 
¡ ¡ #casa oa BOHNA mnusmm E coMERcio LTDA :par: l _ 

Data V093¡ PRorocciLo: 1411565864 '- '  
Preside - \ 

HSBMÍÉB? n n. 

OBSERVAÇÕES / 
SITE DA JUNTA COMERCIAL _ R EIRA 

_ Llci ções e Contratos  um . q, 
' I f 

S? @(7 SAAE - Piumhirmo à .  
Ceniñco que este do umcmo da empresa CASA DA BOTTNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP, Niro: 3120002729-3 , ' Ferido e 
arquivado na Junt Comercial do Estado do Minas Gerais, sob 0 n° 5226917 cm l3/O2/20|4. Para validar este document , acesse 
wwuajuccing.mg.gov.br e informe: N° do protocolo 14/156686-8 e o código de segurança uOKb. Esta cópia foi autenticada digitalmente e 
assinada em 14/02/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. _ Wq pág. l/ó 



PARA uso DA JUNTA COMERCIAL oo ESTADO DE MINAS GERAIS 

4/ 
'W CONFERIDA 

sms DA Jurkcâ .ãâãàíê 
CARTÓRIO 

ALVARENGA 
1° SERVIÇO 
NOTAR IAL 

BEL. WELLERSON 

PEREZ ALwugaucn 
TABELIAD 

ThaTsldRAlvarenga Em Te 1°. ' da V574¡ 
SUBSTITUTA . “. t! 

i! \J\/%7\J 
PIUMH¡ _MG Tabehão 

Raconheç por somelnanç ata) 

 

Certiñco que este documento da empresa CASA DA BOTINA INDUSTRIA E COMERCIO/LTDA JEFF, Nire: 3120002729-3 , foi dlçferido e 
;nrqtnivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. sob o n” 522ó9i7 em 13/02/2014. Para validar este documento. acesse 
\v\vw.jL1Ce1ng.1ng.gov.b1' e infonne; N” do protocolo 14/156686-8 e o código de segurança u0Kb. Esta cópia foi autenticada digitalmente c 
:lssinada em 14/02/2014 por Marinely de Pau!a Bomfnn r Secretária Geral. 
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ADEMIR DE' SOUZA LEANDRO, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, 

comerciante, nascido emzPiurrglwi/MG;0053510611970, residente e domiciliado na cidade de 
Piumhi/MG na Praça Francisco Catnpoênr 99: tãaiirgq centro, CEP: 37.925-000 portador do CPF: 
734.628.536-00 e documento denide-ntidade nr M-5.092.264 expedido pela SSP/MG em 
04/01/1983 e ADENILSON JOSE LEANDRQ, brasileiro, casado pelo regime de separação total de 

bens, odontoiogo, nascido aos 25/01/1973 em Piumhi/MG, residente e domiciliado na cidade de 
Piumhi/MG na Praça Francisco Campos nr 99, bairro centro, CEP: 37.925-000 portador do 
documento de identidade nr: M-6.6||.389, expedido pela SSP/MG em 30/01/1990 e CPF: 

725816546/00, únicos componentes da sociedade empresária limitada denominada CASA DA 
BOTINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPL com sede, estabelecimento e foro na Rua Vagner 
Soares Pereira n9 561, bairro Chacara São Geraido em Piumhi/MG, portadora do CNPJ: 

18.680.660/0001-26, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas 
Gerais sob o nr: 31200027293 em 03/10/1978 , resolvem alterar o seu contrato social mediante 
as seguintes cláusulas e condições: 

PRIMEIRA - A partir desta data, o objeto social passa a ser: fabricação, comercialização e 

“X exportação de calçados, fabricação, comercialização, exportação e importação de Equipamentos 
de Proteção Individual-EPI, prestação de serviços de fabricação de calçados ou partes de calçados 
para terceiros corn-ou sem emprego de material. 

DESSA FORMA, OS ATOS CONSTITUTIVOS DA _SOCIEDADE PASSAM A REGER-SE PELAS 
CLÁUSULAS CONSOLIDADAS  
PRIMEIRA - DA DENOMINACÃO socrAL E LOCALIZAÇÃO 
1.1 - A sociedade gira sob a denominação social de CASA DA BOTINA INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA-EPP, com sede, estabelecimento e foro na Rua Vagner Soares Pereira m9 561, bairro Chacara 

São Geraldo na cidade de Piumhi/MG, CEP: 37.925-000. 

SEGUNDA - DO OBJETO SOCIAL 
2.1 - A sociedade tem como objeto social a fabricação, comercialização e exportação de calçados, 
fabricação, comercialização, exportação e importação de Equipamentos de Proteção individual- 
EPI, prestação de serviços de fabricação de calçados ou partes de calçados para terceiros com ou 
sem emprego de material. 

 

     
      

   

'W 
TERCEIRA - DO PRAZO 
3.1 - O prazo de duração da sociedade é indeterminado, tendo iniciado suas atividades 

10/06/1975 

QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL 
4.1 r O capital social é de RS 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 10.000 1 ez mil) 
quotas com o valor unitário de RS 50,00 cada uma, distribuido entre os sócios d seguinte forma: 
ADEMIR DE SOUZA LEANDRO - com 9.600 quotas no valor de ' 480,00 dos quais R 
328.000,00 encontram-se totalmente integralizados em moeda c rent na o al e R$ 152.000,0 
serão integralizados em moeda corrente nacional até a data d 1/12/0 . 
ADENILSON JOSE LEANDRO - com 400 quotas no valor de -' os quais R5 12.000,0 
encontram-se totalmente ¡ntegralizados em moeda co rente n ionl e RS 8.000,00 serã 
integraiizados em moeda corrente n 1 

CONFERIDA, CONFORME &9/ - 

SlTE DA JUNTA COMERCIA ' r 5'/ 

DATA: 4264 _MJ ;mf  
SAAE - PiumhggG ~ Ceriiñco que este ocumen o n LADA UA BOTINA INDUSTRIA E COME IO [ÃFDA -EPP, Niro: 3120002729-3 , ?õ deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n" 5226917 e' 13/0 /2014. Para validar este documen o, acesse 

xvwxv.juceing.1ng.gov.br e in Forme: N” do protocolo 14/156686-8 e o código de segurança u0Kb. Esta cópia foi autepticada digitalmente o 

assinada em 14/02/2014 por Marinely de Paula Bomfim › Secretária Geral.  pág. 3/6 

  
     

 



 
CASA DA BOTINA INDUSTRJA E COMERCIO LTDA-E 'i 

132 ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

QUINTA - DAS FlUAlS 
5.1 - A sociedade não possui- figiajsrrrgas poderá constitui-las quando lhe convier em qualquer 
parte do território naciopai. '_ Í ' ' ' ' 

o 
c n n ' E .. -a-.r o " " 

SEXTA - DA FORMA DA SOCIEDADE 
6.1 - A sociedade é empresária limitada. 

SÉTIMA - DA ADMINISTRAÇÃO 
7.1 -A administração da sociedade caberá ao sócio ADEMIR DE SOUZA LEANDRO o 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 ¡ncumbindo 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 Iiberaiidade ou em obrigações de terceiros, ficando 
ressalvadas as cauções ou garantias para cumprimento de obrigações que se relacionam 

diretamente com os negócios sociais. 

"N 7.2 - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", 
observadas as disposições regulamentares pertinentes. 
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 - RESPONSABNJDADE DOS SÓCIOS 
8.1 - A responsabilidade de cada socio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do capital social 

NONA - DO EXERCICIO SOCIAL E DJSTRÍBLÃÃO DE LUCROS 

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 económico, 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 

DECIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS 
10.1 - É vedada a transferência de quotas a terceiros, a qualquer título, sem a prévia e expressa 

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, d 

prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da oferta eu i - 

quotas ofertadas. 

verá manifestar, no 

   
  

    
sFrÊNFERlmlPÕdR poderá ferecê as . terceiros, desde que por DA JUNTA COMERCI n ' 

DATA: ,2- 5¡  0 
SAAE . piumhw LIÊÂBÊÊÊÉÊÃTÉÀ” 

Certifico que este documento da empresa CASA DA BOT 
:arquivado na .Junta Conaercial do Estado de Minas ra 
\xrwutjucemg.mggov.br o infonne: N" do protocolo 14H 56. 
assinada em !4/02/2014 por Marinely de Paula Bomfim - S 

sob o n° 5226917 rn 13/ 2/2014. Para validar este documento, acesse 
6-8 e 0 código de s gurança uOKb. Esta cópia foi autenticada digitalmente e 

retária Geral.  
\ 

USTRlA E COLÉGIO TDA -EPP, Niro: 3120013272973 , foi deTcrido e 

pág. 4/6 
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preço e em condições não mais vantajosas do que as constantes de sua oferta aos demais 

sócios. ::e L j n” g” C-_-'l 2" 
10.5 - Havendo interesse ?de 'xetcéiro Êiâjcjuisição, os demais sócios poderão, ainda, exercer o 

direito de preferênciaÍtantohportanto, 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 
il.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. "j 11.2 - O sócio que deseiar 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 6 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sujeitas a 

correção monetária pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas ou, na falta deste, por outro indice 
oficial que reflita a variação monetária ocorrida no período, acrescidas de juros de 1% (um por 

cento) ao mês ou fração. 

DÉCIMA SEGUNDA - DA DECLARAÇÃO 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 

cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato 
se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a t* 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 Assembléia sempre que o seu quadro societário contiver mais d O dez) 

         
membros. 
13.2 ~ A sociedade será regida em suas omissões pelas normas supletivas 
anônimas. 

e» › O  o - -. : cláusulas do resente contrato dependerão pa a sua va 'a - da 

CQNFERBÔEIÉQNEÔRME  “' de todos - ' ' / Ç( 
SITE DA JUNTA COMERCI ~ -  

DATA¡  ¡ 01 ¡ __  Jaqueline  cida de So w       _ OEIRA 
Licitações e contratos 

SAAE Piumhi - MG      
Certifico que este documento da empresa CASA D 
zirquivado na Junta Comercial do Estado de ' 

xvww.jucemgmggavbr e informe: N” do pr oc 
assinada em ¡4/02/2014 por Marinely de ula 

OTTNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP, Nire:,3120002729“-3 , foi deferido c 
s Gerais, sob o n** 5226917 em 13/02/2014. Para validar este documento, acesse 
[4/156686-8 e o código de segurança uOKb. Esta cópia foi autenticada digitalmente c 

mfim - Secretária Geral. Wa pág. 5/6 
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DÉCIMA QUARTA-Fono?       
14.1- É competente o fünó' (JIGPIUMHIÍMG: para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste 
contrato que não possam ser resolvidas amigavelmente pelos sócios. - a - - 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual 
teor, devidamente testemunhadas. 

Piumhi/MG, 21 de janeiro de 2014 

 

95H39  ei ' 

954mm 999m3 

 ' p m_ #(20  
AT cio SOUZA LEANDRO ADN. onrós souzA ÊANBRO 

c:: M4153. ssis-'ssp/MG cia-Maq aisaLszz-ssp/MG 

CARTORJO Rucenheeo por semelhança a(s) 
ALVARENGA p¡,.,,,a¡s¡ ; ' 

1° SERVIÇO 
NOTARlAL 

BEL. WELLERSON 

PEREZ ALVABENGÀ 
TABELIAO 

Thaís M. P. Alvarenga 
SUBSTITUTA 
PIUMHI . MG 

CARTÓR¡ n ' 

ALVARENGOA FlÍÍnheÇA por eemeifijiança ais¡ 
1° SERVIÇO "1 
NOTARML  

BEL. WELLERSDN . 
PEREZ ALVARENGA 

TABELIÃO 
Thais M &Alvarenga 
suesn-rum 
PIUMHI . MG 

CONFERIDA, CONFORME 
SITE DA JUNTA COMERCIAL 

  iumhiIMG A ~ '  

arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o 11° 5226917 ei 

   
 

 
3 at  JUNTA combinou/stage) Eãgãâge !NAS GERMS ...  

_ -. já:: : CERHHCDOREGISTR a : _ 

_ _ _  de souza .ÁÊKBA :Egmiiziiaiiagãggmi e consumo uma -E ' _ à:  
' 3% &mu; "a É  e  I pROTOCDLQÇ 14H  35394""  1 '- 

SAAE Piumhi - MG »W t u 
gsnvçr-:aa 

W 
13/02/2014. Para validar este documento, acesse 

Certifico que este documento da empresa CASA DA BOTINA INDUSTRIA E COMEIÉyIO LTDA -EPP, Nire: 312U002729-3 , foñdé rido e 
wwwjLicemg.ing.gov.br e informe: N” do protocolo 14/156686-8 e o código de segu ança u0Kb. Esta cópia foi autenticada digitalmente e 
assinada em 14/02/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. "- 

WM pág. 6/6 



Ministerio da indústria, Comercio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e integração 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certidão Simplificada 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição. 
Nome Empresarial: ' ,CASA DA BOTINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP 

Natureza ..luridipa: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

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

3120002729-3 18.680.660/0001-26 25/0611 975 10/06/1975 

Endereço Completo: 

RUA VAGNER SOARES PEREIRA 561 - BAIRRO CHACARA SAO GERALDO CEP 37925-000 v PIUMHIIMG 

Objeto Social: 

FABRICACAO, COMERCIALEZACAO E EXPORTACAO DE CALCADOS, FABRICACAO, COMERCIALIZACAO, EXPORTACAO E 
IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUALEPI, PRESTACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO DE 
CALCADOS OU PARTES DE CALCADOS PARA TERCEIROS COM OU SEM EMPREGO DE MATERIAL 

Capital Social: R$ 500.000,00 Microempresa ou Prazo de Duração 

QUINHENTOS MIL REAIS Empresa de PEQUENO 

Capital Integralizado: R$ 300.000,00 pm** INDETERMINADO 

TREZENTOS MIL REAIS EMPRESA PEQUENO 
PORTE 

(Lei Complementar 
n"123I06) 

Sócio(s)i'Administracior(es) 

CPFINIRE Nome Térm. Mandato Participação Função 

734.628.536-00 ADEMIR DE SOUZA LEANDRO xxxxxxx R$ 480.000,00 SÓCIO/ADMINISTRADOR 

725.816.546-00 ADENILSON JOSE LEANDRO xxxxxxx R$ 20.000,00 SÓCIO 

Status: XXXXXXXX Situação: ATIVA 

Último Arquivamento: '13/02/2014 l Número: 522691 T 

Ato 002 - ALTERACAO 

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) 

2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL 

'.=051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATOIESTATUTO 

Empresas) Antecesscirms) 

Nome Anterior' , . __ Nire Número Aprovação UF Tipo Movimentação 

JOSE LEANDROFFILHO 3110052327-2 xxxxxxx xx xxxxxxx 
NADA MAIS# A - _ . 

Belo Horizonte, 13 de Julho de 2017 13:24 

CONFERIDA, CONFORME 
SITE DA JUNTA COMERCIAL  

  
l  a de Souza 

P OEIRA 
Licitações e contratos 

SAAE Piumhi - MG 

Jaqualin A  
R   Certidão Simptiñcada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO I.~ 

confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (httpJl r 

certidão pode ser validada de duas formas: 
1) Validação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visual (digite o n° C170G01671220 e ví 

l|I||||lI|||ll||I|l||||||Il| 
17/348784-0 

AS G -' a IS e certiñcada digitalmente. se desejar ;f 
- .ov.br) e clique em validar certidão. A 

t0/ 

_ Página 1 de 1  
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CASA DA BOTINA IND E COM LTDA 
CNPJ: 18.680.660/0001-26 IE'. 5151683320039 

Pregão Presencial n° 0612017 

Processo Licitatório n° 21712017 

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME ou EPP 

A empresa CASA DA BOTINA IND E COM LTDA, Inscrita no CNPJ N.° 

18.680.660/0001-26, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Ademir de Souza 

Leandro, brasileiro, casado, residente a Rua Doze de outubro, 07 apto 201, Centro, 

portador do CPF N.° 734.628.536-00 e documento de identidade n.° M- 5.092.264 

expedito pela SSP/MG, DECLARA_ sob penas da Lei, que compre os requisitos legais 

para qualificação como Empresa de pequeno porte (EPP), art. 3° da Lei compiementar 

n° 123/2006 e que não esta sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4° deste artigo, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 citada 

Iei. 

( ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e 

pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1° da Iei complementar n° 123/2006, 

para reguiarização, estando ciente que, do contrario, decairá o direito a contratação, 

estando sujeita ás sanções previstas no art. 81 da Iei federat n° 8.666/1993. 

(caso afirmativo, assinaiar a ressalva acima) 

Por ser verdade, firmo o presente. 

Piumhi/MG, 11 de Julho, 2017 

/ 
R: Vagner Soares Pereira 561 - ácara São Geraldo - Piumhi/MG - 37925-000 - PABX '(37) 3371-9450 

WOK 

MA r i Í \ r \ m l 

CÚ/da Betina inügiia e Comercio Ltda. L/ 
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CASA DA BOTINA IND E COM LTDA 
CNPJ: 18.680.660/0001-26 IE: 5151683320039 

PREGÃO PRESENCIAL N? 06/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N9 217/2017 

DECLARAÇÃO DA NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHO PARA MENORES 

CASA DA BOTINA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrito no CNPJ N.? 

18.680.660/0001-26, por intermédio de seu representante legal o Sr. Ademir de 

Souza Leandro, portador do documento de identidade n.9 M-5.092.264 e do 

CPF n.9 734.628.536-00, Declara', sob as penas da lei, em cumprimento ao 

disposto no inciso XXXIII, do Art. 79 da Constituição da República, que não 

emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não 

emprega menor de 16 anos e nem menor de 14 anos na condição de aprendiz. X 
Piumhi/MG, 11 de Julho, 2017 

.,- 

CAS Jason À¡ .ECOIÕLLTDA 

R: Vagner Soares Pereira_ 561 - Chácara Sã¡ Geraldo - PiumhiIMG - 37925-000 - PABX (37) 3371-9450  



11/07/2017 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira Os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 

RFB a sua atualização cadastral. E 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA  
' scRIçAo " " RA 

ãgÊ-ÊÍÊÍÊÊIWOD o 146 COMPROVANTE  E DE SITUAÇAO ãgggãgããm” 

NOME EMPRESARIAL 

CASA DA BOTINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
**it*k** 

CÓDIGO E DEscRIçAO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

1531-9-01 - Fabricação de calçados de couro 

,A CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

1540-8-00 - Fabricação de partes para calçados, de qualquer material 
15.31 -9-02 - Acabamento de calçados de couro sob contrato 

cOoIOo E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 

R VAGNER SOARES PEREIRA 561 

CEP EAIRRoIDIsTRITo MUNICÍPIO ur 
37.925-000 CHACARA SAO GERALDO PIUMHI MG 

ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE 

LEAOLEAO@UOL.COM.BR (37) 3371 -1581 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

um**  SÍTUAÇÃU CADASTRÀL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 16I08I2003 

MOTIVO DE SITUAÇÃO cADAsTRAI_ 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL trtttttt *ittiítt 
'f \ 

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

Emitido no dia 1110712017 às 10:06:55 (data e hora de Brasília). Págin. 1II1 

 Consulta GSA/Capital Social  
Pmpamr Pãgiaa 

OWA:: para @Impressão 

A RFB agradece a sua visita. Para in ções sobre política de u ' e e uso, @ligue aqui. ç( 
Atualize sua página 

L L 

NI"" 
httpstllwvirwxeceitaiazenda.gOVbrlPessoaJuridioa/CNPJ/cnpjreVa/Cnp3reVa_ComproVan1e.asp %  111 



11/07/2017 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS Aos TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA 
DA UNIAO 

Nome: CASA DA BOTINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- EPP 
CNPJ: 18.680.660I0001-26 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identiñcado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União junto à Procuradoria- 
Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei ng 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à veriñcação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http:/fwI.vw.receita.fazenda.gov.br> ou <http:l/wwwpgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n9 1.751, de 02/ 10/2014. 
Emitida às 10:06:25 do dia 11/07/2017 <hora e data de Brasilia>. 
Valida até 07/01/2018. 
Código de controle da certidão: 4225.E5E0.548F.70FD 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Ã, 

1M 



d certificar ocumentos 

11107/2017 SEF/MG - SIARE 

 $910 ns 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE M|NAS GERAIS _FL E f_ fl¡ 

. _E e? 
CERTIDÃO EMITIDA EM: 'f .n55 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 11/ 07/ 2017 

Negativa CERTIDÃO 'VALIDA ATÉ: 
09/10/2017 

NOME/NOME EMPRESARIAL: CASA DA BOTINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 

ÊQSCRÍÇÃO ESTADUAL* 51516333290' CNPJ/CPF: 18.680.660/0001-26 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: RUA VAGNER SOARES PEREIRA NÚMERO: 561 

COMPLEMENTO: BAIRRO: CHACARA sAO GERALDO CEP: 37925000 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: PIUMHI UF: MG 

Ressalvadop direito d_e _a Fazenda Publica Estadual cobrar_ e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado 
que: 

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ ou 
Advocacia Geral do Estado; 

2. No caso de utiligação par_a lavratura de escritura_ pública ou re istro de formal de partilha, de 
carta de adjudicaçao expedida em autos de inventarío ou de arro ainento, de sentença em ação 
de se_paraçao Judicial, divorcio, ou de__pa rtilha de bens na união estavel e de escritura pública de 
doaçao de bens imóveisl esta certidao somente terá validade se acompanhada da certidão de 
Pagamento / Desoneraçao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos ern Dívida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade destacertidão deverá ser confirmada no sitio ga Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.m .gov.br => certidao de debitos tributarios => 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2017000217308399 

httpszllmvwzfazenda.mg.gOvbrlsol/ctrl/SOLICDTIDE' ALHE_T46?ACAO=V|SUALIZAR&numPrOIocOlO=20170793126688iautenticacaOModeI=rO... 1/1 



 

 

    

    

  
    

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PIUMHI 

MINAS GERAIS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
MUNICIPAIS 

INFORMAÇÕES DA CERTIDÃO: 

Número de Controle: Validador: 
1759 ED33C3 

Assinatura Eletrônica: 
E3396D9D44CC19AE.9A03E3E1.1C063I3AF 

Link de verificação: 

IDENTIFICAÇÃO D0 CONTRIBUINTE: 

NomefRazão Social: _ 

313 - CASA DA BOTINA IND. E COMERCIO LTDA - EPP 

CNPJICPF: 
18.680.660/0001-26 

Endereço: 
RUA VAGNER SOARES PEREIRA. 561 - COMERCIAL - CH.SAO GERALDO - CEP 37.925-000 - PIUMHI - MG 

CenifIco para OS devidOS fInS de qireito _ , _ _ _ _ _ 

ue O COntrIbuInte acIma identIñcado nao poSsuI debIto com a Fazenda PublICa MunIcIpaI, ate a presente 
ta. 

. _ RSSQUETÚE-Se 9 . . . . . , . . , . .. . . - dIreItO da Fazenda PublIca MunIcIpaI vIr a COnStItuIr novos CredItOS trIbutarIOs da respOnsabIIIdade do cOntrIbuInte 
e que até a presente data_ainda não foram apurados ou lançados, Ou que estejam 
em curso de cobrança e nao vencIdoS. 

PIUMHI, 13 de JuIho de 2017 U  

Qualquer rasura invalida a certidão. 

O PRESENTE TERÁ O PRAZO DE VALIDADE DE 60 DIA 



11/07/2017 httpszl/wwwsifgecaixa.gov.briEmpresa/Crf/Crf/FgecF5ImprimirPapeI.asp?VARPessoaMatriz-=2104401&VARPessoa=2104401&VARUf=.. . 

 
  
CAIXA ecczmàmacss. mean. 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 18680660/0001-26 
Razão Social: CASA DA BOTINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

Endereço: RUA BUENO BRANDAO 495/ CENTRO/ PIUMHI/ MG ,r 37925-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que Ihe confere 0 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 
#É débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 

das obrigações com o FGTS. 

Validade: 11/07/2017 a 09/08/2017 

Certificação Número: 2017071103013490932880 

Informação obtida em 11/07/2017, às 10:14:14. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 

www.caixa.gov.br 

httpszllwurwsifge-z-.caixa.govbrlEmpresalcrilcrfiFgecFslmprimirPapei.asp?VARPessoaMatriz=2104401&VARPessoa=2104401&VARUf=MG&VA... 1/1 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CASA DA BOTINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (MATRIZ E 

FILIAIS) 
CNPJ: 18.680.660/0001-26 
Certidão n°: 132931584/2017 
Expedição: 11/07/2017, às 10:16:29 
Validade: 06/01/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

Certifica-se que CASA DA BOTINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (MATRIZ 
E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 18.680.660/0001-26, 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 su::*S/// autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho n 

Internet (http://www;tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou deco ?entes 
de execução de acordos firmados perante o Minister's Púa ico do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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_ÁIÃRTÓRIO ALVARENGA" . 1° OFÍCIO m: NOTAS E 

Btl. Wellersuu Ftrezmvnrenga - R. Pidre Abel, 442, Centro -Piumhi- 
E-mnll: cannrloalva Fun 

Í 5:) 

 'fan g- Fica el-¡gitoro Írôràf de 

9.o) - O prazo =de 'Í duração de'. ecciedede éioicdet-emined-og_“green 

ücfíTfhuiü_ SUCIAL 

-casad _g5 'seduz-INDUSTRIA _x5 consmoxo LTDA* 

0” JOSE LEANDRO g;;H0, brna11e1ro..caeado. maior_ 
de, indueííiãí, portador do-título de c1eitor'n9 7137-Psexpg 
dido pela 210¡ zona Eledtoral do Estado-de Minas Gerais, e m 
Piumhi, ree1dente_e domiciliado ncetc'c1dade de Piumhi, àRua 
Bueno Brandao, n9 34, CPT nã 164.276.706/97 e JULIETA LEAN - 
DBA, braeileira. solteira. industrial, maior de idade, case; 
da em Piumhi, em 30/12/44, portadora do título de eleitorad- 
n9 10547-P. expedido pela 2108 Zona eleitcrâl do Estado d e 
M1nas_Gera1e, em Piumhi, recidente e domiciliada â Rua Bueno 
Brandao. nd 34. nesta cidade de giumhi-HG, CPF 203263436/87. 
contratem:entre ei para a formaçao de uma sociedade p o r - 
cotas de responsabilidade Limitada, obedecendo ea aeguintee 
cláueulaeweocondiçãeez 

ve ida- 

ln) - 4 eociedede girerá nesta ra a'de Piumhi, sob e denoq; 
neõão social de'“CASA DA T§Ná-INDUSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA": com sêde, estabelecimento e fôro â Rue Bono - 
Brandao, e/n9, em Piumhi-MG; - - " 

- Poderão amboe oe sócios assinarem pela eociedade. eo - 
mente em negócioà areia atinentes, eendo-lhes vedado / 
assinar favores, taic como: aveia. abonoe e prestar 2; 

0339933 

2I) 

3e).- A sociedade explorerá o-ramo de indústria e ccm§rc1o,/ 
de botinee, e.demaie calçados correlatos: .“a 

u) 
lee onde e quando*1hca conviers 

- .o capital daraociedage aos Gd1r$2o.foôoo,oo (_v:1.n~tq¡__ng.J,-au 
zeiroa), divididos em 20.000 (vinte mi1)gcotes@dã*ca§í 
talk no valor de Gr$1.00 (hum cruzeiro)'ceda¡uQajfca - 
bepdo'ac sócio JOSÉ LEANDRO FILHO 10-00 (dg: m11:Íco -A 
tee. no valor total e Cr 0.550,00 (dez milgornzeiroe) 
e à eócia JULIETA-BHNDHA, com 10.000 (dez.m11JgcoteBe. 
no valor to e. e cínbfooomo (dez m1 cmume«_)*:_  

ísp) - A integrelieação dee cotee, será fe1tac'porÍenhoe_ o e 
0 eócioe no ato de ecainaturn do-presente contrato¡ e m 

_ moeda corrente-do¡pafe, neate atoa- ” 
.10 - Achou-oe e6oíoc”-te_§râ'o_ret1redee ¡Qro-Iebore,   -. o 

odade. retiradas ectae de acõrdo-com oe limites pernieí'. 

-AmumueñommündmpMm®emmmmmewL' 

  

bee ora-sócios: 'preeterao eeuc aervzlçoa peeeoeie _à socio eívtie pelo ;B3 

_ T comarca de Píuehi-MG; pare qual- 
quer eçao judicial ou extra Judicial que surgir com eg 

_Eee no preeeote contrato: A .H 

do um doe eócioe quizer vender guac cotas¡ fi 
tro sócio com direito de preferencia para adq 

i0e)- No caeo de falecimento de um doe sócios¡ cof' 
.sociedade com herdeiro ou herdeiroa de cce-c_ 

 0g_ 

voe ee'nenoree"qeo_emancipedoesr M 

- CEP: 37.925-000 
renga@yahon.tom.br - e: (3733 -1023 p.    (cont. 'às f1e..n9.;2;)-  0d  

  

  



  fls¡ 31a r'~_*|f 
Mai* . 

IIQJ - oe Íücree ou prejuízos apurados em balaneo @ue alí *É 
'_T *_ raiem txinta a um de dezembro de cada ano,_aefão-para 

“ tilhadoe em partes iguais; À!” 

128) 'e- Ambos oa aócioa.-declaram sob sua' responsabilidade par 
tic5;ar, egaa penas da lei, que não incorrem nas poi: 
biçoee previstas no n9 III, do art¡ 38 da lei federal _ 

nP'4.726/65. impeditivae do registro deste documento/ 5 

* nà Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sendo -'- 
' 2ue'a reapogsabilidgde dos co%ietae; na forma da 1 ei limitada a importancia do Capital social¡ - 

" 133) h- A aoeiedede iniciará suas atividades no dia 10-de iu. 
› À Í nhqâde 1.975¡ ' A' " “ 

u_ 

ew . .T ' -E por estarem assim justos e combina - C 
d°S› asginam o pgesente contrato em quatro víasáãd* e 
igual teor e forma, indo a primeira via à.arqu1fàmenl 
to na Junta Comerqial do Estado de Minas Ger§1s;'e tu 
do em presença des testemnnhaa.abaiz9§ '_í' _" 

:Ían 
* ', 

__ . " _rg_ 
' Ma'. 

P , - g . 

. 

l ›,_ 

Piumhi, 2o de meiga; 1.'.975. _ í 
José Leáãerb Fi 

_._¡_...__-o 

BEL Wellerson Perez Alvarenga ~ R. PadreAhel. 442, Centro - Piumhi-MG - CEP.- 37.915-000 

E-mall: carturinalvaren a@yahan.cum.br› Fone: (37) 3371-1023 
3 ' _í  "CARTÓRIO ALVARENGA"-1° OFÍCIO DE NOTAS 
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Válido corn selos. 
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Bel. Wella-Inn Perez Ahawnga - R. Padre Abel. 442, Cenlru -Piumhi-MG -CEP: 37.915-000 m “CARTÓRIO ALVARENGA" - 1° OFÍCIO DE NOTAS 

Váiido corn selos. 

   

Email: urturinalvarenga@ynhnumnm.br- Fone: (37) 3311-1013 
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CASA DA BOTINA IND E COM LTDA 
CNPJ: 18.680.660/0001-26 lE: 515168332-0039 

Processo Licitatório n° 217/2017 

Pregão Presencial n° 06/2017 

Menor Preço por Lote 

Declaração 

A Signatária CASA DA BOTINA lND. E COM. LTDA, CNPJ/MF N° 

18.680.660/0001-26, neste ato representado pelo Sr. Ademir de Souza 

Leandro, RG n.° M- 5.092.264 - SSP/MG e do CPF N.° 734.628.536-00, 

Declara, que até a presente data encontra-se desimpedida de participar da 

licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a 

superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme art. 32, parágrafo 2° 
da Lei n° 8.666/93 

Piumhi- MG, 27 de Julho de 2017. 

f* 

x. v** 

Casé a Botinef ln stria e! Comercio Ltda. 

U Ade ' e Souza Leandro 

É 
R: Vagner Soares Pereira, ?Í - Chácara São Geraldo - Piumhi/MG - 37925-000 - PABX (37) 3371-9455 

_cf A 

(.31 



 4   
serviço Autônomo de Agua e Esgoto 

diretoriaexecutiva@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.8l6¡000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 ~ 37925-000 PllJMHl/MG - Telefax 37-3371-1332 

DOCUMENTOS ORIGINAIS DE 
HABILITA ÇÃ O CONFORME EDITAL 

,N PREGÃ O PRESENCIAL N”06/20I7 

Õ NEILA DE PA ULA ROSA -EI 
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261071201 T Certificado da Condicao de Microempreendedor Individual - impressão 

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual 

Identificação 

Nome Empresarial 
NEILA DE PAULA ROSA 57245266620 
Nome do Empresário 
NEILA DE PAULA ROSA 

Capital Social 
1,00 

N° da Identidade Órgão Emissor UF Emissor CPF 
042975795 SSP MG 572.452.666-20 

condição de Microempreendedor Individual 

Situação Cadastral Vigente Data de Início da Situação Cadastral Vigente 
ATIVO 12/07/2017 ' 

Números de Registro 

NPJ NIRE 
28.169.773/0001-15 31-8-1054518-2 

Endereço Comercial 

CEP Logradouro Número 
37925-000 RUA JAIR FERREIRA LEITE 56 

Bairro 
VILA AGRENY 

Municipio UF 
PIUMHI MG 

Atividades 

Data de Início de Atividades 
12/07/2017 

Cócngo da Atwmade Prmdpa¡ Descrição da Atividade Principal 
14 1245/01 Confecção de peças de vestuário, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob 

' medida 

Código da Atividade Secundária Descrição da Atividade Secundária 
,x1 14.12-6/02 Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 

l 

¡ermo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no 
momento da inscrição: 

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município 

para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de 
segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não- 
atendlmento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório. 

sua aceilação eslá condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: httpJ/www.portaldoempreendedor.govbrf 
Cenificado emitido com base na Resolução n° 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do 

Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM. çf ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
Para pesquisar a inscrição estadual elou municipal (quando convenentes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço 
eletrônico ht¡ zllwwwmeceitajazenda. ov.brfPessoaJuridicaiCNPJIfc 'Iconsullaas     
Número do Recibo: ME10299549 

Número do Identificador: 00057245266620 

Data de Emissão: 
26/07/2017 ' 



*N 

Consulta optantes 

Data da consulta: 26/07/2017 
Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz 

CNPJ : 28.169.773/0001-15 
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa 

Nome Empresarial : NEILA DE PAULA ROSA 57245266620 

E Situação Atual 

Situação no Simples Nacional : optante pelo Simples Nacional desde 12/07/2017 

Situação no SIMEI: optante pelo SIMEI desde 12/07/2017 

Períodos Anteriores 

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem 

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem 

Agendamentos (Simples Nacional) 

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem 

Eventos Futuros (Simples Nacional) _ 

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem 

E Eventos Futuros (SIMEI) 

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem 

I Voltar Gerar PDF 



uma me Plllllll nosn 

CNPJ: 28.169.113/0001-15 

R011 JAIR FERREIRA LEITE, 56 - VILA AGRIENY 

PIUMHI - MG CEP: 37925-000 

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 217/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

A empresa NEILA DE PAULA ROSA, inscrita no CNPJ sob o n° 

28.169.773/0001-15, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 

NEILA DE PAULA ROSA, portador do Documento de Identidade n° 

M3975795, inscrito no CPF sob o n° 572.452.666-20 DECLARA, sob as 

penas da Lei, que cumpre os reguisitos legais para qualificação como 
CONFECÇAO D PEÇAS DE VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS 

Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e 
pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar 
n°. 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) Ã 
PIUMHI , 26 de JULHO de 2017. 

ma_ d.? f?? ÁJG\ \j/“hbax 
(assinatura do representante legal) 



NEILA lili PAULA R081! 

1111111: 20.109.113/0001-15 

1111.1 11111 1121111111111 11111, 50 - 11111 1101111111 

1111111111 - 110 11211: 37025-000 

ANEXO VI- MODELO DE DECLARAÇAO DE EMPREGADOR PESSOA JURIDICA 

PREGÃO PRESENCIAL No 06/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 217/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

A empresa NEILA DE PAULA ROSA, inscrita no CNPJ sob o n° 

28.169.773/0001-15, por intermédio de seu representante Iegai Sr.(a) 

NEILA DE PAULA ROSA, portador do Documento de Identidade n° 

M3975795, inscrito no CPF sob o n° 572.452.666-20 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 añrmativo, assinalar a ressalva acima) 

PIUMHI, 26 de JULHO de 2017. 

21/ 
1 

Assinatura (representante legal): W711 Of? UMM/mt ./9902. 
Qualificação: BRASILEIRA - CASADA - EMPRESARIA - RESIDENTE 
DOMICILIADA EM PIUMHI/MG 



 

1513-5 - Empresário (Individual) 

Loamnouno NUMERO COMP ENTO 

R JAIR FERREIRA LEITE 56 

CEF BAIRR-_OIDIBTFÍITD MuufóTñO ' UF 

À 37.025-000 VILA AGRENY PIUMI-II .MG 

_ ("aufaeaaço suemãmco m. 55645' 

(31) 3371-2030 

E"""'II-re 956m' '11"vo aesPíoII$vE"'-L (em) Hit¡ 

_Irmãs cao' 'mm "um DA srru' AERO cAnAsrm. ' ATIVA 1210712017 

I MOTIVO o5's'IruA' a5 cAnAs-'TRAL 

sIruAêIõ' Esãscw. rima ãrrunãfõíãp-EOIAL A 

Íliñüü “útil-il 

Contrlbulnte, " 

Conñra os dados de Identificação da Pessoa 'JurIdIca e. se houver qualquer divergência. providencie Junto à 

RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

' 3g; ggfyfàggggg COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO I MATRIZ CADASTRAL '2'°”'*'°" 

 
NOME EMPRESARIAL 

NEILA na PAULA ROSA 57245268020 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) «tinto 

C5DIGO E DEBCRIEAE DA ATIVIDADE EOONÕMICA PRINCIPAL 

14.1 2-0-01 - confecção da peças de vestuário, exceto roupas intimas o as confeccionadas sob medida 

| cõõreo E nas-ORIEXB ms AnwoAnEs EcONõMIcAs SEOLINOIEM 

'1312-6-02 - cnnkgão. sob medida¡ da Egas do vestuárlo¡ exacto roupas !numas 

,DIGG E DESORI DA NATUREZA JUR DICA  

"w 
Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634. de 06 de maio de 2018. 

Emltldo no dia 1310712017 às 08:23:39 (data e hora de Brasília). Página: 111 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS IÀOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNI O 

Nome: NEILA DE PAULA ROSA 57245266620 
CNPJ: 28.169.773I0001-15 

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas aiíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n9 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 

endereços <http:flwww.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfnfazenda-.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFBIPGFN n9 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 14:35:29 do dia 21/07/2017 <hora e data de Brasíiia>. 
válida até 17/01/201 B. 

Código de controle da certidão: D344.BAB3.0BBF.3409 
Qualquer rasura ou emenda ínvaiídará este documento. 

111 



z. nur/Lu I r SEF/MG - SIARE 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS *OVO DE  a 
4:.. FL É 

_ _ _ CERTIDÃO EMITIDA EM: ' a? CERTIDAO DE DEBITO5 TRIBUTARIOS 21/07/2017 j, 
"°9°*¡V° CERTIDÃO vALIDA ATÉ: 

19/10/2017 

NOME/NOME EMPRESARIAL: NEILA DE PAULA ROSA 57245266620 

QÉSCRIÇÃO ESTADUAL* 993003119-00' CNPJ/CPF: 23.159.773/0001-15 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: RUA JAIR FERREIRA LEITE NÚMERO: 55 

COMPLEMENTO: BAIRRO: VILA AGRENY CEP: 37925000 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: PIUMHI UF: MG 

Ressalvadg o direito de _a Fazenda Públice 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 igtiligação para lavratura de escritura_ pública ou re ístro de formal de partilha, ge 
carta de ad udicaçao expedida em autos d_e lnventarlo ou de_ arro amento, de sei_1tença_em açao 
de se_paraç o Judicial, divorcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura publica de 
doaçao de bens imóveis esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certldao de 
Pagamento / DesoneraçÉo do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida pra todos o_s estabelecimentos_ da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em www.faze_nçla.m .gov.br => certidão de débitos tributários => f) certificar ocumentos 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2017000219437595 

(90 
htlpszllim/vwzfazenda .mg.gov.brlso IcIIIISOL/C DTIDETALHE__T4B?ACAO=VISUALIZAR&numPrOtOcOlO=20170831685928iautenticacaoModeI=r0,.. 1/ 1 



Secretaria de Estado de 
Fazenda 

de Minas Gerais COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL 

INscRIçAo ESTADUAL: 

NoMEINoME EMPRESARIAL: 

NOME FANTASIA: 

CNAE PRINCIPAL I DESCRIÇÃO: 

DESMEMBRAMENTO: 

CNAE SECUNDÁRIA¡ DESCRIÇÃO: 

DESMEMBRAMENTO: 

NATUREA .IuRIDIcA : 

REGIME DE RECOLHIMENTO : 

DATA INSCRIÇÃO: 

sITUAcAo INSCRIÇÃO: 

DADOS CADASTRAIS 

0030031100022 

NEILA DE PAULA RosA 57245266620 

CPFICNPJ: 28.169.773/0001-15 

1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 

1412-6/02 - Confecção, sob medida. de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 

EMPRESARl0 (INDIVIDUAL) 

SIMPLES NACIONAL 

1210712017 

Ativo 

CATEGORIA: Único 

MEI: sim 

DATA DA SITUAÇÃO DA INscRIçAo: 121072017 

_W r' 

V 

CEP: 

MUNICIPIO: 

DISTRITO I' POVOADO: 

BAIRRO: 

LOGRADOURO: 

NUMERO: 

COMPLEMENTO DO CEP: 

COMPLEMENTO: 

jk. ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO 
37925000 UF: MINAS GERAIS 

PIUMHI 

VILA AGRENY 

RUA JAIR FERREIRA LEITE 

56 

EMITIDO EM 

2110712017 14:43:55 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PIUMHI 

MINAS GERAIS 

 CERTIDÃO IRIAIÊGATIVAIEE DÉBITOS       
= . à W_    Número de Controle: Validador: 

1925 FA4D1 B 

Assinatura Eletrônica: 
31304201.4A28C418.BE71D7B8.BED2D924 

    
  

Link de verificação: 

    s¡ '   *i9 à? a  Air-IDENTIFICAÇÃO DOlÍC.0N§I'RÍÍBÍ'Ull§ITE:ã9¡-f 

Nome/Razão Social: 
38198 - NEILA DE PAULA ROSA - EI 

CNPJICPF: 
28.169.773/0001-15  

        Endereço: 
RUA JAIR FERREIRA LEITE, 0056 - VILA AGRENY - CEP 37.925-000 - Piumhi - MG  

   Certifico para os deyídoe ñns de direito _ I _ _ _ _ 

u? o contrIbuInte acima IdentIñcado nao possuI debIto com a Fazenda Publica MunIcIpal, até a presente a a.   Res uarda-se o 
direito dafagenda Publica Municip_aI vir a constituir novos créditos tributários da responsabilidade do contribuinte 
e que ate a presente data_aInda nao foram apurados ou lançados. ou que estejam 

em curso de cobrança e nao vencIdos. 
         

PIUMHI. 21 de Julho de 2017  

  
 

   / Qualquer rasura invalida a certidão. É 
O PRESENTE TERÁ 0 PRAZO DE VALIDADE DE 60 S. 



› ._ ..... ...a .. ..upsuwwvu-_sirgxaucalxa.gov.brlErnpresalcrflcnlFgecFsImprimirPapeI.asp?VARPessoaMatriz=49284259&VARPessoa=49284259&VARUf...  Êmiiàpáísaià 'rfêkíiíL/fàri' f    
GAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 28169773/0001-15 
Razão Social: NEILA DE PAULA RosA 57245266 620 

Endereço: RUA JAIR FERREIRA LEITE se / VILA AGRENY/ PIUMHI / MG / 37925- 
ooo 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 

empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigações com o FGTS. 

Validade: 21/07/2017 a 19/08/2017 

Certificação Número: 2017072115384415127050 

Informação obtida em 21/07/2017, às 15:38:44. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

OMA i” 
htlpsz/Mwwsifgecaixa.gov.br/EmpresafCrf/CrflFgeCFSimprimirPapeI.aspíNARPessoaMatriz=49284259&VARPessoa=49284259&VARUf=MG&V... __ 111 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

CNPJ: 28.169.773/0001-15 
Certidão n°: 133901834/2017 
Expedição: 21/07/2017, às 14:48:40 
Validade: 16/01/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica~se que o CNPJ sob o n° 28.169.773/0001-15, 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) 
anteriores à data da sua expedição. 
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em 
vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base 
de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal 
Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, 
consulte O sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br). 
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. 

dias 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concerne 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; O decorr 
de execução de acordos firmados perante o Ministér o Públ' 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Duvidas e sugestoes: cndti§tst..jus.br 

    



Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE s; g¡ 
PIUMHI  J:  

.u __.,, MINAS GERAIS 

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

2017 

CNPJ: 28.169.773/0001-15 
RAZÃO SOCIAL : NEILA DE PAULA ROSA - EI 

NOME FANTASIA I NEILA DE PAULA ROSA - El 

 
Endereço : RUA JAIR FERREIRA LEITE Número : 0056 

Complemento : Bairro : VILA AGRENY 

C.E.P. : 37925-000 Município : PIUMHI UF : MG 

RAMO DE ATIVIDADE 

Prestação de Serviços 

ATIVIDADE PRINCIPAL 

01.01.1057 - CONFECÇAO SOB MEDIDA DE PEÇAS 0o VESTUARIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS.= 

'f INSCRICAO MUNICIPAL CUC NÚMERO DE CONTROLE 

0000058903 038198 00052812017 

OBSERVAÇÕES: 

= DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO OO "AVCB" CONTROLE 33 DE 21/07/2017.: ' /Sp 

FU' _ cf 

PIUMHI. 21 de julho de 201?  
S A Gêraldo Arantes ' I' GRADE DEPARTAMENIO 

MUNICIPAL DE RECEITA 

o PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AI-'IxAOO EM IIiIjGAR VISIVEL Ao PÚBLICO E E VÁLIDO ATÉ . 0/ 

?AWAAAL “MA 



NEILA DE PAULA R081¡ 

1211111: 28.169.713/0001-15 

11011111111 11111111111 111111, 50 - 11111 1111111111 

1111111111 - 110 12111: 31025-000 

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE 
INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 217/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

DECLARAÇÃO 

A Signatária NEILA DE PAULA ROSA, CNPJ28.169.773/0001-15 neste ato 
epresentado(a) pe|o(a) Sr(a) NEILA DE PAULA ROSA, RG n° M3975795 

SSP-MG e do CPF n° 572.452.666-20, 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. 

'I 

PIUMHI , 26 de JULHO de 2017. 

q//Lãlyg @Ó  _ÊIÉOQ 
NEILA DE PAULA ROSA CNPJ Assinatura da Licitante (Sígnatária 

 Cí; foda/O. LBLQQQ 

NEILA DE PAULA ROSA CPF Representa e Le 

 



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

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações  Processo de Compra: 217 I 2017 Pregão presencial - 6 I 2017 

JAS 

DECLARAÇÃO 

Eu, DOUGLAS GOULART SOUZA, na qualidade de representante da empresa DOUGLAS GOULART SOUZA ME, 

declaro perante à Comissão de Licitação do CONTRATANTE, que estou de acordo com a decisão da Comissão 
quanto à HABILITAÇÃO das licitantes no processo licitatório modalidade Pregão presencial, n° 612017, renunciando 

so, direito de interposição de recurso, abrindo mão da retenção do prazo para este fim. 

Piumhi, 27/07/2017 
Prot: 

oo GLAS oouLÃRg/so P 

MGJLZI 61 B? IMG 
_/ 

  

Sistema: MGFCompras - DecIinaRecursoHabiIitacaoD1.rpt Página 1 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

. Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

_ Processo de Compra: 217 I 2017 Pregão presencial - 6¡ 2017 

JAS 

DECLARAÇÃO 

Eu, ADEMIR DE SOUZA LEANDRO, na qualidade de representante da empresa CASA DA BOTINA INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA EPP, declaro perante à Comissão de Licitação do CONTRATANTE, que estou de acordo com a 

decisão da Comissão quanto à HABILITAÇÃO das licitantes no processo licitatório modalidade Pregão presencial, n° 

,B7 2017, renunciando ao direito de interposição de recurso, abrindo mão da retenção do prazo para este fim. 

Piumhi, MG - 27/07/2017 
Prot: 9.594,00 72.017 

| 

#EMIR IDE/SOU A LÊANDRÔ 
i_ MG - 5.0 . 64 SSP/MG 

Sistema: MGFCompras - DeclinaRecursoHabilitacaoü1.rpt - Página 3 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações  Processo de Compra: 217¡ 2017 Pregão presencial- 612017 

JAS 

DECLARAÇÃO 

Eu, NEILA DE PAULA ROSA. na qualidade de representante da empresa NEILA DE PAULA ROSA MEI, declaro 
perante à Comissão de Licitação do CONTRATANTE, que estou de acordo corn a decisão da Comissão quanto à 
HABILITAÇÃO das licitantes no processo licitatório modalidade Pregão presencial, n° 6 I 2017, renunciando ao direito 

,de interposição de recurso, abrindo mão da retenção do prazo para este fim. 

Piumhi, MG - 27/07f2017 
Prot: 9.594,00 r 2.017 

Qráh a5' @zu/ap W990i: Ir' 

NEILA DE PAULA ROgA 
M 2975795 SSP/MG 

Sistema: MGFCompras - DeclinaRecur5oHabiIitacaoD1.rpt Página 5 



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

" Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações  Processo de Compra: 217 I 2017 Pregão presencial - 6 I 2017 

JAS 

DECLARAÇÃO 

Eu, AECIO ANTONIO MARTINS, na qualidade de representante da empresa AECIO BRUNO FELICISSIMO 
MARTINS ME, declaro perante à Comissão de Licitação do CONTRATANTE, que estou de acordo com a decisão da 
Comissão quanto à HABILITAÇÃO das licitantes no processo licitatório modalidade Pregão presencial, n° 6 /2017, 

,Lexnunciando ao direito de interposição de recurso, abrindo mão da retenção do prazo para este fim. 

 
u hi, MG - 27/07/2017 

rot: 9.594,00/ 2.017 

ECIOANTONIO ARTINS 
246792000 SP/SP 

Sistema: MGFCompras - üeclinaRecursoHabilitacaoü1.rpt Págma 4 



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

' Piumhi - MG 

= Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

ç Processo de Compra: 21712017 Pregão presencial - 612017 

JAS 

DECLARAÇÃO 

Eu, CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES, na qualidade de representante da empresa CLEONICE APARECIDA 
SILVA ALVES ME, declaro perante à Comissão de Licitação do CONTRATANTE, que estou de acordo com a 

decisão da Comissão quanto à HABILITAÇÃO das licitantes no processo licitatório modalidade Pregão presencial, n” 

j* 2017, renunciando ao direito de interposição de recurso, abrindo mão da retenção do prazo para este fim_ 

Piumhi, MG - 27/07/2017 
Prot: 9.594,00 l 2.017 

QJÍEONICEAPA I AQVES ' M-7.729.344 /IVIG 

sistema: MGFCompras - DecIinaRecursoHabilitacaoüt.rpi Página 2 



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

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. 

th” 
WA s: .. *   

< a ^ . Wñàáaãía. a › 

.d.680.660/O001-26 CASA DA BOTlNA INDUSTRIA E COMERCIO LT 

25.315.329/0001-72 AECIO BRUNO FELÍCISSIMO MARTINS ME 

28.169.773Í0001-15 NEILA DE PAULA ROSA ME| 

 
Os trabalhos foram iniciados com a presente Ata que, depois de lida, conferida e achada em conformidade com a 
documentação apresentada, foi assinada pelos membros da comissão e pelos demais presentes que assim o 
desejarem. 

Piumhi- MG, quinta-feira, 27 de julho de 2017 

PORTARlA SAAE-PIU 18/2017 
Serviço Aut. de Agua e Esgoto  

SONIA ROSEN| COSTA . . . 

MEMBRO DA EQUFPE DE APOIO À11t°n Franc 50° Figueiredo 
A¡ Membro da Equipe de Apoie 

Sistema: MGFCompras - HabilitacaoDePregaoot .rpt Prot: 9.592 I 2.017 Página 1 
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AECI O BRUNO FELICISSIMO 
MARTINS-ME 
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 e Esgoto 
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Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 2 ll - 3 -000 PlUMHl/MG - Telefax 37-3371-1332 

PROPOSTA COMERCIAL 
CONFORME TITULO x, ITEM 14 

DO EDITAL DO PREGÃO 
PRESENCIAL N°06/2017 

CASA DA BOTINA 
INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA-EPP 



CASA DA BOTINA IND E COM LTDA e 

CNPJ: 18._680.660l00O1-26 IE: 5151683320039 

PROPOSTA COMERCIAL 

AO 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi 

Setor de Licitações 

Processo Licitatório n° 21712017 

Pregão Presencial n° 0612017 

Empresa: Casa da Botina Ind. e Com. Ltda 

CNPJ: 18.680.660/0001-26 

Endereço: Rua Vagner Soares Pereira n° 561 

Email: ademirfáêbretaocombr a 

Telefone: 37-3371-9450 

Representante legal: Ademir de Souza Leandro 

Qualificação: Sócio Diretor 

Objeto do Edital: 

Prezados Senhores, 

Apresentamos a V.Sas. a nossa proposta comercial relativa ao Pregão em 

epígrafe, assumindo inteira responsabilidade. Propomos os seguintes preços 

para prestação de produtos ou Materiais: 

R: Vagner Soares Pereira, 561 - Chácara São Geraldo - Piumhi/MG - 37925-000- PABX (37) 3371-9450 



CASA DA BOTINA IND E COM LTDA 
CNPJ: 18.680.660/0001-26 IE: 5151663320039 

Lote Cód- Item Descriminação Unid. Quant. Preço Sub. total Preço 
Produto Unitário Total 
SAAE 

V! 00326 1 Calçado de segurança, tipo Par 24 R$45,04 R$1.080,96 

' botina de elástico na cor preta, 

confeccionado em nobook 

hidrofugada curtida ao cromo, 

palmilha de montagem de nâo 

tecido fixada pelo sistema 

strobel, sem biqueira de aço, e 

solado de poliuretano 

bidensidade injeta direto no 

cabedal com certif. de 

aprovação, tamanho variados 

de 36 a 49 - CA 39.802 

Código 2 Calçado de segurança, tipo Par 200 R$34,98 R$6.996,00 

Saae botina de elástico na cor preta, 

00076 confeccionado em vaqueta f) hidrofugada curtida ao cromo, 

palmilha de montagem de não 

tecido fixada pelo sistema R$8.076,96 

strobel, sem biqueira de aço, e 

solado de poliuretano 

bidensidade injeta direto no 

cabedal com certif. de 

aprovação, tamanho variados 

de 36 a 49 - CA 39.802 

Declaramos que nos preços indicados na proposta estão computados todos os 

custos inerentes aos encargos financeiros e trabalhistas, fretes (CIF), cargas, 

R: Vagner Soares Pereira, 561 - Chácara São Geraldo - Piumhi/MG - 37925-000 - PABX (37) 3371-9450 



CASA DA BOTINA IND E COM LTDA 
CNPJ: 18.680.660/0001-26 IE: 5151663320039 

descargas, despesas com pessoal, impostos e quaisquer outros relacionados 

com ' o objeto do Edital, o valor proposto 'constitui a única e total 

contraprestação pelo fornecimento do objeto do presente certame. 

3- Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições 

estabelecidas no Edital. 

4- Esta proposta terá validade por 60(sessenta) dias a contar da data de sua 

apresentação. 

PIUMHI/MG, 28 de Julho de 2017 

 
*l 

Casa da W418 In ústriaelco ercio Ltd 
Ademir de Souza Leandro. 

R: Vagner Soares Pereira, 561 - Chácara São Geraldo- Piumhi/MG - 37925-000 - PABX (37) 3371-9450 
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PROPOSTA COMERCIAL 
CONFORME TITULO x, ITEM 14 
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PRESENCIAL N°06/2017 

NEILA DE PAULA ROSA-EI 



NEILA DE PAULA ROSA 

CNPJ: 28.169.773/ 0001-15 

RIIA JAIR FERREIRA LEITE, 56 - VILA AGIIENY 

PIIIIIIII - AIG CEP: 37925-000 

PREGÃO PRESENQIAL N° 06/2017 
PROCESSO LICITATORIO N° 217/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

PROPOSTA AJUSTADA AO PREÇO FINAL 

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

instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
Razão social do Licitante: NEILA DE PAULA ROSA 

CNPJ: 28.169.773/0001-15 
Endereço: RUA JAIR FERREIRA LEITE, 56 - VILA AGRENY - PIUMHI- MG 
E-mail: CONTABILIDADEIVAMAR@YAHOO.COM.BR 
Telefone/fax: 37- 9 9834-2610 
Representante Legal: NEILA DE PAULA ROSA 
Nome: NEILA DE PAULA ROSA 

Identificação: Identidade n° M3975795, CPF sob o n° 572.452.666-20 
Qualificação: BRASILEIRA - CASADA - EMPRESARIA - RESIDENTE DOMICILIADA EM PIUMHI/MG 

Lote Cód. 
Produto SAAE 

Item Especificação Unid Quant. Marca Preço Sub. 

Unit. Total 

_D_ 

Camisa Masculina malha PV 
Anti -PiIIing67°/o poliéster 33% 
viscose na cor branca, modelo 
polo(manga curta com 
punho, gola em linha, com PÇ 90 
abertura e botões), com o 
logotipo do “SAAEPiumhi- MG" 
no bolso esquerdo, tamanhos 
variados P, M, G e GG. 

N EILOCA 17,82 1.603,80 

00082 1 

NEILOCA 19,13 2.295,60 Camisa Masculina malha PV 
Anti -Pilling 67% poliéster 33% 
viscose na cor azul royal, 
manga longa com punho, gola PÇ 120 
redonda com punho , com o 
logotipo do "SAAE Piumhi-MG" 
no bolso esquerdo, tamanhos 
variados P, M, G e GG. 

00079 2 

Calça masculina profissional, 
em brim sol a sol de alta 
qualidade com Zõüg/m?, na cor 
azul Royal, 100% algodão, cós 
com elástico traseiro, sistema de 
fechamento da braguilha corn PÇ 200 
zíper metálico, costura reforço 
entre pernas pespontada, bolso 
de trás costa lisa, tamanhos 
variados 36 a 60. 

NEILOCA 38,21 7.642,00 

00077 1 

Camisa masculina de manga 
curta modelo tradicional, em 
brim sol a sol de alta 
qualidade com 260g/m3, na cor 
azul Royal, 100°/o algodão, PÇ 200 
com logotipo "SAAE Piumhi- 
MG" no bolso do lado 

NEILOCA 36,79 7.358,00 

00078 2 



Nlíllll DE PAULA RÍJSA 

1211111: 23.109.113/0001-15 

11011111111 1111111211111 11111. 50 - 1111.1 1101111111 

111011111 - 1111 1111: 31925-000 

esquerdo, tamanhos variados P, 

M, G e GG. 
Camisa masculina manga 27 g4 223 52 
curta estilo social na cor ' ' 
branca, em tecido tipo Tricoline 
elastano branco, ou de alta 

. qualidade composição 68% 
00690 1 Poliester 27% algodão 5% PÇ 08 NE|L0cA 

Elastano, Gramatura 138, 
bordada "SAAE Piumhi-MG" 
no bolso lado esquerdo, com 
abertura e botões, tamanhos 
variados: P.M.G e GG. 

Camisa masculina manga 31,44 377,23 
longa estilo social na cor 
branca, em tecido , Tricoline 
elastano branco,ou de alta 
qualidade composição *É 003412 2 68%Pollester 27% algodão 5% PÇ 12 NEuocA 
Elastano, Gramatura 138 
bordada "SAAE Piumhi-MG" 
no bolso do lado esquerdo, 
com abertura e botões, 

'V tamanhos variados: P.M.Ge GG. 

Camisete feminino manga 27,13 1112,33 
curta na cor branca, em tecido 
tipo Tricoline elastano branco,ou 
de alta qualidade composição 
68°foPoIiester 27% algodão 5% 

001873 3 Elastano, Gramatura 138, PÇ 41 105110011 
bordada "SAAE Piumhi-MG" 
do lado esquerdo , com 
abertura e botões, tamanhos 
variados: P,M,G,GG. 
Camiseta feminino manga 29,30 555,70 
longa na cor branco, em tecido 
tipo Tricoline elastano branco, ou 
de alta qualidade composição 

004801 4 68°/oPoIiester 27% algodão 5% PÇ 19 
Elastano, Gramatura 138, NHLOCA 
bordada “SAAE Piumhi-MG do Õ lado esquerdo,com abertura e 

botões, tamanhos variados:P, M, 
G, GG 

TOTAL R$ 21.169,23 

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

PIUMHI 28 DE JULHO DE 2017 

Wa_ nUÂOCluÍfl/x  
NEILA DE PAULA Rosh CNPJ LicitaÍ1te(Signatária) 

9771.1013 nl¡ .PGJ/Ja. /Êeoa 
NEILAÍÍE PAULA ROSA CPF ried/resentante Legal 
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NEILA DE PAULA ROSA 
CNPJ: 28.169.773/0001-15 

RUA JAIR FERREIRA LEITE, 56 VILA AGRENY 
PIUMMHl-MG CEP:37925-000 

RECIBO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS 
Pregão Presencial n° 0612017 Processo Licitatório n” 21712017 

Ao . 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi- Setor de Licitações 
Empresa: Neila de Paula Rosa 
CNPJ: 28.169.773/0001-15 
Endereço: Rua Jair Ferreira Leite, 56 - Vila Agreny - Piumhi/MG 
E-mail:contabilidadeivamar ahoo.com.br 
Telefone: (37) 99834-2610 
Representante legal: Neila de Paula Rosa - Sócia Proprietária 

Lote cód. Item 
Produto 

SAAE 

Especificação 

Camisa Masculina malha PV Anti -Pilling67°/o poliéster 33% viscose na cor branca, 
modelo polo(manga curta com punho, gola em linha, com abertura e botões), com 
o logotipo do "SAAEPiumhi- MG" no bolso esquerdo, tamanhos variados P, M, G e GG. 

00082 1 

00079 2 Camisa Masculina malha PV Anti -Pilling 67% poliéster 33% viscose na cor azul royal, 
manga longa com punho, gola redonda com punho , com o logotipo do “SAAE Piumhi- 
MG" no bolso esquerdo, tamanhos variados P, M, G e GG. 

00077 1 Calça masculina profissional, em brim sol a sol de alta qualidade com 260g/m2, na cor 
azul Royal, 100% algodão, cós com elástico traseiro, sistema de fechamento da braguilha 
com zíper metálico, costura reforço entre pernas pespontada, bolso de trás costa lisa, 
tamanhos variados 36 a 60. 

00078 2 Camisa masculina de manga curta modelo tradicional, em brim sol a sol de alta 
qualidade com 260g/m2, na cor azul Royal, 100°/o algodão, com logotipo "SAAE 
Piumhi- MG" no bolso do lado esquerdo, tamanhos variados P, M, G e GG. 

Camisa masculina manga curta estilo social na cor branca, em tecido tipo Tricoline 
1 elastano branco, ou de alta qualidade composição 68% Poliester 27% algodão 5% Elastano, 

Gramatura 138, bordada "SAAE Piumhi-MG" no bolso lado esquerdo, com abertura e 
botões, tamanhos variados: P.M.G e GG. 

00690 

Camisa masculina manga longa estilo social na cor branca, em tecido , Tricoline 
2 elastano branco,ou de alta qualidade composição 68%PoIiester 27% algodão 5% Elastano, 

Gramatura 138 bordada "SAAE Piumhi-MG” no bolso do lado esquerdo, com abertura 
e botões, tamanhos variados: P.M.G e GG. 

003412 

Camisete feminino manga curta na cor branca, em tecido tipo Tricoline elastano 
branco,ou de alta qualidade composição 68%Poliester 27% algodão 5% Elastano, Gramatura 
138, bordada "SAAE Piumhi-MG" do lado esquerdo , com abertura e botões, tamanhos 
variados: P,M,G,GG. 

001873 3 

Camisete feminino manga longa na cor branco, em tecido tipo Tricoline elastano branco, 
ou de alta quatidade composição 68%Po!iester 27% algodão 5% Elastano, Gramatura 138, 
bordada "SAAE Piumhi-MG do lado esquerdo,com abertura e botões, tamanhos variados?, 
M, G, GG ' 

004801 4 

Declaramos ter recebido as amostras dentro do prazo do edital. 

Piumhi, 11 de agosto de 2017.       Neila de Paula Rosa 
_:'_°lFl':.--. Serviço Autônomo de Água e Esgoto _til  

Jaque . ,':'I,'I= cida de Souza 
P ' E OEIRÀ 

Licitações e contratos 
SAAE Piumhi - MG 
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Aecio Bruno Felicissimo Martins - ME 

CNPJ: 25.315.329/0001-72 
Endereço: Rua Antônio Balduíno, n9 34, Bairro: Bela Vista 

Piumhi- CEP: 37.3925-000 Telefone: (37) 3371-6012 

Ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi/MG 
A Comissão de Avaliação 

Ref. Processo Licitatório n° 217/2017 
Pregão Presencial n° 06/2017 
Solicitação de Prorrogação de Prazo 

Aecio Antônio Martins, brasileiro, divorciado, administrador, inscrito no 
CPF sob o n° 681.395.196-34, portador do RG n° 24.679.200-0 
SSP/MG, representante legal da empresa Aecio Bruno Felicissimo 
Martins - ME, inscrita no CNPJ n° 25.315.329/0001-72, vem pelo 
presente requerer a prorrogação do prazo para apresentação de 
amostras até a data de 17/08/2017 às 09h00min, conforme Título Xlll 
do edital Processo Licitatório n° 217/2017, inerentes aos Lotes lli e V, 
no qual a empresa em questão foi vencedora na disputa de lances do 
mencionado processo, tendo em vista que o licitante conseguirá' a 
amostra dos tecidos especificados com o fornecedor, apenas na data 
referenciada. 

Certo de sua compreensão, aguardo deferimento do pedido. 

Atenciosamente, 

Piumhi, 11 de agos -o 



  
   

É R E c E e s M o s: WWHLEJE .    
Aecio Bruno Felicissimo Martins - 'M 'a " "  j, 

CNPJ: 25.315.329/0001-72 
RUA ANTÔNIO BALDU|NO, N° 34, BAIRRO BELA V|STA, 

PIUMMHI-MG CEP:37925-000 

RECIBO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS 
Pregão Presencial n° 0612017 Processo Licitatório n° 21 712017 

Ao 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi- Setor de Licitações 
Empresa: Aecio Bruno Felicissimo Martins - ME 
CNPJ: 25.315.329/0001-72 
Endereço: Rua Antônio Balduíno, 34 - Bela Vista- PiumhilMG 
E-mail: 
Telefone: (37) 9 9922-6008 
Representante legal: Aecio Bruno Felícisimo Martins - Sócio Proprietário 

Lote Cód. Item Especificação 
Produto SAAE 

Short masculino de nylon liso, 
cós em elástico com cordão interno 
para ajuste, na cor azul Royal, 
100% poliéster (podendo ter a 
composição 96% poliéster e 4% 

00538 1 elastano), sunga interna em 
m malha, com silk do "SAAE 

Piumhi-MG" na coxa direita, 
tamanhos variados M, G e GG. 

Calça Jeans feminina em tecido 
macio 97% algodão e 3% 
elastano na cor azul escuro, 

00383 1 sistema de fechamento de 
braguilha com zíper 
metálicoIamanhos de 36 a 50 

"j Calça masculina tradicional, 
s- em tecido jeans, macio, 97% 

algodão e 3°la eiastano, cor 
00382 2 azul escuro, sistema de 

fechamento da braguilha com zíper 
metálico, costura reforço entre 
pernas pespontada na cor 
amarela, bolso de trás costa lisa, 
tamanhos variados de 36 a 60. 

P¡ mhi, 17 de agosto de 2017. 

Ae io ntônio Martins Serviço Autônomo de ua e Esgoto - Piumhi 
-r-rfiith 

'  c cida de Souza 
' GOEIRA 

Llclçoes e Contratos 
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 Endereço: Rua Vagner Soares Pereira n° 561 

CASA DA BOTINA IND E COM LTDA t. 

CNPJ: 18.680.660/0001-26 IE: 515168332-0039 

RECIBO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS: 

AO 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi- Setor de Licitações 

Processo Licitatório n” 217I2017 - Pregão Presenciai n° 06I2017 É É w  â  
. @Ema f Empresa: Casa da Botina Ind. e Com. Ltda U%HE¡_JQ !DE S e 

CNPJ: 18.680.660/0001-26 

 Email: ademir@bretao.com.br - Telefone: 37-3371-9450 

Representante legal: Ademir de Souza Leandro - Quaiiñcação: Sócio Diretor 

Prezados Senhores, Apresentamos a V.Sas. as amostras conforme item 13 do edital: 

Lote Cód. Item Descriminação Uni Quant. 
Produto d. 

SAAE 

Vl 00326 1 Calçado de segurança, tipo botina de elástico na cor preta, Par 01 

confeccionado em nobook hidrofugada curtida ao cromo, palmilha de 

montagem de não tecido fixada pelo sistema strobel, sem biqueira de 

aço. e solado de poliuretano bidensidade injeta direto no cabeda! com 

certif. de aprovação, tamanho variados de 36 a 49 - CA 39.802 

f 7 00076 2 Caiçado de segurança, tipo botina de elástico na cor preta, Par O1 l 
confeccionado em vaqueta hidrofugada curtida ao cromo, palmiiha de 

montagem de não tecido fixada pelo sistema strobel, sem biqueira de 

aço, e solado de poliuretano bidensidade injeta direto no cabedal com 

certif. de aprovação, tamanho variados de 36 a 49 - CA 39.802 

Declaramos ter recebido as amostras dentro do prazo do edital, 

Ã/Wsj* 
“' ii . 

#asa da Botirça In . e com. Ltda Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi 
- Ademir de za Leandro Setor de Licitações  

R: Vagner Soares Pereira, 561 - Chácara São Geraldo - Piumhi/MG - 37925-000 - PABX (37) 3371-9450 
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serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoes@saaegiuml1i.com.hr CNPJ: 23.782.816f000l-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHUMG-Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

REFERENTE: PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 217/2017 

ANÁLISE oo LAUDO DE AVALIAÇÃO DAS AMosTRAs 

Aos 17 (dezessete) dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, a 
Comissão de Avaliação, Fiscalização de amostras de Bens Licitados do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi, Maria das Graças Ferreira Barros 
Goulart - Presidente , Rosilaine Ferreira Silva figueiredo - Membro e Adilson 
José Pereira-Membro, designada pelo Eng° Odécio da Silva Melo - Diretor 
Executivo do SAAE, conforme Portaria n° SAAE-P|U-O36l2017 de 27/06/2017, 
reuniram-se na sede do SAAE de Piumhi-MG , localizada na Praça Zeca Soares 
n° 211, Centro, a fim de julgar as amostras apresentadas pelas empresas 
licitantes conforme as condiçôes e especificações estabelecidas no Anexo ll do 
Edital. 

As empresas vencedoras do processo licitatório protocolaram dentro do prazo 
estabelecido no Titulo Xlll do edital a entrega das amostras dos lotes dos quais 
foram vencedoras, sendo: NEILA DE PAULA ROSA MEI, lotes I, II e IV; 
AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS ME lotes III e V e CASA DA BOTINA 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP lote VI. 
No que diz respeito a análise da amostra do Lote lll, apresentada pela empresa 
AECl0 BRUNO FELICISSIMO MARTINS ME, foi considerada incompatível pela 
comissão, que julgou por bem notificar extrajudicialmente a empresa para que 
apresente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas nova amostra para a verificação 
e julgamento desta comissão. 
Após análise e verificação das amostras dos Lotes I, II, IV, V e VI, essa comissão 
julgou compativeis com o edital todas as amostras dos uniformes apresentadas, 
portanto, CLASSIFICADAS para fornecer os lotes bjeto da Licitação. 



Processo Licitatório m9 217/2017-Uniforme5- SAAE Piumhi 

Assunto: Processo Licitatório n9 217/2017-Uniformes- SAAE Piumhi 
De: Lícítacoes <Iicitacoes3@saaepiumhi.com.br> 
Data: 18/08/2017 10:36 
Para: Carla - Bretão <caria@bretao.com.br>, ademir@bretao.com.br 

A/C Ademir /Carla 

Casa da Botina Ind.e Com.Ltda. 

Ref. Processo Licitatório n9 217/2017 

Pregão Presencial n9 06/2017 

Bom dia, a Comissão de Avaliação designada pela Portaria n9 36/2017, reuniu-se na 
data de 17/08/2017, para a análise das Amostras do Processo Licitatório n9 217/2017, 
Pregão Presencial n9 07/2017; objeto confecção de uniformes para os servidores 
ativos do SAAE/Piumhi-MG, conforme o titulo XIII do edital do mencionado processo 

,.\ licitatório. 

A empresa Casa da Botina Ind.e Com.Ltda, foi vencedora do Lote VI, itens I e II, 
convocada para apresentar amostra dos itens vencedores na disputa de lances, a mesma 

apresentou amostras em tempo hábil, as quais foram aprovadas pela Comissão de 
Avaliação; tendo em vista a aprovação, a empresa deve permanecer ao aguardo para ser 
convocada para as próximas Fases da licitação. 

Att, 

Jaqueline Souza 

Pregoeira 

1 de 1 18/08/2017 10:37 



Processo Licitatório m9 217/2017 - Uniformes - SAAE-Piumhi 

Assunto: Processo Licitatório n9 217/2017 - Uniformes - SAAE-Piumhi 

De: Licitacoes <Iicitacoes3@saaepiumh¡.com.br> 
Data: 18/08/2017 12:37 
Para: contabiIidadeivamar@yahoo.com.br 

A/C Neila de Paula Rosa 

Ref. Processo Licitatório n9 217/2017 

Pregão Presencial n9 06/2017 

Bom dia, a Comissão de Avaliação designada pela Portaria n9 36/2017, reuniu-se na 
data de 17/08/2017, para a análise das Amostras do Processo Licitatório n9 217/2017, 
Pregão Presencial n9 07/2017; objeto confecção de uniformes para os servidores 
ativos do SAAE/Piumhi-MG, conforme o titulo XIII do edital do mencionado processo 
licitatório. 

_ A empresa Neila de Paula Rosa, foi vencedora dos Lotes I, II, e IV, convocada para fx apresentar amostras dos itens vencedores na disputa de lances, a mesma apresentou 

amostras em tempo hábil, as quais foram aprovadas pela Comissão de Avaliação; tendo 
em vista a aprovação, a empresa deve permanecer ao aguardo para ser convocada para 
as próximas fases da licitação. 

Att, 

Jaqueline Souza 

Pregoeira 

1 de 1 18/08/2017 16:17 



SAIÊÍÊ 
serviço Autônomo de Água e Esgoto 

Iicitacoes saae lumhLcomJJr CNPJ:23.782.816I000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PlUMHl/MG -Telefax 37-3311-1332 

  
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

Notiñcante: 0 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DE PIUMHI, Autarquia 
Municipal criada pela Lei n°. 1.035/90, com sede à Praça Zeca Soares, n° 211, centro, nesta cidade, inscrito 
no CNPJ sob o n” 23.782.816/0001-10, representado neste ato por sua Pregoeira, Jaqueline Aparecida de 

Souza, designada Pregoeira pela Portaria - SAAE- Piumhi n.l 8/2017; 

Notificado: AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS- ME, inscrita no CNPJ/MF n° 25.315.329/0001- 
72, estabelecida na Rua Antônio Balduíno, n° 34 Bela Vista nesta cidade de Piumhi-MG, representada neste 

ato pelo Sr. Aecio Antônio Martins. 

Prezado Senhor: 

A empresa Aecio Bruno Felicissimo Martins - ME, participou do Processo Licitatório n° 

217/2017 Pregão Presencial n° 06/2017, objeto confecção de uniformes para os servidores ativos do 

SAAE/Piumhi-MG, sagrando-se vencedora na etapa de lances dos lotes III e V. 

Foi designada Comissão de Avaliação pela Portaria n° 36/2017, a qual reuniu-se na data de 

17/08/2017 para a análise das Amostras do Processo Licitatório Pregão Presencial n° 06/2017, conforme o 

titulo Xlll do Edital, que chegou à seguinte conclusão: 

Da análise das amostras em relação ao Lote III: “Short masculino de nylon liso, cós em 

elástico com cordão interno para ajuste, na cor azul Royal, 100% poliéster (podendo ter a composição 96% 
poliéster e 4% elastano), sunga interna em malha, com silk do "SAAE Piumhi-MG" na coxa direita, 
tamanhos variados M G e GG”. A Comissão de Avaliação deliberou pela não aprovação da amostra 
verificada, por achar que a mesma não está compatível com a que foi pedido em edital. 

No que tange as amostradas apresentadas para o Lote V, itens I e ll, Calça Jeans feminina 
em tecido macio 97% algodão e 3% elastano na cor azul escuro, sistema de fechamento de bragui/ha com 
zíper metálico. Tamanhos de 36 a 50 e Calça masculina tradicional, em tecido jeans, macio, 97% algodão e 3% 
elastano, cor azul escuro, sistema de fechamento da braga/Ina com zíper metálico, costura reforço entre pernas 
pespontada na cor amarela, bolso de trás costa lisa, tamanhos variados de 36 a 60. A Comissão de Avaliação 
deliberou pela a aprovação das amostras apresentadas por julgar que as mesmas são compatíveis com as que 

foram pedidas em edital. 

Assim, NOTIFICO-LHE para que, no ;mam de 24 (vinte e quatro) horas. a contar do 
recebimento desta, apresente ao SAAE nova amostra inerente ao Lote III. 

O não atendimento à esta notificação, no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação, 

importará nas consequências previstas no instrumento e na lei ou regulamento. 
Atenciosamente, 

Piumhi, 21 de agosto de 2017. 

A 
AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS - ME 
ATT: llmo. Sr. 

Sr. Aecio Antonio Martins. 
Representante Legal 
Nesta 



á 
sAADíÊ 

Serviço Autônomo :Ie Água e Esgoto 
licltacoes saae lumhl.com.br CNPJ: 235/82816/000110 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 31925-000 PIUMHI/MG - Telefax 37-3371-1332 
 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

Notificante: O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DE PIUMHI, Autarquia 
Municipal criada pela Lei n°. 1.035/90, com sede à Praça Zeca Soares, n” 21 1, centro, nesta cidade, inscrito 
no CNPJ sob o n” 23.782.816/0001-10, representado neste ato por sua Pregoeira, Jaqueline Aparecida de 

Souza, designada Pregoeira pela Portaria - SAAE- Piumhi n.18/20l 7; 

Notificado: AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS- ME, inscrita no CNPJ/MF n° 25.315.329/0001- 
72, estabelecida na Rua Antônio Balduíno, n° 34 Bela Vista nesta cidade de Piumhi-MG, representada neste 
ato pelo Sr. Aecio Antônio Martins. 

Prezado Senhor: 

A empresa Aecio Bruno Felicíssimo Martins - ME, participou do Processo Licitatório n” 
217/2017 Pregão Presencial n” 06/2017, objeto confecção de uniformes para os servidores ativos do 
SAAE/Piumhi-MG, sagrando-se vencedora na etapa de lances dos lotes III e V. 

Foi designada Comissão de Avaliação pela Portaria n° 36/2017, a qual reuniu-se na data de 

17/08/2017 para a análise das Amostras do Processo Licitatório Pregão Presencial n° 06/2017, conforme o 
título XIII do Edital, que chegou à seguinte conclusão: 

Da análise das amostras em relação ao Lote IlI: “Short masculino de nylon liso, cós em 

elástico com cordão interno para ajuste, na cor azul Royal, l' 00% poliéster (podendo ter a composição 96% 
poliéster e 4% elastano), sunga interna em malha, com silk do "SAAE Piumhi-MG" na coxa direita, 
tamanhos variados M, G e GG”. 'A Comissão de Avaliação deliberou pela não aprovação da amostra 
verificada, por achar que a mesma não está compatível com a que foi pedido em edital. 

.d 

No que tange as amostradas apresentadas para o Lote V, itens I e II, Calça Jeans feminina 
em tecido macio 97% algodão e 3% elastano na cor azul escuro, sistema de fechamento de bragu/lha com 
zíper metálicaTamanhos de 36 a 50 e Calça masculina tradicional, em tecido jeans, macio, 97% algodão e 3% 
elastano, cor azul escuro, sistema de fechamento da braga/Ina com zíper metálico, costura reforço entre pernas 
pespontada na cor amarela, bolso de trás costa lisa, tamanhos variados de 36 a 60. A Comissão de Avaliação 
deliberou pela a aprovação das amostras apresentadas porjulgar que as mesmas são compatíveis com as que 
foram pedidas em edital. 

Assim, NOTIFICO-LHE para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do 
recebimento desta, apresente ao SAAE nova amostra inerente ao Lote III. 

O não atendimento à esta notificação, no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação, 
importará nas consequências previstas no instrumento e na lei ou regulamento. 

Atenciosamente, 

Piumhi, 21 de agosto de 2017. 

A 
AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS - ME 
ATT: Ilmo. Sr. 

Sr. Aecio Antonio Martins. 
Representante Legal 
Nesta 



 
Serviço Autonomo de gua e Esgoto 

Iicitacoesêisaaepiumh1.com.br CNPJ: 217823161000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soa res, 211- 37925-000 PIUMHI/ MG -Telefax 37-3371-1332 

CERTIDÃO 

Certifico para os devidos fins, que na data de 21/08/2017, às 16h20 min, o servidor Ailton 
Francisco Figueiredo, dirigiu-se a empresa AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS 
-ME, localizada na Rua Antônio Balduíno, n” 34, Bairro Bela Vista, a fim de entregar 
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inerente ao Processo Licitatório n° 217/2017 
Pregão Presencial n” 06/2017; o Sr. Aecio Antônio Martins, representante legal da 
empresa, recusou-se a receber a notificação. Por ser verdade e dou fe', assino a presente 
certidão aos vinte e um dias de agosto de 2017. 
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Serviço Autonomo de Água e Esgoto 
Iicitacoesãlsaaepiumhincom.br CNPJ: 2178231510001 10 

Autarquia Municipal [Lei 1035/90) Praça zeca Soares. 211- 37925-000 PIUMHI/MG -Telefax 31-33714332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CERTIDÃO 

Certifico para os devidos fins, que a empresa AECIO BRUNO FELICISSIMO  MARTINS - ME, localizada na Rua Antônio Balduíno, n° 34, Bairro Bela Vista, foi 
NOTIFICADA EXTRAJUDICIAL, da decisão da Pregoeira, inerente ao Processo 
Licitatório n°217/2017 Pregão Presencial n ° 06/2017; na pessoa do seu representante 
legal, o Sr. Aecio Antônio Martins, na data de 21/08/2017, às 16h20min. Devidamente 
notificada a empresa deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação. Por ser 
verdade e dou fé, assino a presente certidão aos Vinte e três dias de agosto de 2017. 



 
Serviço Autônomo de Áua e Esgoto 

licitacoes@saaepiumhi.com.br wwwaaaepiumhixombr CNPJ: 233818161000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - Centro- 37925-000 PIUMHI/MG - Telefax 37-3371-1332 

ATA DA REUNIÃO PARA CONVOCAÇÃO DE SEGUNDO COLOCADO N° 14/2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTO DE PREÇOS No 06/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 217/2017 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

Às 09:00 horas do dia 23 de agosto de 2017, em sessão pública, reuniu-se a Pregoeira 
Oficial desta Autarquia, Jaqueline Aparecida de Souza e respectivos membros da Equipe 
de Apoio: Ailton Francisco Figueiredo e Sônia Roseni Costa, designados pela Portaria no 

_ 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, Decreto Municipal 
n° 2.887/2010 (Institui o Pregão) e Lei Complementar 25/2010 que institui 0 Estatuto 
da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual e Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Le¡ Complementar n° 147, de 7 de 
agosto de 2014 e pelas demais normas e condições estabelecidas no edital, referente ao 
Processo Licitatório nO 217/2017, com a finalidade de dar início aos trabalhos para 
convocar segundo colocado do Pregão Presencial n° 06/2017, cujo objeto visa a 
contratação de empresa para confecção e fornecimento de uniformes para os 
servidores ativos do SAAE de Piumhi-MG. A empresa AECIO BRUNO 
FELICISSIMO MARTINS - ME, foi vencedora na disputa de lances, do Lote III, “short 
masculino de nylon liso, cós em elástico com cordão interno para ajuste, na cor azul Royal, 1009/0 poliéster 
(podendo ter a composição 96% poliéster e 4% elastano), sunga interna em malha, com silk do "SAAE 
Piumhi-MG” na coxa direita, tamanhos variados M, G e GG., ocorre que convocada para 
apresentação de amostras, a mesma apresentou amostra incompatível com a pedida em 
edital, notificada para apresentar nova amostra se postou inerte. A Pregoeira e a Equipe 
de Apoio, decidiu por bem convocar para apresentar amostra do Lote III, 0 licitante 
remanescente, na ordem de classificação DOUGLAS GOULART SOUZA - ME, 
classificado em segundo lugar, pelo prazo de até 15 dias, a contar desta, em 
conformidade corn o Título XIII do edital, bem como art.4°, XVI c/c XXIII da Lei 
10.520/02. No mesmo sentido a Comissão decidiu convocar a empresa DOUGLAS 
GOULART SOUZA - ME para a abertura da documentação de habilitação no dia 
28/08/2017 às 09: 00 horas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 
09:30 horas e para constar, Jaqueline Aparecida de Souza - Pregoeira, os Membros da 
Equipe de Apoio, Sônia Roseni Costa e Ailton Francisco Figueiredo, Iavraram a presente 
ata que depois de lida e arovada, será assinada por todos.   Pregoeira: 

Jaqu Aparecida de Souza __ 

Equipe de Apoio: @i0 
Sonia Roáeni Costa A Iton ancisco Figueiredo 



 -;~:""'  
serviço Autônomo de Água a Esgoto 

licitames@saaeplumhl.com.br CNPJ: 217823161000110 

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

COMISSÃO DE LtCITAÇÃO 

AVISO DE CONVOCAÇÃO DOSEGUNDO COLOCADO 
PROCESSO LICITATORIO N” 06/2017 

Modalidade: Pregão Presencial n° 06/2017 
Processo Licitatório: N** 217/2017 

Tipo: Menor Preço Por Lote 
Objeto: Contratação de Micro Empresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP ou 
Equiparadas para prestação de serviços de confecção e fornecimento de uniformes para 
os servidores ativos do SAAE, conforme especificações do anexo I deste edital. 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE-Piumhi/L/IG através da Comissão de 
Licitação torna público que em face de Análise do Laudo das Amostras e de Notificação 
Extrajudicial acostados ao presente processo, bem como em conformidade com o art.4°, 
XVI c/c XXIII, da Lei 10.520/02, CONVOCA o licitante remanescente, na ordem de 

classificação, DOUGLAS GOULART SOUZA - ME, classificado em segundo lugar 
na disputa de lances, para a apresentação de Amostras do Lote III, conforme _dispõe o 
edital do referido processo licitatório em seu Título XIII. A apresentação de amostras será 

conforme os requisitados apresentados em edital, inclusive quanto aos preços aceitos pelo 
primeiro colocado, nos moldes do art.64 §2° da Lei de Licitações e Contratos. Caso não 
aceite, será convocado o terceiro colocado, até que seja efetivada a contratação. Diante 
disso, fica a empresa DOUGLAS GOULART SOUZA- ME, convocada a apresentar 
amostra do Lote III, pelo um prazo de até 15 dias, a partir da data desta, tendo em vista a 
desclassificação da empresa AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS - ME por não 
apresentar amostra compatível com a pedida em edital. 

Piumhi, 23 de agosto de 2017. O   u'   A A 

JAQUELINE A CIDA DE SOUZA 
P GOEIRA 

,rs/W SÔNIA ROSENI COSTA TON FRANCISCO FIGUEIREDO 
MEMBRO EQUIPE DE APOIO NIEMBRO EQUIPE DE APOIO  

Q6466: 0 ¡611/(50 33W 23   



Pregão Presencial n° 0612017 Processo Licitatório n° 217I2017 

Ao 

PONTO CHIC 

i ããiáãââwüg. a: 

aiumrrggjmpg q  - - 1, 
mar** 

DOUGLAS GOULART SOUZA - ME 
CNPJ: 11.021.899/0001-45 

RUA ARMANDO VIOTTI, N” 405, BAIRRO CENTRO 
PIUMMHI-MG CEP: 37925-000 

RECIBO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi- Setor de Licitações 
Empresa: Douglas Goulart Souza -ME 
CNPJ: 11.021.899/0001-45 
Endereço: Rua Armando Viotti, 405 - Centro- Piumhi/MG 
E-mail: pontochic1777@hotmaiI.com 
Telefone: (37) 3371 -1 777! (37) 98816-7612 
Representante legal: Douglas Goulart Souza - Sócio Proprietário 

Lote Cód. Item 
Produto SAAE 

Especificação 

00538 1 

Short masculino de nylon liso, 
cós em elástico com cordão interno 
para ajuste, na cor azul Royal, 
100% poliéster (podendo ter a 

composição 96% poliéster e 4% 
elastano), sunga interna em 
malha, com silk do "SAAE 
Piumhi-MG" na coxa direita, 
tamanhos variados M, G e GG. 

OBS: Declaramos ter recebido as amostras dentro do prazo do edital. 

Piumhi, 23 de agosto de 2017. ^i 

D as 'art So Q¡ ServiçoA - _ 1577-"? 77'- - 

PR .I !RA 
Licitações a Contratos 

SAAE Piumhi - MG 
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COMUNlCADO DE ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO... 

Assunto: COMUN1CADO DE ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO SAAE-MUMH¡ 

De: Licitacoes <I¡citacoes3@saaepiumh¡.com.br> 
Data: 25/08/2017 10:49 
Para: contabiI¡dadeivamar@yahoo.com.br 

A/C NEILA DE PAULA ROSA -MEI 

COMUNICADO DE ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL M9 06/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N9 217/2617 

A Pregoeira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE-Piumhi, Jaqueline Aparecida de 
Souza e Equipe de Apoio composta pelos servidores Sônia Roseni Costa e Ailton 
Francisco Figueiredo designados pela Portaria n9 18/2017 - SAAE Piumhi, assinada 
pelo Diretor Executivo do SAAE -Piumhi Sr. Odécio da Silva Melo, COMUNICA aos 

/“\ interessados que realizará à abertura de “Documento de Habilitação" da empresa DOUGLAS GOULART SOUZA - ME, no dia 28/08/2017, às 09h00min, tendo em vista que a 

referida empresa foi convocado para apresentação de amostras do Lote III, do 
mencionado processo, ficando colocado em 29 lugar na etapa de disputa de lances. 

Att, 

Jaqueline Aparecida de Souza 

Pregoeira 

Sônia Roseni Costa 

Membro Equipe de Apoio 

Ailton Francisco Figueiredo 

Membro Equipe de Apoio 

Favor confirmar recebimento. 

1 de 1 25/08/2017 10:49 



COMUNICADO DE ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO... 

Assunto: COMUNICADO DE ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO SAAE - PIUMHI 
De: Licitacoes <licítacoes3@saaepiumhi.com.br> 
Data: 25/08/2017 10:51 
Para: atendimento@sunred.com.br 

A/C AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS - ME 

COMUNICADO DE ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N9 O6/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N9 217/2017 

A Pregoeira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE-Piumhi, Jaqueline Aparecida de 
Souza e Equipe de Apoio composta pelos servidores Sônia Roseni Costa e Ailton 
Francisco Figueiredo designados pela Portaria n9 18/2017 - SAAE Piumhi, assinada 
pelo Diretor Executivo do SAAE -Piumhi Sr. Odécio da Silva Melo, COMUNICA aos 

”“\ interessados que realizará ã abertura de "Documento de Habilitação" da empresa DOUGLAS GOULART SOUZA - ME, no dia 28/B8/2017, às 09h99min, tendo em vista que a 

referida empresa foi convocado para apresentação de amostras do Lote III, do 
mencionado processo, Ficando colocado em 29 lugar na etapa de disputa de lances. 

Att , 

Jaqueline Aparecida de Souza 

Pregoeira 

Sônia Roseni Costa 

Membro Equipe de Apoio 

Ailton Francisco Figueiredo 

,~\ Membro Equipe de Apoio 
Favor confirmar recebimento. 

lde 1 25/08/2017 10:52 



COMUNICADO DE ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO... 

1de1 

Assunto: COMUNICADO DE ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO SAAE- PIUMHI 

De: Licitacoes <|icitacoes3@saaepiumhLcom.br> 
Data: 25/08/2017 10:55 
Para: nycesilva@hotmail.com 

A/C CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES -ME 

COMUNICADO DE ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N9 06/2917 

PROCESSO LICITATÓRIO N9 217/2017 

A Pregoeira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE-Piumhi, Jaqueline Aparecida de 
Souza e Equipe de Apoio composta pelos servidores Sônia Roseni Costa e Ailton 
Francisco Figueiredo designados pela Portaria n9 18/2017 - SAAE Piumhi, assinada 
pelo Diretor Executivo do SAAE -Piumhi Sr. Odécio da Silva Melo, COMUNICA aos 
interessados que realizará à abertura de "Documento de Habilitação" da empresa 
DOUGLAS GOULART SOUZA - ME, no dia 28/98/2017, às 09h09min, tendo em vista que a 

referida empresa foi convocado para apresentação de amostras do Lote III, do 
mencionado processo, ficando colocado em 29 lugar na etapa de disputa de lances. 

Att, 

Jaqueline Aparecida de Souza 

Pregoeira 

Sônia Roseni Costa 

Membro Equipe de Apoio 

Ailton Francisco Figueiredo 

Membro Equipe de Apoio 

Favor confirmar recebimento. 

25/08/20171055 



COMUNICADO DE ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO... 

Assunto: COMUN|CADO DE ABERTURA DE ENVELOPE DE HAB|L|TAÇÃO SAAE - PIUMHI 

De: Licitacoes <licitacoes3@saaepiumhi.com.br> 
Data: 25/08/2017 10:57 
Para: ademir@bretao.com.br, Carla - Bretão <carla@bretao.com.br> 

A/C CASA DA BOTINA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA 

COMUNICADO DE ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N9 96/2917 

PROCESSO LICITATÓRIO N'-' 217/2917 

A Pregoeira do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto SAAE-Piumhi, Jaqueline Aparecida de 
Souza e Equipe de Apoio composta pelos servidores Sônia Roseni Costa e Ailton 
Francisco Figueiredo designados pela Portaria n9 18/2017 - SAAE Piumhi, assinada 
pelo Diretor Executivo do SAAE -Piumhi Sr. Odécio da Silva Melo, COMUNICA aos 

*“\ interessados que realizará ã abertura de "Documento de Habilitação" da empresa DOUGLAS GOULART SOUZA - ME, no dia 28/08/2017, às 89h00min, tendo em vista que a 

referida empresa foi convocado para apresentação de amostras do Lote III, do 
mencionado processo, ficando colocado em 29 lugar na etapa de disputa de lances. 

Att, 

Jaqueline Aparecida de Souza 

Pregoeíra 

Sônia Rosení Costa 

Membro Equipe de Apoio 

Ailton Francisco Figueiredo 

,_\ Membro Equipe de Apoio 

Favor confirmar recebimento. 

1 de 1 25/08/2017 10:58 



CONVOCAÇÃO DE ABERTURA DE DOCUMENTO DE HABILITAÇÃ... 

"W 

1de1 

Assunto: CONVOCAÇÃO DE ABERTURA DE DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO - SAAE PIUMHI- 
De: Licitacoes <iicitacoes3@saaepiumhí.Com.br> 
Data:25/08/201711403 
Para: pontochic1777@hotmaiI.com 

A/C DOUGLAS GOULART SOUZA -ME 

CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N9 O6/2917 

PROCESSO LICITATÓRIO N9 217/2017 

A Pregoeira do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto SAAE-Piumhi, Jaqueline Aparecida de 
Souza e Equipe de Apoio Composta pelos servidores Sônia Roseni Costa e Ailton 
Francisco Figueiredo designados pela Portaria n9 18/2017 - SAAE Piumhi, assinada 
pelo Diretor Executivo do SAAE -Piumhi Sr. Odécio da Silva Melo, CONVOCA, para 
abertura de "Documento de Habilitação" a empresa DOUGLAS GOULART SOUZA - ME, no dia 
28/08/2017, às 09h60min, tendo em vista que a referida empresa foi Convocado para 
apresentação de amostras do Lote III, do mencionado processo, ficando colocado em 29 
lugar na etapa de disputa de lances. 

Att, 

Jaqueline Aparecida de Souza 

Pregoeira 

Sônia Roseni Costa 

Membro Equipe de Apoio 

Ailton Francisco Figueiredo 

Membro Equipe de Apoio 

Favor confirmar recebimento. 

25/08/201711505 



Lida: COMUNICADO DE ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILI... 

|1de1 

Assunto: Lida: COMUNICADO DE ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO SAAE - PIUM 

De: <atendimento@sunred.com.br> 
Data: 25/08/2017 10:59 
Para: “Licitacoes” <Iicitacoes3@saaepiumhi.com.br> 

Sua mensagem 

Para: atendimento@sunred.com.br _ 

Assunto: COMUNICADO DE ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO SAAE - PIUMHI 

Enviada: 25/08/2017 10:51 

foi Iida em 25/08/2017 10:59. 

5% 
D129   i 

I Livre de vírus. www.avast.com. 

Reporting-UA: sunred.com.br; Microsoft Outlook 16.0 
Final-Recipient: rFc822;atendimento@sunred.com.br 
Original-Message-ID: <d9a22f5b-48c7-B2d5-fd8e-a85a9c345fa8@saaepiumhi.com.br> 
Disposition: manua1-action/MDN-sent-automatically; displayed 

25/03/2017 12:37 



Lida: CONVOCAÇÃO DE ABERTURA DE DOCUMENTO DE HABIL... 

Assunto: Lida: CONVOCAÇÃO DE ABERTURA DE DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO - sAAE PI -T  
De: PONTO CHIC <pOntOchic1777@hOtma¡|.cOm> 
Data: 25/08/2017 11:50 

Para: Licitacoes <Iicitacoes3@saaepíumhi.com.br> 

A sua mensagem: 

Para: PONTO CHIC 

Assunto: CONVOCAÇÃO DE ABERTURA DE DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO - SAAE PIUMHI 

Enviado: sexta-feira, 25 de agosto de 2017 12:03:52 (UTC-02:00) Tempo Universal Coordenado - 02 

foi lida em: sexta-feira, 25 de agosto de 2017 12:50:18 (UTC-02:00) Tempo Universal Coordenado - 02. 

Final-recipient: RFC822; pontOchic1777@hotmai1.com 
4 Disposítionz automatic-actiOn/MDN-sent-automatically; displayed /Tx X-MSExch-Correlation-Key: 3paaCAi/DEiOrn51hwrzFg== 

X-Display-Name: PONTO CHIC 

1 de 1 25/03/2017 12:37 



Lida: COMUNICADO DE ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILI... 

3 

1de1 

Assunto: Lida: COMUNICADO DE ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO SAAE - PIUM ' '   
De: "Ademir - Bretao" <ademir@bretao.com.br> 
Data: 28/08/2017 07:13 
Para: "'LicItacoes"' <|icitacoes3@saaepiumhi.com.br> 

Sua mensagem 

Para: ademir@bretao.com.br; Carla - Bretão 

Assunto: COMUNICADO DE ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO SAAE - PIUMHI 
Enviada: 25/08/2017 10:57 

fo¡ lida em 28/08/2017 07:12. 

Reporting-UA: bretao.com.br; Microsoft Outlook 14.0 
Final-Recipient: rfc822;ademir@bretao.com.br 
Original-Message-ID: <c98f3ccf-2281-c3ae-6d02-8d98af76e85a@saaepiumhi.com.br> 
Dispositíon: manua1-action/MDN-sent-manually; displayed 

28/08/2017 10:40 
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. Serviço Autónomo de Água e Esgoto Í  
licitacoes@saaepiumhi.eom.br CNPJ: 23.782.816/000110 1  

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-001] PIUMI-Il/MG - Telefax 37-3371-1332 _ 

ATA DE ABERTURA DE DOCUMENTOS oE HABILITAÇÃO N° 15/1017  
PREGÃO PRESENCIAL§N° 06/2017 ¡ l 

i 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 217/ 2017 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

Às 09:00 horas do dia, 28 de agosto de 2017, em sessão pública, reuniu-se a 

Pregoeira Oficial destaaAutarquia, Jaqueline Aparecida de Souza e respectivos 
membros da Equipe deApoio: Ailton Francisco Figueiredo e Sônia Roseni Cojsta, 

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? 8.666/96, e 
suas alterações, o Decreto Municipal n° 2.887/2010 (Institui o Pregão) ei Lei 

Complementar 25/2010!que institui o Estatuto da Microempresa, da Empresa de 
Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual e Lei Complementar nO 1:23, de_ 14 

de dezembro de 2006, Içeigãcomple,... @tah  11471 idegí7aâildé.:z.a.gosto-  e pelas 
demais normas e condições estabelecidas no edital, referente ao Processo Licita ório 
n° 217/2017 Pregão Priesencial nO' 06/2017, comia' .finalidade de dara, início !aos 
trabalhos para abertura de Documentos de Habilitação da empresa qOUGLAS 
GOULART SOUZA -ME'cujo objeto visa a CONTRATAÇAOZQE MICRQSEAfERESAS 
- ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP OU EQUIPARADAS PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFOR ES 

PARA OS SERVIDORES ATIVO DO SAAE, conforme descrição, características e 
informações constantes do Edital e seu Termo de Referência. Presente o 
representante legal da empresa _DOUGLAS GOULART SOUZA - ME, o Sr; Douglas 
Goulart de Souza. Os demais licitantes embora devidamente comunicados, lnão 

compareceram. Apóseabertura do envelope de habilitação,.a_nálise e ;examepos 
documentos da empresa, pela _Pregoeira e Equipe de Apoioà vista dasrexáugêníczias 

constantes do edital, chegou-se ao seguinte julgamento: 'os documentosode 
habilitação da empresa estão conforme oexigindo em. edital, Anexo II..=~.N-_a.d.a, .ais 

havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 09:30 horas _e para constar., .Jaqueline 
Aparecida de Souza - Pregoeira, os Membros da Equipe e-Apoio,_~Sônia.Roseni Costa 

e Ailton Francisco Figueiredo, lavraram apresente ata quedepois de lida e aprovada,- 
será assinada por todos. . » - 3 -  

   

   Pregoeira: 
Jaq arecida de Souza ' _ i _ _Í     

Equipe de Apoio:  

oug as Goula Souza 



;a 

 Esgoto . 
diretoriaexecu iva@saaepiumhí.can1.br PJ: 23.782.S16/000l10 i. 

Autarquia Municipal (Lei 103 Praça Zeca Soares, Zll - 37 . - 00 PIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

DOCUMENTOS ORIGINAIS DE 
HABILITA ÇÃO CONFORME EDITAL 

PRE GÃ O PRESENCIAL N°06/2 01 7 

DOUGLAS GOULART SOUZA-ME 
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Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República Na DO PROTOCOLO (um da "uma “mma” 
Secretaria de Racionalização e Simpliñcação 

   

 

 

 

Departamento de Registro Empresarial e Integração . 4 JLICEMG - UD135 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Económico de Minas Gerais t; umas - MF PIUMHI 

NIRE [da sede ou filial, quando a Código da Natureza N" de Matricula do Agente 

sodaforemoutrauF) Im  llllllllllyllliggisli II lllll 16 176. f 
31 109330507 21 as f 
1 - REQUERIMENTO / 

ILMO(AJ. SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERA¡ 
NOME: DOUGLAS GOULART SOUZA -ME 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

requer a V5' o deferimento do seguinte ato: No FcwREMp 

N“ DE CÓDIGO CÓDIGO     l  I   
vms oo ATO oo EVENTO uma ::esmaga oo ATO n' EVENTO «1133325150223 
1 1002 - - ALTERACAO 

2244 1 ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL 
E SECUNDARIAS) 

2221 1 ALTERACAO DO TITULO D0 ESTABELECIMENTO (NOME 
DE FANTASIA) 

»s PIUMHI 
Local 

13 Melo 2016 

r Data 

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL 

i' DECISÃO SINGULAR Ú DECISÃO COLEGIADA 

Nomets) Empresarlauais) lguauals) ou semelhantels): 

E SN ü S"" Processo em Ordem 

À decisão 

_f f.___ 
Data 

E¡ NÃO _i_r___ E NÃO _¡_r ______ Responsável 

Data Responsável Data Responsável 

DEUSÀD SWGULAR 2' Exigência 3' Exigência 4¡ Eúgênda 5. Emgénda 

ü Processo em exigência. Mude despacho em folha anexa) e¡ 

Processo deferido. Pubiinue-se a arquiva-se. D D ü  13'*- Procasso Indeferido. Publique-se. - 

. ' 5.5 

4312,05 (ü 5% .g "a 
Dala sponsavet 

ÚECÍSÃÚ CÚLEGÍADA 2' Exigência 3" Exigência 4' Exigência 5° Exigência 

ü Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) U Ú D ü 
ü Processo deferido. Publique-se e amulve-se. 

ü pmoesso [ndeferfd°_ Pub|¡qug.5e_  JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE IIINAÊ GERAIS  CERTIFICO o REGISTRO 50a o MRO: 5753215 I r'  EM :#0512011 \.  
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Protocolo: !SHTGJIOB-s 
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É  - NFORIIIIE 
_ oMERcI L 

'P e ImhIIMG  
ucltaç r-econtretos 

ãteâiJunta Comercial do Estado de Minas Gerais SAAE P um” ' MG _  Certifico registro sob o n” 5758295 em 2410512016 da Empresa DOUGLAS GOULART SOUZA -ME, Nire 31109830607 e protocolo 161760066 - 
“WM ' 18/05/2016. Autenticação: 22DDE4DC9ADB47A5E6DEBF1E67EFADE94BB1D14D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este 

documento, acesse hItpJ/wwwjucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 16/1 761306-6 e o código de segurança fHcY Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 261077201? por Marineiy de Paula Bomfim ~ Secretária-Geral. _ _ ,_     

q: 
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_ÍÍJF  Junta Comercial do Estado de Minas Gerais “É” 
v». 

/1 
ii” à 

CONFERIDA, consegue 
SITE DA JUNTA COMERCIAL if  

PR 
Li ltaçõe 

ÊAAE Piumhi - MG 

Certiñco registro sob o n° 5758295 em 24105/2016 da Empresa DOUGLAS GOULART SOUZA -ME, Nire 31109830607 e protocolo 151760066 - ma' 18/05/2016. Autenticação: 22DDE4DC9ADB47A5E6DE8F1E67EFADE94B61D14D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este 

documento, acesse httpzllwwwnjucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 161176006-6 e o código de segurança fHcY Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 26/07/2017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 

pág. 214 

_ f)... 
M sm v :PAULA um »a 

:E REIÀRIAGE 1. 



"°""”'2“"..............'°""“"““°'"'“"°”““ REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIOÀ 1, 

 
  

~ cabia ~ -r -- ~ - 

. - T**- › Inf-NT u"? 0o *Pá-- '›- “Lim” " ' mnEnAHuMwI-rmorlmmbumvuovunnild)  7 ' SHOÍBSWO-T - \-- 1" -' Dtclnyhhlmllhtmdlhlli)  
j DOUGLAS Gouunr souza W l _ nJú“vnñ?n. 55y¡n15ñL 

- naasmema casaco // l e 
'= rs-'r- 'íín DEBENSlnundD¡ 'E 

_ M ;A p D GOMUNHAO PARCIAL l/ l _- '_ "I"- Eta-H! 1mm V  = FELISBINO GOMES DE SOUZA SOBRINHO APARECIDA GOULART SOUZA 
¡ 

' uqaaooenccunamaamnu¡ *Ã 217m7) 065mm TJ? CPF (Iiürmn) 

0 0310211004 11641315305 IssP lua 055.011.210-13 f¡ a :ranma-n , usommumunooamanar¡  J¡ nuuncaumo ou :Locnnouno na. n_ ala.) nun-fo  RUA DNIPIDPOLIB 24a 

__ -- ' ' N10 mí 015111110 cy: f 

-l CASA IAGOA DE TRAZ 37925000 › 

, !IU F D up í 
1:: PIUMHI ¡Mg  declara. sob as penas da lei, não estar impedido de exercer aüvídade empresária. qua não possuí outro registro de empresario, e 'N 

_ - requer à Junta Comenda¡ do ESTADO DE MINAS GERAIS: 
A o u¡ - comme E casca¡ eum *j ' 002 ALTERACAO 2244 nuemcao ::e ATIVIDADES economicas (mamar-m. e 
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DOUGLAS GOULART SOUZA - M 

h a CNPJ: 11.021.399¡0001- 45 - INSC. : 001.324395.0023 RUA ARMANDO VIOTTI, 405 - cENTRO. Pon tOC ã C PIUMHI - MG - CEP: 37925-000 

Ç TEL.: (37) 3371-1777 E-mail: pOntOchic1777@hOtmaiI.cOm UNIFORMES E BORDRDOS 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO 
ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE 

E NAO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS. 

Empregador Pessoa Jurídica 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N°06I2017 
PROCESSO LICITATORIO N°217I2017 

À empresa DOUGLAS GOULART SOUZA - ME, inscrito nO CNPJ n.° 

11.021.899/0001-45, pOr intermédio de seu representante legal O Sr. (a) DOUGLAS 
GOULART SOUZA, pOrtadOr(a) da Carteira de identidade n.° MG-11.616.995 e dO CPF n.° 
055.811.216-13, DECLARA, sob as penas da lei, em cumprimento ao disposto nO inciso 
XXXIII, dO art. 7° da Constituição da República e para fins dO disposto nO inciso V dO art. 27 
da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°9.854, de 27 de Outubro de 
1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprediz, a partir de quatorze 

anos, na forma da Lei. _  / 
.x0 

,zÊOU SGOU TSOLÇÍZA 
..:055.81 .216-13 

11.021.3s3¡0001M5 
001.101.213 GCULARTSW' 

RÊZÊÉQEÉÊSÃÉÉÉÉÊLLÊ#  



RUA. ARMANDOVIOTTI, 405 - CENTRO. 
PIUMHI - MG - CEP: 37925-000 

TEL.: (37) 3371-1777 
E-mail: pontochic1777@hotmail.com 

UNIFORMES E BORDRDOS 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE 

PREGAO PRESENCIAL N°06f2017 
PROCESSO LICITATORIO N°217I2017 

A empresa DOUGLAS GOULART SOUZA, inscrita no CNPJ n° 11.021.899/0001-45, 
por intermédio de seu representante legal, o Sr. Douglas Goulart Souza, portador da Cédula 
de Identidade MG-11.616.995 e CPF 055.811.216-13, DECLARA, sob as sanções 
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte nos termos de legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos 
no § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n°123/06. 

Piumhi, 27 de Julho de 2017. 

V : sbuGLAsfGouL/XRT UZA/ 
c: ..0558112 -13 

11 .G21 .sssroso-a -45 
DOUGLAS 000MB? SGUM 

Rua Aimañáo view. 403 
centro - Piumhi - MG 

CEP 37835000 

r 

as¡ 
t 

CNPJ: 1102139910001- 45 - INSC. : 001.324395.0023 
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Ministerio da indústria. Comercio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e integração 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 
Junta Comarciai do Estado de Minas Gerais 

Certidão Simplificada 

vigentes na data de sua expedição. 
Nome Empresarial: DOUGLAS GOULART SOUZA -ME 

Certificamos que as informações abaixo constem dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 

Natureza Jurídica: EMPRESARIO 

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

31 10983060-7 11.021.899/0001-45 04/08/2009 01/08/2009 

Endereço Completo: 

RUA ARMANDO VIOTTI 405 

Objeto Social: 

CONFECCAO. SOB MEDIDA , DE PECAS DO VESTUARIO , EXCETO ROUP 
DO VESTUARIO E 

Capital: 
VINTE MIL REAIS 

Status: xxxxxxx 

Último Arquivamento: 24/05/2016 

Ato 002 

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAST  
2221 - ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

ACESSORIOS A COMERC|0 VAREJISTA DE _SUVENiRES , 

R3 20.000,00 

- ALTERACAO 

Nome do Empresário: DOUGLAS GOULART SOUZA 

identidade: MG-11.616.995 

Estado Civil: Casado 

NADA MAiS# 

Certidão Sirnptificada Digital emitida peia JUNTA COMERCiAL DO ESTADO 
confirmar a autenticidade desta certidão. acesse O site da JUCEMG (httpzl/ 
certidão pode ser validade de duas formas: 

 

CPF: 055.811.216-13 

Regime da Ben 

- BAIRRO CENTRO CEP 37925-000 - PiUMHl/MG 

AS INTIMAS. 'COMERClQíit/AREJISTA DE ARTIGOS 
BIJUTERIAS E ARTESANAÍJÇQS. 

MicroempresazouEiiipgfesa de Pequeno Porte 

MICRO' EMPRESA 
(Lei Complementar ¡13123/06) 

Situação: ATIVA .v  5'_ 

NúmerO:5758295 ' " 

srComunhao Parciài; 

.._.~ 

.CONEE-RIDA, OONFORME 
SITE DA JUNTA COMERCIAL 

1) Validação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visual (digite o n° 0170001798150 e visualize a certidão) 

17/370683-5 

PR G _ 

Licitações e contratos 
SAAE Piumhi - MG 

DE MINAS GERAIS e certiñcada digitalmente. Se desejar 
www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A 
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25007/2017 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Comprovante de ln scrição 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 JURIDICA  
Nu OD INSCR A " ATA 

::Êggmooizg COMPROVANTE Dgggãgwâo E DE SITUAÇAO gqogggggmum 

NOME EMPRESARIAL 

DOUGLAS GOULART SOUZA - ME 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

PONTO CHIC UNIFORMES 

CÓDIGO E oEsCRIÇAo DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

14.12-6-02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário. exceto roupas intimas 

'CODIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS 

4181-4-00 - Comércio Varejista de artigos do vestuário e acessórios 
4739-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 

R ARMAN oo vIoTTI 405 

CEP BAIRROIDISTRITO MUNICIFÍO UF 

37.925-000 CENTRO PIUMHI MG 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

(37) 3371-1777 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
*um 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 04/08/2009 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

'SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

*nun-n 
*àtitiúdú 

LI 

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

Emitido no dia 25l07l2017 às 16:53:37 (data e hora de Brasilia). Página: 1I1 

3" *'"”°'_" ' : t i 

I Consulta QSA l Capital Social  ' ÇI 
m 

 Pãiiarerüâainá' I 

:pátaimpreiseão ,  
A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, Clique aqui. r 

Atualize sua pagina 

https:f/wwwxeceitafazenda.gov.br/Pessoaduridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjrevatcomprovante.asp 1/1 



251071201 7 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS PÀOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNI 0 

Nome: DOUGLAS GOULART SOUZA - ME 
CNPJ: 11.021.899/0001-45 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certiñcado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a creditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União junto à Procuradoria- 
Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão e válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os orgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei m9 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <httpz//wwwreceita.fazenda.gov.br> ou <http:lfwww.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n9 1.751, de O2/10f2014. 
Emitida às 17:15:41 do dia 25/07/2017 <hora e data de Brasilia>. 
Valida até 21l01/2018. 
Código de controle da certidão: 3235.95E7.600E.2BOB 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



25/07/2017 SEF/MG - SIARE 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS  
CERTIDÊO EMITIDA EM: CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS /07/2017 

Negati” CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 

23/10/2017 

NOME/NOME EMPRESARIAL: DOUGLAS GOULART SOUZA - ME 

QÊSCRIÇÃO ESTADUAV 00132439500' CNPJ/CPF: 11.021.899/0001-45 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: RUA ARMANDO VIOTTI NÚMERO: 405 

COMPLEMENTO: BAIRRO: CENTRO CEP: 37925000 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: PIUMHI UF: MG 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de d responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou re istro de formal de partilha, ge 
carta de adJuqicaçao expedida em autos de inventario ou de_arro amante, de sentença _em açao 
de separaçao Judicial, divorcio, ou çle_partilha de bens na_uniao estavel e de escritura publica de 
doaçao de bens IITIDVEISL esta certidao somente tera validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento l Desoneraçao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio ga Secretaria de Estado de 'g3 Fazenda de Minas Gerais em www.fazepda.m .gov.br => certidao de debitos tributarios => 
certificar ocumentos 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 201700022006175? 

hltpszifsiarecertfazenda.mg.gov.brlsol/ctrI/SOL/CDT/DETALHE_746?ACA0=VISUALIZARiSinumProiocoID=2O1708441774U&autenticacaoM0deI=r... 1/1 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PIUMHI 

MINAS GERAIS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
MUNICIPAIS 

INFORMAÇÕES DA CEBLIÍIDÃO: 

Número de Controle: Validador: 
1338 B05A?E 

Assinatura Eletrônica: 
9579FE18.I=aACEE57.6E9F9CCF.s9s14012 

Link de verificação: 

IDENTIFIc-AcAO DO CONTRIBUINTE? I  
Nome/Razão Social: 
23202 - DOUGLAS GOULART sOUzA - ME 

CNPJICPF: 
11.021 .899/9001-45 

Endereço: 
RUA ARMANDO VIOTT!, 405 - LOJA - CENTRO - CEP 37.925-000 - PIUMHI - MG 

Certifico para O_S dei/idos fins de gireito _ _ _ ' _ _ 

guie O contnbuinte acIma Identificado nao possui debito com a Fazenda Publica MUnIOIpaI, até a presente a a. 

_ Resguarda-se O 

direito da_ Fazenda Publica Municigal vir a constituir novos créditos tributários de responsabilidade do contribuinte 
e que ate a presente data_amda nao foram apurados OU lançados, Ou que estejam 

em curso de cobrança e nao venctdos. 

PIUMHI. 25 de Julho de 2017 

Qualquer rasura invalida a certidão. 

O PRESENTE TERA O PRAZO DE VALIDADE DE 60 DIAS. 



Secretaria de Estado de 
Fazenda 

de Minas Gerais 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL 

k_ 
f' 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

NOMEINOME EMPRESARIAL: 

NOME FANTASIA: 

CNAE PRINCIPAL I DESCRIÇÃO: 

DESMEMBRAMENTO: 

CNAE SECUNDÁRIA I DESCRIÇÃO: 

DESMEMBRAMENTO: 

NATUREZA JURIDICA : 

REGIME DE RECOLHIMENTO : 

DATA INSCRIÇÃO: 

sITUAcAO INSCRIÇÃO: 

CEP: 

MUNICIPIO: 

DISTRITO l POVOADO: 

BAIRRO: 

LOGRADOURO: 

NUMERO: 

COMPLEMENTO DO CEP: 

COMPLEMENTO: 

DADOS CADASTRAIS 

0013243950023 

DOUGLAS GOULART sOUzA - ME 

PONTO CHIC UNIFORMES 

CPF/CNPJ: 11.021.899/0001-45 

1412-6/02 - Confecção. sob medida, de peças do vestuário. exceto roupas íntimas 

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 

EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 

SIMPLES NACIONAL 

05/08/2009 

Ativo 

CATEGORIA: Único 

MEI: não 

DATA DA SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO: 05/03/2009 

ENDEREÇO D0 ESTABELECIMENTO 

37925000 UF: MINAS GERAIS 

PIUMHI 

CENTRO 

RUA ARMANDO VIOTII 

405 

jk 

Nf? 
EMITIDO EM 

25/07/2017 17:15:00 



_whom_ - 023mm mu cacem... ou mzcmgmw ou cuca". 

52cm »zinco mñoaon_ :müom owns: 

 

 

W d 



25/07/2017 httpsJ/wvvwsifge.caixa.govbr/Empresa/CrfICrfIFgeCFSImprimirPapeI.asp?\/ARPessoaMatriz=16082184&VARPessoa=160B21848-VARUf... 

  iiütíirin _  
 CAI 

GAIXA ECONÕIA FEÓE RÀL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 11021899/0001-45 
Razão Social: DOUGLAS GOULART SOUZA 

Endereço: RUA ARMANDO VIOTTI 405 / CENTRO/ PIUMHI l 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 data, a 

empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigações com o FGTS. 

Validade: 18/07/2017 a 16/08/2017 

Certificação Número: 20 1707 1804194348473572 

Informação obtida em 25/07/2017, às 17:22:18. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos ern Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

httpsz//wwwsifgetzaixa.gov.brIEmpresaICrf/CrUFgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=16082184&VARPessoa=160821B4&VARUf=MG&V... 1/1 
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1 . EUDICIÀRÉO 
Ju; A ao TRABALHO 
  

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: DOUGLAS GOULART SOUZA - ME 

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 11.021.899/0001-45 
Certidão n°: 134192577/2017 
Expedição: 25/O7/2017, às 17:26:19 
Validade: 20/Ol/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

C e r t i f i C a d S e q u e D(3EIG]LA.S G(DIJI.A1!? S(JlJZ.A - BEE 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
11.021.899/0001-45, NÂO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642~A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO 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. 

í==_,~:s-:>r*õe:2: L':'r~:1t.Í;3T.-.=.*:., jus .br 



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
PIUMHI 

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA 

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a 

presente data, nas ações especificas de concordata Preventiva l Suspensiva, Falência de Empresários, 
Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Recuperação Extrajudicial, 
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra: 

Nome: DOUGLAS GOULART SOUZA ME 

CNPJ: 11.021.899/0001-45 

Observações: 
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 121/2010 
do Conselho Nacional de Justiça; 

b) a informação do número do CPF/CNPJ e de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados 
o nome e o CPFICNPJ 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 
(httpzl/www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição; 

d) esta Certidão tem a mesma validade da emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça 
Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, incluindo os processos 
físicos 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 25 de Julho de 2017 às 17:30 

WW \B/_r 

a5 5° 

.iam q 
PIUMHI, 25 de Julho de 2017 as 17:30  É 

Código de Autenticação: 1707-2517-3054-0029-6062 

Para validar esta certidão. acesse o sitio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO 

IAUTENTECAÇAO 2 informando o código. 

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer 
emenda ou rasura gera sua invalidade e sera considerada como indício de possível adulteração ou tentativa 
de fraude. 

1de1 



 DOUGLAS GOULART SOUZA -  o CNPJ: 11.o21.s99¡ooo1- 45 - msc. : oo1.324395.oo23 

pon toch n C RUA. ARMANDO VIOTTI, 405 - CENTRO.  PIUMHI - MG - CEP: 37925-000  TEL.: (37) 3371-1777 

E-mail: pontochic1777@hotmaiI.com 

 
umsones e soam-mos 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA_DE 
FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇAO 

A th” SAAE PIUMHI - MG 

Pregoeiro e Equipe de Apoio 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N°06I2017 
PROCESSO LICITATOIO N°21 712017 

Prezados Senhores: 

A Signatária DOUGLAS GOULART SOUZA - ME, CNPJ 11.021.899/0001-45, neste 
ato representado(a) pe|o(a) Sr(a) Douglas Goulart Souza, RG n° 11.616.995 SSP-MG e do 
CPF n° 055.811.216-13, Declara, que até a presente data encontra-se desimpedicla de 
participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a 
superveniência de fato impeditivo da habilitação. conforme art. 32, parágrafo 2° da Lei n° 

/"'*'\ 8.666/93. 

Piumhi, 27 de Julho de 2017. 

Ã J a. % 
11 .,021 .âãâíãüm 45 
DOUGLAS GOULART §0UZA 

Rua Ariiwando View, 405 
centro - Piumhi - R410 

CEP 37325.90:: 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

lícitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.8l6f0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 103530) Praça Zeca Soares, 2ll - 37925-000 PIUMHUMG e Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

REFERENTE: PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 217/2017 

ANÁLISE oo LAUDO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS 

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, a 
Comissão de Avaliação, Fiscalização de amostras de Bens Licitados do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi, Maria das Graças Ferreira Barros 
Goulart - Presidente , Rosilaine Ferreira Silva figueiredo - Membro e Adilson 
José Pereira-Membro, designada pelo Eng° Odécio da Silva Melo - Diretor 
Executivo do SAAE, conforme Portaria n° SAAE-P|U-036l2017 de 27/06/2017, 
reuniram-se na sede do SAAE de Piumhi-MG , localizada na Praça Zeca Soares ~ 

n° 211, Centro, a fim de julgar a amostra apresentada pela empresa DOUGLAS 
GOULART SOUZA - ME conforme as condições e especificações estabelecidas 
no Anexo II do Edital. 

A empresa DOUGLAS GOULART SOUZA - ME, segunda colocada na disputa 
de lances, devidamente convocada para apresentar amostra do Lote III, 

protocolou dentro do prazo estabelecido no Título XIII do edital a entrega da 
amostra. 

Após análise e verificação da amostra do Lote III, essa comissão julgou 
compatível com o edital a amostra do uniforme apresentado, portanto, 
CLASSIFICADA para fornecer o lote objeto da Licitação. 

 
Maria das Graç _eãjira Barros Goulart r si nte 

!Q4653 



   

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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais; Subsistema - Compras e Licitações 

Processo de compra N° 21712017 

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. 

 
     
    1 . 1. -45 

18.680. 1-26 

2531532531000 -72 

28.1 .773/0001-15 

DOUGLAS 

CASA 

AECiO 
NElLA DE P 

LART SO 

TINA IND 

N FELICISSI 

ROSA ME! 

            IA E COME 

MARTINS ME 

LTDA EPP  X 

X 
X 

Os trabalhos foram iniciados com a presente Ata que, depois de lida, conferida e achada em conformidade com a 

documentação apresentada, foi assinada pelos membros da comissão e pelos demais presentes que assim o 
desejarem. 

       
Piumhi - MG, terça-feira, 29 de agosto de 2017 

  ' ' E-P|U 18Í2017 
Serviço Au a - Agua e Esgoto x 

"É  i ::M1449 
SONIA ROSENI GOSTA um#   Êclsco FIGUEIREDO MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 

Sistema: MGFCompras - HabiIitacaoDePregaom .rpt 

MEErÍBRO DA EQUIPE DE .APOIO 

Prot: 11.179 l 2.017 Página 1 



 
_ licitac0es@saaepiumhi.c0m.br CNPJ: 233781816/000110 

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

ATA DA REUNIÃO DE ADJUDICAÇÃO N° 16/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N° 0s/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 217/2017 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

Às 13:00 horas do dia 29 de agosto de 2017, em sessão pública, reuniu-se a 

Pregoeira Oficial desta Autarquia, Jaqueline Aparecida de Souza e respectivos 
membros da Equipe de Apoio: Ailton Francisco Figueiredo 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 nO 2.887/2010 (Institui o Pregão) e Lei à Complementar 25/2010 que institui o Estatuto da Microempresa, da Empresa de 

Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual e Lei Complementar n° 123, de 14 
de dezembro de 2006, Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014 e pelas 
demais normas e condições estabelecidas no edital, referente ao Processo Licitatório 
n° 217/2017, com a finalidade de dar início aos trabalhos para adjudicação do 

processo licitatório na modalidade Pregão Presencial n° 06/2017 CONTRATAÇÃO DE 
MICRO EMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP OU 
EQUIPARADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E 
FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES ATIVO DO SAAE, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DESTE 
EDITAL, conforme descrição, características e informações constantes do Edital e 

seu Termo de Referência. Após análise e exame das propostas comerciais, à vista 
das exigências constantes do edital, a pregoeira juntamente com a equipe de apoio 
chegou ao seguinte julgamento. 

ADJUDICA como vencedora do certame a empresa: 
Ã NEILA DE PAULA ROSA MEI 

Lote Cód. Item Especificação Unid Quant. Marca Preço Sub. Preço Total 
Produto Unit. Total 

SAAE 

Camisa Masculina 
malha PV Anti - 

PilIing67°/o poliéster 33% 
00082 1 viscose na cor branca, PÇ 90 NEILOCA R$ 17,82 R$ 1.603,80 

modelo polo(manga 
curta com punho, gola 
em linha, com abertura 
e botões), com o logotipo 
do "SAAEPiumhi- MG" 
no bolso esquerdo, 

I tamanhos variados P, M, G 

e GG. R$ 3.899,40 

Camisa Masculina 
malha PV Anti -Pilling 
67% poliéster 33% 

00079 2 viscose na cor azul royal, PÇ 120 NEILOCA R$ 19,13 R$ 2.295,60 

punho, gola redonda 

AEW 



 
Serviço Autônomo de 

licitacoes@saaepiumhi.com.br 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PlUMHI/MG - Telefax 37-3371-1332 

gua e Esgoto 
CNPJ: 217828161000110 

com punho , com o 
logotipo do "SAAE 
Piumhi-MG" no bolso 
esquerdo, tamanhos 
variados P, M, G e GG. 

II 

00077 

Calça masculina 
profissional, em brim 
sol a sol de alta qualidade 
com 260g/m2, na cor azul 
Royal, 100% algodão, 
cós com elástico traseiro, 
sistema de fechamento da 
braguilha com zíper 
metálico, costura reforço 
entre pernas pespontada, 
bolso de trás costa lisa, 
tamanhos variados 36 a 

60. 

PÇ 200 NEILOCA R$ 38,21 R$ 7.642,00 

00078 

Camisa masculina de 
manga curta modelo 
tradicional, em brim sol 
a sol de alta qualidade 
com 26Og/m3, na cor 
azul Royal, 100% 
algodão, com logotipo 
"SAAE Piumhi- MG" no 
bolso do lado esquerdo, 
tamanhos variados P, M, G 
e GG. 

PÇ 200 NEILOCA R$ 36,79 R$ 7.358,00 

R$515.000,00 

IV 

00690 

Camisa masculina 
manga curta estilo 
social na cor branca, em 
tecido tipo Tricoline 
elastano branco, ou de 
alta qualidade composição 
68% Poliester 27% 
algodão 5% Elastano, 
Gramatura 138, bordada 
"SAAE Piumhi-MG" no 
bolso lado esquerdo, 
com abertura e botões, 
tamanhos variados: P.M.G 

e GG. 

PÇ 08 NEILOCA R$ 27,94 R$ 223,52 

003412 

Camisa masculina 
manga longa estilo 
social na cor branca, em 
tecido , Tricoline elastano 
branco,ou de alta 
qualidade composição 
68%PoIiester 27% 
algodão 5% Elastano, 
Gramatura 138 bordada 
"SAAE Piumhi-MG" no 
bolso do lado esquerdo, 
com abertura e botões, 
tamanhos variados: P.M.G 
e GG. 

PÇ 12 NEILOCA R$ 31,44 R$ 377,28 

001873 

Camiseta feminino 
manga curta na cor 
branca, em tecido tipo 
Tricoline elastano 
branco,ou de alta 
qualidade composição 
68°/oPoIie5ter 27% 
algodão 5% Elastano, 
Gramatura 138, bordada 
"SAAE Piumhi-MG" do 

PÇ 41 NEILOCA R$56,30 R$1.112,33 

R$ 2.269,83 



 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 

licitacoes@saaepinmhixormhr CNPJ: 217818161000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PlUMHl/MG - Telefax 37-3371-1332 

lado esquerdo , com 
abertura e botões, 
tamanhos variados: 
P,M,G,GG. 
Camiseta feminino 
manga longa na cor 
branco, em tecido tipo 
Tricoline elastano branco, 
ou de alta qualidade 

004801 4 composição 68°/oPo|iester PÇ 19 NEILOCA R$29,33 R$556,70 
27% algodão 5% 
Elastano, Gramatura 138, 
bordada "SAAE Piumhi-MG 
do tado esquerdmcom 
abertura e botões, 
tamanhos variadoszP, M, 

G, GG 

VALOR GLOBAL DOS ITENS: R$ 21.169,23 (Vinte e um mil, cento e sessenta e nove 
reais e vinte e três centavos) 

Valor Total Adjudicado: R$ 21.169,23 (Vinte e um mil, cento e sessenta nove reais e 
vinte e três centavos. 

DOUGLAS GOULART SOUZA - ME 

Lote Cód. Item Especificação Unid Quant. Marca Preço Sub. Preço Total 
Produto Unit. Total 

SAAE 
Short masculino de 
nylon liso, cós em elástico 
com cordão interno para 
ajuste, na cor azul Royal, 
100% poliéster (podendo 

00538 1 ter a composição 96% PÇ 100 PONTO R$ 16,00 R$1.600,00 R$1.600,00 
III poiiéster e 4% elastano), CHIC 

'W sunga interna em malha, 
__ com silk do "SAAE 

Piumhi-MG" na coxa 
direita, tamanhos variados 
M, G e GG. 

VALOR GLOBAL DO ITEM: R$ 1.600,00 (Um mil e seiscentos reais) 

Valor Total Adjudicado: R$ 1.600,00 (Um mil e seiscentos reais) 

AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS ME 

Lote cód. Item Especificação Unid Quant. Marca Preço Sub. Preço Total 
Produto Unit. Total 

SAAE 
Calça Jeans feminina em 
tecido macio 97°ln 

00383 1 algodão e 3% elastano PÇ 36 SUNRED R$ 65,13 R$2.344,68 

sistema de fechamento de 
na cor azul escuro, 

,@  3 Pr 



 
Serviço Autônomo de Água o Esgoto 

licitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816l000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PIUMHUMG - Telefax 37-3371-1332 

braguiiha com zíper 
metáiico.Tamanhos de 36 a 

50 

V R$ 4.949,88 
00382 2 Calça masculina PÇ 40 SUNRED R$65,13 R$2.605,23 

tradicional, em tecido 
jeans, macio, 97% 
algodão e 3% elastano, 
cor azul escuro, sistema 
de fechamento da 
braguiiha com zíper 
metálico, costura reforço 
entre pernas pespontada 
na cor amarela, bolso de 
trás costa lisa, tamanhos 
variados de 36 a 60. 

N." VALOR GLOBAL DOS ITENS: R$ 4.949,88 (Quatro mil, novecentos e quarenta e nove 
reais e oitenta e oito centavos). 

Valor Total Adjudicado: R$ 4.949,88 (Quatro mil, novecentos e quarenta e nove reais 
e oitenta e oito centavos). 

CASA DA BOTINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 

Lote Cód. Item Especificação Unid Quant. Marca Preço Sub. Preço Total 
Produto Unit. Total 

SAAE 

_ ñ fixada pelo sistema strobei, 

Calçado de seguranç, 
tipo botina de elástico 
na cor preta, 
confeccionado em 
nobookhidrofugada 
curtida ao cromo, paimilha 

00326 1 de montagem de não tecido PAR 24 BRETÃO R$ 45,04 R$1.080,96 

sem biqueira de aço, e 

solado de poliuretano 
bidensidade injeta direto no 

VI cabedal, com certificado 
de aprovação (CA), 
tamanhos variados de 36 a R$ 8.076,96 
46. 
Calçado de segurança, 
tipo botina de elástico 
na cor preta, 
confeccionado em 
vaquetahidrofugada 

00076 2 curtida ao cromo, PAR 200 BRETÃO R$ 34,98 R$6.996,00 

palmilha de montagem de 
não tecido fixada pelo 
sistema strobei, sem 
biqueira de aço, e soiado de 
poliuretano bidensidade 
injeta direto no cabedai, 
com certificado de 
aprovação (CA) 
tamanhos variados n° 36 a 

49. 



z/'k 

 
Serviço Atônomo de Áua e Esgoto 

licitacoes@saaepinmhi.com.br CNPJ: 23.782.8l6l000l10 
Autarquia Municipal (Lei 1035.00) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PlUMl-ll/MG - Telefax 37-3371-1332 

VALOR GLOBAL DOS ITENS: R$ 8.076,96 (Oito mil, setenta e seis reais e noventa e 

seis centavos). 
Valor Total Adjudicado: R$8.076,96 (Oito mil, setenta e seis reais e noventa e seis 

centavos). 

O critério para a classificação das propostas foi o menor preço valor global, após 
verificada a sua compatibiiidade 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 
Rosen¡ Costa e Ailton Francisco Figueiredo, Iavraram a presente ata que depois de 

lida e aprovada, será assinada or todos.     Pregoeira: 
Jaqueüne '- cida de Souza 

Equipe de Apoio:   
Sonia Rosen¡ Costa Aiiçüún Fr cisco Figueiredo 



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 217 I 2017 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação e seus membros colaboradores, nomeados peio(a) PORTARIA 
SAAE-PIU 1812017, reunidos nesta data, processaram a licitação 006/2017 na modalidade Pregão presencial, 

, decorrente do processo 217l2017, obtendo os resultados discriminado abaixo. 
i 

l 

i 

i 
i 

J 

I 

   11.021 .899/0001-45 DOUGLAS GOULART SOUZA ME 
1.600,00 

18.680.660/0001-26 CASA DA BOTINA INDUSTRiA E COMERCIO LTDA EPP 8.076,96 
13.315.329/0001-72 AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS ME 4.949,88 

28.169.773/0001-15 NEILA DE PAUU-'u ROSA MEi 21.169,23  
Assim, adjudico a presente licitação para o(s) Iicitante(s) supracitado(s), pelo valor total discriminado acima. 

Piumhi- MG, terça-feira, 29 de agosto de 2017 

,d 
JAQUãINE t RECIDA DE SOUZA 

REGOEIRA 

Sistema: MGFCompras - TermoDeAdjudicacaom .rpt PTC-it 11152 Í 2017 



 
Serviço Auõnomo de Água e Esgoto 

diretoria saae ¡umhLcomJn CNPJ: 21782316/000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 31925-000 PIUMHI/MG -Telefax 37-3371-1332 

PARECER JURÍDICO 

 
Trata-se o feito de procedimento licitatório autuado sob o n. 217/2017, na 

modalidade pregão presencial “menor preço por lote" que recebeu o número_ 6/2017, tendo 
por objeto a confecção e o fornecimento de uniformes para os servidores ativos do SAAE. 

0 processo foi autuado e instruído com cotações de pesquisa de mercado, 
orçamento estimado para a contratação, autorização para abertura de processo de compra, 
classificação de modalidade de licitação, Portaria que designa Pregoeira no âmbito do SAAE 
e Decreto que regulamenta o Pregão no Município de Piumhi. 

0 Edital e seus anexos foram submetidos à análise desta assessoria jurídica, 
nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei de Licitações. 

Referido instrumento foi publicado no Jornal Folha da Manhã, Jornal Ponto e 

no Jornal Alto São Francisco, bem como, afixado na forma estabelecida pelo art. 72 da LOM. 

Foi respeitado o prazo estabelecido no inc. V do art. 4° da Lei n.10.520/2012. 

Foi realizada a sessão pública com abertura da fase de “lances, tendo 
demonstrado interesse em participar as empresas, Neila de Paula Rosa - MEI, Douglas 
Goulart Souza-ME, Cleonice Aparecida Silva Alves - ME, Aécio Bruno Felicissimo 
Martins - ME e Casa da Botina Indústria e Comércio Ltda - EPP , as quais foram 
devidamente credenciadas. 

Após a apresentação dos lances, lograram-se vencedoras no certame, em lotes 
distintos, as empresas Douglas Goulart Souza - ME, Casa da Betina Indústria e 

Comércio Ltda - EPP, Aécio Bruno Felicissimo Martins - ME e Neila de Paula Rosa - 
MEI. 

Foi procedida a abertura dos envelopes da habilitação jurídica e, após 

conferência, constatou-se que os documentos apresentados pelas empresas estavam em 
conformidade com o que se exigiu no Edital 

Assim, uma vez apresentadas as propostas finais ajustadas, foram-lhes 
adjudicados os bens conforme resultado dos lances, lavrando-se a Ata de Adjudicação n. 
16/2017, tendo em vista a ausência de interposição de recursos. 

Portanto, ao que se percebe dos autos, as licitantes habilitadas no certame 
atenderam 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, 29 de agosto de 2017.  
Elon de Souza Silva 

AnvoG/*DO 
OABÍMG.BB.733 



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

Piumhi - MG 

Sistema de controle de documentos - Protocolo 
Protocolo de homologação de processo 

Considerando os termos de adjudicação aprovados pela comissão de 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$ 35.796,07 
(trinta e cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e sete centavos), e encaminho-o para a seção de contabilidade. 

*w 

Piumhi- MG, terça-feira, 29 de agosto de 2017 

;gti 
Odécio da Silva Melo 

Diretor 

"N. 

Protocolo..... 11.183I2017 29/0812017 00200200 

N” Processo... 6! 2.017 

TÍPO PTOCBSSQ- Processo de compra 

ModaI¡dade..... Pregão presencial 

Responsável... 

Finalidade ...... .. Homologação 

Sistema; MGFCompras - TermoDeHomologacaoMJpt 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

iicitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.8l6f000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PlUMHl/MG -Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO 

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017 

Modalidade: Pregão Presencial n” 06/20 l 7 

Tipo: Menor Preço Por Lote 
Processo Licitatório: n° 217/2017 

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Piumhi/MG 
CONTRATADA: AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS ME 
Responsável pela empresa: Aecio Antônio Martins 

OBJETO: contratação de Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte ~ EPP ou 
Equiparadas para confecção e fornecimento de uniformes para os servidores ativos do 

SAAE, conforme especificações do anexo Ido edital Pregão Presencial n° 06/2017. 

Prezado Senhor, 

Comunicamos que o processo licitatório supra, fora devidamente homologado por meio 
de Ato de ratificação do Diretor Executivo do SAAE o Sr. Odécio da Silva Melo, restando 
como vencedora a proposta apresentada por Vossa Senhoria, conforme documentação 
acostada aos autos de Processo Licitatório. 

Portanto, fica CONVOCADO V.S., para no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, a contar do recebimento da presente convocação, firmar o respectivo 
Instrumento Contratual, referente ao Lote V, bem como confeccionar o protótipo do item 
contratado para aprovação da Comissão de Avaliação, em conformidade com o $ 2° do 
art.64 da Lei de Licitações, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no artigo 81 da referida Lei. 

Piumhi, 31 de agosto de 2017. 



 
Serviço Autónomo de Água e Esgoto 

licitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816¡000ll0 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 21| -37925-000 PlUMHl/MG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSAO DE LICITAÇAO 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO 

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017 

Modalidade: Pregão Presencial n° 06/2017 
Tipo: Menor Preço Por Lote 
Processo Licitatório: n° 217/2017 

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto ~ Piumhi/MG 
CONTRATADA: CASA DA BOTINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 

Responsável pela empresa: Ademir de Souza Leandro 

OBJETO: contratação de Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte ~ EPP ou 
Equíparadas para confecção e fornecimento de uniformes para os servidores ativos do 

SAAE, conforme especificações do anexo I do edital Pregão Presencial n” 06/2017. 

Prezado Senhor, 

Comunicamos que o processo licitatório supra, fora devidamente homologado por meio 
de Ato de ratificação do Diretor Executivo do SAAE o Sr. Odécio da Silva Melo, restando 
como vencedora a proposta apresentada por Vossa Senhoria, conforme documentação 
acostada aos autos de Processo Licitatório. 

Portanto, fica CONVOCADO V.S., para no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, a contar do recebimento da presente convocação, firmar o respectivo 
Instrumento Contratual, referente ao Lote VI, bem como confeccionar o protótipo do item 
contratado para aprovação da Comissão de Avaliação, em conformidade com o $ 2° do 
art.64 da Lei de Licitações, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no artigo 81 da referida Lei. 

Piumhi, 31 de agosto de 2017. 

Llcltaçi = 

SAAE Piumhl - MG 



 
serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816f0001 10 

Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 211 -37925-000 PlUMHl/MG -Telefax 37-3371-1332 

COMISSAO DE LICITAÇAO 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO 

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017 

Modalidade: Pregão Presencial n” 06/2017 
Tipo: Menor Preço Por Lote 
Processo Licitatório: n° 217/2017 

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Piumhi/MG 
CONTRATADA: DOUGLAS GOULART SOUZA - ME 
Responsável pela empresa: Douglas Goulart Souza 

OBJETO: contratação de Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP ou 
Equiparadas para confecção e fornecimento de uniformes para os servidores ativos do 
SAAE, conforme especificações do anexo l do edital Pregão Presencial n° 06/2017. 

Prezado Senhor, 

Comunicamos que o processo licitatório supra, fora devidamente homologado por meio 
de Ato de ratificação do Diretor Executivo do SAAE o Sr. Odécio da Silva Melo, restando 
como vencedora a proposta apresentada por Vossa Senhoria, conforme documentação 
acostada aos autos de Processo Licitatório. 

Portanto, fica CONVOCADO V.S., para no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, a contar do recebimento da presente convocação, firmar o respectivo 
Instrumento Contratual, referente ao Lote III, bem como confeccionar o protótipo do item 
contratado para aprovação da Comissão de Avaliação, em conformidade com o $ 2° do 
art.64 da Lei de Licitações, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no artigo 81 da referida Lei. 

Piumhi, 31 de agosto de 2017. 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licilacoes@saaepiumhi.com.hr CNPJ: 23.782.8l6f000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 2.11- 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSAO DE LICITAÇAO 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO 

REFERENTE A0 PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017 

Modalidade: Pregão Presencial n° 06/2017 
Tipo: Menor Preço Por Lote 
Processo Licitatório: n° 217/2017 

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Piumhi/MG 
CONTRATADA: NEILA DE PAULA ROSA - MEI 
Responsável pela empresa: Neila de Paula Rosa 

OBJETO: contratação de Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP ou 
Equiparadas para confecção e fornecimento de uniformes para os servidores ativos do 
SAAE, conforme especificações do anexo i do edital Pregão Presencial n° 06/2017. 

Prezada Senhora, 

Comunicamos que o processo licitatório supra, fora devidamente homologado por meio 
de Ato de ratificação do Diretor Executivo do SAAE o Sr. Odécio da Silva Melo, restando 
como vencedora a proposta apresentada por Vossa Senhoria, conforme documentação 
acostada aos autos de Processo Licitatório. 

Portanto, fica CONVOCADA V.S., para no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, a contar do recebimento da presente convocação, firmar o respectivo 
Instrumento Contratual, referente aos Lotes I, II e IV, bem como confeccionar o protótipo 
do item contratado para aprovação da Comissão de Avaliação, em conformidade com o 
$ 2° do art.64 da Lei de Licitações, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no artigo 81 da referida Lei. 

Piumhi, 31 de agosto de 2017. 

 
"Ein i 

Jaqueline “ ida de Souza 
_ PREGOEIRA 

“citações a Contratos 
SAAE Piumhi - MG 



CONVOCAÇÃOASSNATURADECONTRATOSAAEDEIHUMHI 

¡yIODE 

âün 1/ Í? 
Assunto: CONVOCAÇÃO ASSINATURA DE CONTRATO SAAE DE PIUMHI É¡ n f  _ _ 7 n- 
De: Licitacoes <licitacoes3@saaeplumhLcom.br> 63, @w 

Data: 31/08/2017 08:34 “à 

Para: atendimento@sunred.com.br 

A/C AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS - ME 

SR. AECIO ANTÔNIO MARTINS 

Bom dia, segue em anexo, convocação para assinatura de contrato, inerente ao Pregão 
Presencial 06/2017 Processo Licitatório n9 217/2017. 

Favor confirmar recebimento. 

Att, 

Jaqueline Souza 

*N . . _ Licitaçoes e Contratos 

-Anexos 

AVISO CONVOCAÇÃO CONTRATO- AÉClO.pdf 755KB 

W 

1de 1 31/08/2017 08:34 



CONVOCAÇÃOAS$NATURADECONTRATOSAAEIHUMHI 

Assunto: CONVOCAÇÃO ASSINATURA DE CONTRATO SAAE PIUMHI 

De: Licitacoes <1icitacoes3@saaepiumh¡.com.br> 
Data: 31/08/2017 08:37 
Para: Carla - Bretão <carla@bretao.com.br>, ademir@bretao.com.br 

A/C CASA DA BOTINA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 

SR. ADEMIR DE SOUZA LEANDRO 

Bom dia, segue em anexo, convocação para assinatura de contrato, inerente ao Pregão 
Presencial 06/2017 Processo Licitatório n9 217/2017. 

Favor confirmar recebimento. 

Att, 

Jaqueline Souza 

z~¡ Licitações e Contratos 

-Anexos 

AVISO DE CONVOCAÇÃO CONTRATO - CASA DA BOT|NA.pdf 738KB 

N 1 de 1 31/08/2017 08:38 



CONVOCAÇÃOASSNATURACONTRATOSAAEIHUMHI 

Assunto: CONVOCAÇÃO ASSINATURA CONTRATO SAAE PIUMHI 
De: Licitacoes <licitacoes3@saaep¡umhi.com.br> 
Data: 31/08/2017 08:40 

Para: pontoch¡c1777@hotmaiLcom 

A/C DOUGLAS GOULART SOUZA - ME 

SR. DOUGLAS GOULART SOUZA 

Bom dia, segue em anexo, convocação para assinatura de contrato, inerente ao Pregão 
Presencial 06/2917 Processo Licitatório n9 217/2017. 

Favor confirmar recebimento. 

Att, 

Jaqueline Souza 

W . . _ Licitaçoes e Contratos 

~*Anexos 

AVISO DE CONVOCAÇÃO CONTRATO -DOUGLAS.pdf 752KB 

"W 

1de1 31/08/2017 08:41 



CONVOCAÇÃOAS$NATURACONTRATOSAAEIHUMHI 

1de1 

Assunto: CONVOCAÇÃO ASSINATURA CONTRATO SAAE PIUMHI 

De:Ucüacoes<Hcnacoes3@?saaephnnhLconmbr> 
Data: 31/08/2017 08:43 
Para: contabi|¡dade¡vamar@yahoo.com.br 

A/C NEILA DE PAULA ROSA - MEI 

SRA. NEILA DE PAULA ROSA 

Bom dia, segue em anexo, convocação para assinatura de contrato, inerente ao Pregão 
Presencial 96/2917 Processo Licitatório n9 217/2017. 

Favor confirmar recebimento. 

Att, 

Jaqueline Souza 

Licitações e Contratos 

-Anexos 

AVISO DE CONVOCAÇÃO CONTRATO - NElLA.pdf 75OKB 

31/08/2017 03:44 



Lida: CONVOCAÇÃO ASSINATURA DE CONTRATO SAAE PIUMHI 

1de1 

Assunto: Lida: CONVOCAÇÃO ASSINATURA DE CONTRATO SAAE PIUMHI 

De: "Ademir - Bretao" <ademir@bretao.com.br> 

Data: 31/08/2017 08:40 
Para: '"Licitacoes"' <|icitacoes3@saaepiumhi.com.br> 

Sua mensagem 

Para: Caria - Bretão; ademir@bretao.com.br 
Assunto: CONVOCAÇÃO ASSINATURA DE CONTRATO SAAE PIUMHI 

Enviada: 31/08/2017 08:37 

fo¡ lida em 31/08/2017 08:39. 

Reporting-UA: bretao.com.br; Microsoft Outlook 14.9 
Final-Recipient: rfc822;ademir@breta0.com.br 
Original-Message-ID: <c2e4b29d-8a2f-ef6c-867c-35549ce969e3@saaepiumhi.com.br> 
Dispositíon: manua1-action/MDN-sent-manuallyg displayed 

31/08/2017 08:41 



Lida: CONVOCAÇÃO ASSINATURA CONTRATO SAAE PlUMHl 

Assunto: Lida: CONVOCAÇÃO ASSINATURA CONTRATO SAAE PIUMHI 
De: PONTO CHIC <pontochic1777@hotmaiLcom> 
Data: 31/08/2017 08:57 
Para: Licitacoes <licitacoes3@saaepiumhi.com.br> 

A sua mensagem: 

Para: PONTO CHIC 

Assunto: CONVOCAÇÃO ASSINATURA CONTRATO SAAE PIUM HI 

Enviado: quinta-feira, 31 de agosto de 2017 09:40:59 (UTC-02:O0) Tempo Universal Coordenado - 02 

foi lida em: quinta-feira, 31 de agosto de 2017 09:57:16 (UTC-Ozzoü) Tempo Universal Coordenado - 02. 

Final-recipíent: RFC822; pontochic1777@hotmai1.com 
Dispositionz automatic-action/MDN-sent~automatica11y; displayed 

/"É X-MSExch-Correlation-Key: 1pf8C2IzqUCBNiRKIK7V8A== 
X-Display-Name: PONTO CHIC 

\ 1de 1 31/08/2017 09:03 



Lida: CONVOCAÇÃO ASSINATURA DE CONTRATO SAAE DE PIUMHI 

Assunto: Lida: CONVOCAÇÃO ASSINATURA DE CONTRATO SAAE DE PIUMHI 

De: <atendimento@sunred.com.br> 
Data: 31/08/2017 10:19 
Para: "'Licitacoes"' <licitacoes3@saaepiumhi.com.br> 

Sua mensagem 

Para: atendimento@sunred.com.br 
Assunto: CONVOCAÇÃO ASSINATURA DE CONTRATO SAAE DE PIUMHI 

Enviada: 31/08/2017 08:34 

foi lida em 31/08/2017 10:18. 

sw, 
:Msg 
1333 Livre de virus. wwwavastcom.   

Reporting-UA: sunred.com.br; Microsoft Outlook 16.0 
Final-Recipient: rfc822;atendimento@sunred.com.br 
Original-Message-ID: <ccdc6d79-f251-9841-edac-83b515fd39e7@saaepiumhi.com.br> 
Disposítíon: manual-action/MDN-sent-automatically; displayed 

1 de 1 31/03/2017 12:32 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

iicituceuíãjsaaepiunahi.com.hr CNPJ: 21781816/000110 
.Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Suaremlii - 37925-000 PIíÊNIl-ll/MC¡ -Tclefax 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CONTRATO DE N° 57/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 217/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

Pelo presente instrumento, o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO DE PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Lei n° 
1.035/90, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF n° 
23.782.816/0001-10 com sede nesta cidade de PIUMHI/MG, na Praça 
Zeca Soares, 211, Centro, neste ato representado pelo seu Diretor 
Executivo ODÉCIO DA SILVA MELO, brasileiro, casado, Eng° Civil Pós 

Graduado em Saneamento Básico e Meio Ambiente, portador do CPF n° 
236.095.166/15 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 n0 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° 06/2017, por deliberação da Pregoeira 
Oficial e Equipe de Apoio, e homologada pelo Diretor Executivo, Eng° 
Odécio da Silva, e a empresa CASA DA BOTINA INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF n° 18.680.660/0001-26, 
estabelecida na Rua Vagner Soares Pereira, n° 561, Bairro Chácara São 
Geraldo, representada neste ato pelo Sr. Ademir de Souza Leandro, sócio 
diretor, brasileiro, casado, empresário, RG n° MG 5.092.264 CPF n0 
734.628.536-00, doravante denominado CONTRATADO, tendo em vista 
o resultado do procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, 
homologado em 29/08/2017, ñca justo e contratado sob o regime da Lei 
no. 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas posteriores alterações, 
observadas as condições enunciadas nas cláusulas que se seguem. 

Cláusula Primeira:- DO FUNDAMENTO 

*l 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoesítlsaaepiumhixombr CNPJ; 23.782.8l6¡000il0 
.Autarquia êvlunicipal (Lei HD5190) Praça Zeca Soares, 211 - 379254101) PllêMlii/¡VIG -Tcicfax 37-33761332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Este instrumento contratual fundamenta-se no edital Pregão Presencial no 
n° 06/2017. 

Cláusula Segunda:- DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é à contratação de Microempresas ~ ME, 
Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Equiparadas para confecção e 
fornecimento de uniformes para os servidores ativos do SAAE, conforme 
especificações do anexo I deste edital do edital Pregão Presencial n° 
06/2017, a proposta do Fornecedor e a Ata da Sessão Pública do Pregão, 
cujos termos são parte integrante do presente instrumento. 

Cláusula Terceira:- DO PREÇO, QUANTIPADE, DA VIGÊNCIA, 
PAGAMENTO E DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

I - Preço: pela contratação de empresa especializada em confecção e 
fornecimento de UNIFORMES para atender os servidores ativos do SAAE 

a Contratante pagará o valor de R$ 8.076,96 (Oito mil, setenta e 
seis reais e noventa e seis centavos) conforme quadro abaixo: 

Lote 
Prod uto 

cód. Item Especificação Unid Quant. Marca Sub. 
Total 

Preço 
Unit. 

SAAE 

Preço Total 

Vl 

Calçado de segurança, 
tipo botina de elástico 
na cor preta, 
confeccionado em 
nobookhidrofugada 
curtida ao cromo, palmilha 
de montagem de não tecido 
fixada pelo sistema strobel, 
sem biqueira de aço, e 

solado de poliuretano 
bidensidade injeta direto no 
cabedal, corn certificado 
de aprovação (CA), 
tamanhos variados de 36 a 
46. 

00326 1 PAR 24 BRETÃO R$ 45,04 R$1.080,96 

Calçado de segurança, 
tipo botina de elástico 
na cor preta, 
confeccionado em 
vaquetahidrofugada 
curtida ao cromo, 
palmilha de montagem de 
não tecido fixada pelo 
sistema strobel, sem 
biqueira de aço, e solado de 
poliuretano bidensidade 
injeta direto no cabedal, 
com certificado de 
aprovação (CA) 
tamanhos variados n° 36 a 

00076 2 PAR 200 BRETÃO R$ 34,98 R$6.996,00 

49. 

R$8.076,96 

°l 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

lícitacoesfízízsaaepiumhí.com.br CNPJ: 23.782.8!6¡DOUl10 

Autarquia &Iunicipal (Lei ÍÚ35Í9Ú) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 Plühiíiliàíí¡ - Telefax 3763714332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

II - Da vigência: O prazo de vigência do contrato será de 119 (cento e 
dezenove) dias, iniciando-se na data de 01/09/2017 e 
encerrando-se na data de 29/12/ 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 Iei 
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 06/2017. 
IV - Da dotação orçamentária: a ficha orçamentária está de 
conformidade com o edital Pregão Presencial 06/2017. 

Cláusula Quarta# DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA E DO CONTRATANTE 

As obrigações e responsabilidades da Contratada e do Contratante estão 
de conformidade com o edital Pregão Presencial 06/2017. 

Cláusula Quinta:- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
E DAS PENALIDADES 

As condições de recebimento e as penalidades estão de conformidade com 
o edital Pregão Presencial 06/2017. 

Cláusula Sexta - GESTÃO [FISCALIZAÇÃO oo CONTRATO 

O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o 
recebimento e a conferência do equipamento, pela servidora do SAAE 
Sônia Roseni Costa matrícula n° 0039 - Chefe do Setor de Patrimônio 
Material e Transporte acompanhada pela Comissão de Avaliação, 
designada pela Portaria nO 36/2017, 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° - A servidora do SAAE Sônia Roseni Costa atuará como gestora e 
ñscalizadora 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 m 

// d' 
“l 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

lácitacucsízlsaaepiumhixormbr CN PJ: 23.782 .816/000119 

Anarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 2¡ 1 - 37925000 PIIEM HEIMG - Telefax 37-33714332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Ficam ratiñcadas as demais ciáusulas e condições do edital Pregão 
Presencial n° 06/2017. 

Cláusula Oitava:- DO FORO 

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

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

Piumhi-MG, 01 de setembro de 2017. 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE Á FE ESGOTO DE PIUHMI-MG 
Eng° Odéci da Silva Melo 

_Direto Executivo 
-Orgão Gerenciador- 

Mamã', f) 
may/bonita IND STR A E cbMERcIo LTDA - EPP 

Sr. Ademi d ouza Leandro 
S IO Diretor 

Teste u has:- 

 
RG n° MG 7.789.067 

Sônia Roseni desta 
RG n° 1655.67 



senvxço AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG: 
_EXTRATO CONTRATO N° g7/ 2017: Referência: Processo 
Licitatório n° 217/2017, Modalidade: Pregão Presencial ¡1006/2017. 
Contratante: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA _E ESGOTO. 
Contratada: CASA DA BOTINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- 
EPP. Objeto: Contratação de Microempresas -ME, Empresas de 
Pequeno Porte - EPP ou Equiparadas para confecção e fornecimento 
de uniformes para os servidores ativos do SAAE de Piumhi-MG. Lote 
VI- Item I- Botina cor preta, nobookhidrofugada, valor 
R$45,04 unitário e Item II- Botina cor preta, 
vaquetahidrofugada valor R$34,98 unidade, Valor Total do 
Contrato: R$8.076,96 (Oito mil, setenta e seis reais e noventa 
e seis centavos). Vigência: 119 (Cento e dezenove) dias, iniciando- 
se na data de 01/09/2017 e encerrando-se na data de 29/12/2017. 
Dotação Orçamentária: no Programa: 17.122.0021.2165,e 
Elemento: 3.3.90.30. Odécio da Silva Melo- Diretor Executivo do 
SAAE. Piumhi, 01 de setembro de 2017. 

CERTIFICAMOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO 

A0 DISPOSTO NO ARTIGO 72 DA Lil ORGÂNECA MUNICIPAL GU PUBLIQUE! AIO) 

o NO ounorgo DE 

AVISO DO MUN CIPIO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. 

0 _$4.43_ 

O JquTrecida' de 30023 
PREGOEIRA 

Licitações e contratos 
SAAE Piumhi - MG 

   

 



 
Serviço Autónomo de Água e Esgoto 

licitac0es@saaepiumhi.c0m.hr CNPJ: 21781816/000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Smarts, 21| - 37925-000 PIUMHUMG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CONTRATO DE N° 60/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 217/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

Pelo presente instrumento, o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO DE PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Lei n° 
1.035/90, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF n° 
23.782.816/0001-10 com sede nesta cidade de PIUMHI/MG, na Praça 

Zeca Soares, 211, Centro, neste ato representado pelo seu Diretor 
Executivo ODÉCIO DA SILVA MELO, brasileiro, casado, Eng° Civil Pós 
Graduado em Saneamento Básico e Meio Ambiente, portador do CPF 

n° 236.095.166/15 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° 06/2017, por deliberação da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, 
e homologada pelo Diretor Executivo, Eng° Odécio da Silva, e a 
empresa DOUGLAS GOULART SOUZA - ME, inscrita no CNPJ/MF n° 
11.021.899.0001-45, estabelecida na Rua Armando Viotti, n° 405, 
Bairro Centro, representada neste ato pelo Sr. Douglas Goulart Souza, 
sócio proprietário, brasileiro, casado, empresário, RG n° MG 
11.616.995 CPF n° 055.811.216-13, doravante denominado 
CONTRATADO, tendo em vista o resultado do procedimento licitatório 
na modalidade Pregão Presencial, homologado em 29/08/2017, fica 
justo e contratado sob o regime da Lei no. 8.666 de 21 de junho de 



 

poliéster e 4% elastano), CHIC 
sunga interna em malha, 
com silk do "SAAE 
Piumhi-MG" na coxa 
direita, tamanhos variados 
M, GeGG. 

s, L¡ f' 
92,5. o 3 É¡ O 

J' “t, Serviço Autônomo de Água e Esgoto \' 
licitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 21781816/000110 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 2l] - 37925-000 PIíJMHI/RIG e Telefax 37-3371-1332 

COMISSAO DE LICITAÇAO 

1993, com suas posteriores alterações, observadas as condições 
enunciadas nas cláusulas que se seguem. 

Cláusula Primeira:- DO FUNDAMENTO 

Este instrumento contratual fundamenta-se no edital Pregão Presencial 
no n° 06/2017. 

Cláusula Segunda:- DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é à contratação de Microempresas - ME, d Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Equiparadas para confecção e 
fornecimento de uniformes para os servidores ativos do SAAE, 
conforme especificações do anexo I deste edital do edital Pregão 
Presencial n° 06/2017, 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 contratação de empresa especializada em confecção 
e fornecimento de UNIFORMES para atender os servidores ativos do 
SAAE a Contratante pagará o valor de R$ 1.600,00 (Um mil e 
seiscentos reais) conforme quadro abaixo: 

Lote cód. Item Especificação Unid Quant. Marca Preço Sub. Preço Total 
'N Produto Unit. Total 

SAAE 
Short masculino de 
nylon liso, cos ern elástico 
com cordão interno para 
ajuste, na cor azul Royal, 
100% poliéster (podendo 

H¡ 005323 1 ter a composição 96% PÇ 10o PONTO R$ 16,00 R$1.600,00 R$1.600,00 

II- Da vigência: O prazo de vigência do contrato será de 119 (cento 
e dezenove) dias, iniciando-se na data de 01/09/2017 e 
encerrando-se na data de 29/12/2017, 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 il” 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 2337821316/0001 ID 
Autarquia Municipal (Lei 1035.90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIJMG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

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 06/2017. 
IV - Da dotação orçamentária: a ficha orçamentária está de 
conformidade com o edital Pregão Presencial 06/2017. 

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

As obrigações e responsabilidades da Contratada e do Contratante 
estão de conformidade com o edital Pregão Presencial 06/2017. 

Cláusula Quinta:- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS 
PRODUTOS E DAs PENALIDADES 

As condições de recebimento e as penalidades estão de conformidade 
com o edital Pregão Presencial 06/2017. 

Cláusula Sexta - GESTÃO [FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o 
recebimento e a conferência do equipamento, pela servidora do SAAE 
Sônia Roseni Costa matrícula n° 0039 - Chefe do Setor de Patrimônio 
Material e Transporte acompanhada pela Comissão de Avaliação, 
designada pela Portaria n° 36/2017, 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° - A servidora do SAAE Sônia Roseni Costa atuará como gestora e 
fiscalizadora da execução do objeto contratual. 
§2° - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula 
não excluem nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo 
correto cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato. 

cláusula Sétima:- DAs DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do edital Pregão 
Presencial n0 06/2017. 

3T 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

Iicitatues@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.316¡000l 10 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 2!] - 37925-000 PIUMHI/MG ~ 'Telefax 37-337l-l332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Cláusula 0itava:- DO FORO 

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

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

Piumhi-MG, 01 de setembro de 2017. 

ssnvzço AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO os PIUHMI-MG 
Eng° Odécio da Silva Melo 

'Diretor Executivo 
-Orgão Gerenciador- 

«JJ/mae  @(6 
DOU EÂsJywLART ouzçíA 'ME 

r. Douglas Go art Souza 
Sócio Proprietário 

Testemun as:- 

Jaquelin arecida de Souza 
RG n° MG .789.067 

Sônia Roseni' Costa 
RG n° 2.655.637 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG:  
EXTRATO CONTRATO N° 06012017: Referência: Processo ' 
Licitatório n° 217/2017, Modaligade: Pregão Presenciai n°06/2017. 
Contratante: SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO. 
Contratada: DOUGLAS GOULART SOUZA - ME. Objeto: 
Contratação de Microempresas -ME, Empresas de Pequeno Porte - 
EPP ou Equiparadas para confecção e fornecimento de uniformes para 
os servidores ativos do SAAE de Piumhi-MG. Lote III- Item I- 
Short masculino de nylon liso, valor R$16,00 unitário Valor 
Total do Contrato: R$1.600,00 (Um mil, seiscentos reais). 
Vigência: 119 (Cento e dezenove) dias, iniciando-se na data de 
01/09/2017 e encerrando-se na data de 29/12/2017. Dotação 
Orçamentária: no Programa: 17.512.0047.2169,e Elemento: 
3.3.90.30. Odécio da Siiva MeIo- Diretor Executivo do SAAE. Piumhi, 
01 de setembro de 2017. 

CERTIFICAMOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO 

A0 DISPOSTO NO ARTIGO 72 DA L I o GÂN A 

MUNICIP L QUE PUBLIQUE¡ A(0) (ÊMIBÊÉ 
»são 5521?_ NO QUADRO u¡ 
AVISO no MUNICIPIO a PORTAL DE TRANSPARENCIA. 

   '-: i ; 

Llcltaç . 2 É emma¡ 
SAAE Piumhi - me 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
licitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.8l6¡000110 

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CONTRATO DE N° 61/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 217/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

Pelo presente instrumento, o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO DE PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Lei nO 

1.035/90, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF n° 
23.782.816/0001-10 com sede nesta cidade de PIUMHI/MG, na Praça 
Zeca Soares, 211, Centro, neste ato representado pelo seu Diretor 
Executivo ODÉCIO DA SILVA MELO, brasileiro, casado, Eng° Civil Pós 

Graduado em Saneamento Básico e Meio Ambiente, portador do CPF n° 
236.095.166/15 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° 06/2017, por deliberação da Pregoeira 
Oficial e Equipe de Apoio, e homologada pelo Diretor Executivo, Eng° 
Odécio da Silva, e a empresa NEILA DE PAULA ROSA MEI, inscrita no 
CNPJ/MF n° 28.169.773.0001-15, estabelecida na Rua Jair Ferreira Leite, 
n° 56, Bairro Vila Agreny, representada neste ato pelo Sr. Neila de Paula 
Rosa, sócia proprietária, brasileira, casada, empresária, RG n0 M 39 75795 
CPF n° 572.452.666-20, doravante denominado CONTRATADO, tendo 
em vista o resultado do procedimento licitatório na modalidade Pregão 
Presencial, homologado em 29/08/2017, fica justo e contratado sob o 

regime da Lei no. 8.666 de 21 de junho de 1993, corn suas posteriores 
alterações, observadas as condições enunciadas nas cláusulas que se 

5.9.,... VL É 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Cláusula Primeira:- DO FUNDAMENTO 

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

Cláusula Segundar DO OBJETO 

0 objeto do presente contrato é à contratação de Microempresas - ME, 
Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Equiparadas para confecção e 
fornecimento de uniformes para os servidores ativos do SAAE, conforme 
especificações do anexo I deste edital do edital Pregão Presencial nO 
06/2017, a proposta do Fornecedor e a Ata da Sessão Pública do Pregão, 
cujos termos são parte integrante do presente instrumento. 

Cláusula Terceira:- DO PREÇO, QUANTIPADE, DA VIGÊNCIA, 
PAGAMENTO E DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

I - Preço: pela contratação de empresa especializada em confecção e 
fornecimento de UNIFORMES para atender os servidores ativos do SAAE 
a Contratante pagará o valor de R$ 21.169,23 (Vinte e um mil, 
cento e sessenta nove reais e vinte e três centavos) conforme 
quadro abaixo: 

Lote Cód. Item 
Produto 

SAAE 

Unid Sub. 
Total 

Especificação Quant. Marca Preço 
Unit. 

Preço Total 

00082 1 Camisa Masculina PÇ 90 
malha PV Anti - 

PiIIing67°/o poliéster 33% 
viscose na cor branca, 
modelo polo(manga 
curta com punho, gola 
em linha, com abertura 
e botões), com o logotipo 
do "SAAEPiumhi- MG" 
no bolso esquerdo, 
tamanhos variados P, M, G 
e GG. 

NEILOCA R$ 17,82 R$1.603,80 

00079 2 Camisa Masculina PÇ 120 NEILOCA 
malha PV Anti -Pilling 
67% poliéster 33% 
viscose na cor azul royal, 
manga longa com 
punho, gola redonda 
com punho , com o 
logotipo do "SAAE 
Piumhi-MG" no bolso 
esquerdo, tamanhos 
variados P, M, G e GG. 

R$19,13 R$2.295,60 

R$3.899,40 

00077 1 Calça masculina PÇ 200 NEILOCA R$33,21 R$7542,00 

sol a sol de alta qualidade 
com 260g/m 2, na cor azul 
Royal, 100% algodão, 
cós com elástico traseiro, 

R$1 5.000,00 
profissional, em brim 

 WQ 
l/ÍL si¡ 

d¡ fixado @(9000 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
licitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816f0001l0 

Autarquia Municipal (Lei 1035.90) Praça Zeca Soares, 2l1 - 37925-000 PlUMHl/MG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

sistema de fechamento da 
braguilha com zíper 
metálico, costura reforço 
entre pernas pespontada, 
bolso de trás costa lisa, 
tamanhos variados 36 a 

60. 

00078 2 Camisa masculina de PÇ 200 NEILOCA R$ 36,79 R$7.358,00 
manga curta modelo 
tradicional, em brim sol 
a sol de alta qualidade 
com 26Og/m2, na cor 
azul Royal, 100% 
algodão, com logotipo 
"SAAE Piumhi- MG" no 
bolso do lado esquerdo, 
tamanhos variados P, M, G 
e GG. 

00690 1 Camisa masculina PÇ 0a NEILOCA R$ 27,94 R$223,52 R$ 2.269,83 
manga curta estilo 
social na cor branca, em 
tecido tipo Tricoline 
elastano branco, ou de 
alta qualidade composição 
68% Poliester 27% 
algodão 5% Elastano, 
Gramatura 138, bordada 
"SAAE Piumhi-MG" 'no 
bolso lado esquerdo, 
com abertura e botões, 
tamanhos variados: P.M.G 
eGG. 

003412 2 Camisa masculina PÇ 12 NEILOCA R$31,44 R$ 377,23 
manga longa estilo 
social na cor branca, em 
tecido , Tricoline elastano 
branco,ou de alta 
qualidade composição 
68°/oPoI¡ester 27% 
algodão 5% Elastano, 
Gramatura 138 bordada 
"SAAE Piumhi-MG" no 
bolso do lado esquerdo, 
com abertura e botões, 
tamanhos variados: P.M.G 
e GG. 

001873 3 Camiseta feminino PÇ 41 NEILOCA R$27,13 R$1.112,33 
manga curta na cor 
branca, em tecido tipo 
Tricoline elastano 
branco,ou de alta 
qualidade composição 
68%PoIiester 27% 
algodão 5% Elastano, 
Gramatura 138, bordada 
"SAAE Piumhi-MG" do 
lado esquerdo , com 
abertura e botões, 
tamanhos variados: 
P,M,G,GG. 

004801 4 Camiseta feminino PÇ 19 NEILOCA R$29,30 R$ 556,70 
manga longa na cor 
branco, em tecido tipo 
Tricoline elastano branco, 
ou de alta qualidade 

*l w 
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composição 68%PoIleste-r 
27% algodão 5% 
Elastano, Gramatura 138, 
bordada "SAAE Piumhi-MG 
do lado esquerdomom 
abertura e botões, 
tamanhos variados?, M, 

G, GG 

II - Da vigência: O prazo de vigência do contrato será de 119 (cento e 
dezenove) dias, iniciando-se na data de 01/09/2017 e 
encerrando-se na data de 29/12/2017, 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 Iei 
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 06/2017. 
IV - Da dotação orçamentária: a ficha orçamentária está de 
conformidade com o edital Pregão Presencial 06/2017. 

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

As obrigações e responsabilidades da Contratada e do Contratante estão 
de conformidade com o edital Pregão Presencial 06/2017. 

Cláusula Quinta:- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
E DAS PENALIDADES 

As condições de recebimento e as penalidades estão de conformidade com 
o edital Pregão Presencial 06/2017. 

Cláusula Sexta - GESTÃO [FISCALIZAÇÃO oo CONTRATO 

O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o 
recebimento e a conferência do equipamento, pela servidora do SAAE 
Sônia Roseni Costa matrícula n° 0039 - Chefe do Setor de Patrimônio 
Material e Transporte acompanhada pela Comissão de Avaliação, 
designada pela Portaria n° 36/2017, 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° - A servidora do SAAE Sônia Roseni Costa atuará como gestora e 

fiscalizadora da execução do objeto contratual. w, ;f 

 OÃMK @Fim/lot ÍíQ/JÔK 
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§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° 06/2017. 

Cláusula Oitava:- DO FORO 

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

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

Piumhi-MG, 01 de setembro de 2017. 

lx 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁÇãtJA E ESGOTO DE PIUHMI-MG 

Eng° Odécio da Silva Melo 
Diretor Executivo 

-órgão Gerenciador- 

qfíxnla Oll lfwailk l/“l/QÓOL 
NEILA DE PAULA kosA - MEI 

Sra. Neila de Paula Rosa 
Sócia Proprietária 

Testem has:-  
 Jaqueli e arecida de Souza 

RG n° M 789.067 

Sônia Roseli¡ Costa 
RG n° 2.65567 
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Processo 
Licitatório n° 217/2017, Modalígade: Pregão Presencial n°06/2017. 
Contratante: SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO. 
Contratada: NEILA DE PAULA ROSA MEI. Objeto: Contratação de 
Microempresas -ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP ou 
Equiparadas para confecção e fornecimento de uniformes para os 
servidores ativos do SAAE de Piumhi-MG. Lote I- Item I- Camisa 
Masculina cor branca, gola polo, manga curta, valor R$17,82 
unitário, Item II- Camisa masculina, cor azul royal, manga 
longa, valor R$19,13 unitário, Lote II- Item I- Calça masculina 
em brim, cor azul royal, valor R$38,21 unitário, Item II- 
Camisa masculino manga curta, em brim, cor azul royal, valor 
R$36,79 unitário, Lote IV- Item I- Camisa masculina manga 
curta estilo social na cor branca, valor R$27,94 unitário, Item 
II-Camisa masculina manga longa estilo social na cor branca, 
valor R$31,44 unitário, Item III- Camisa feminina manga 
curta na cor branca, Valor R$27,13 unitário, Item IV- Camisa 
feminino manga longa na cor branca, Valor R$29,30 unitário, 
Valor Total do Contrato: R$21.169,23 (Vinte e um mil, cento e 
sessenta e nove reais e vinte e três centavos). Vigência: 119 
(Cento e dezenove) dias, iniciando-se na data de 01/09/2017 e 
encerrando-se na data de 29/12/2017. Dotação Orçamentária: no 
Programa: 17.122.0021.2165, 17.512.0047.2169, 
17.512.0049.2170 e Elemento: 3.3.90.30. Odécio da Silva Melo- 
Diretor Executivo do SAAE. Piumhi, 01 de setembro de 2017. 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG: 
EXTRATO CONTRATO N° 06112017: Referência: 

CERTIFICAMOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO 

A0 DISPOSTO NO ARTIGO 12 DA _l o GÃN A 

MUNICIPAL ?UE PUBLIQUE¡ Alo) 0 ne 4 @'11 'Q NO QUADRO DE 

AVlSO no MUNICÍPIO E PORTL ne TRANSPARENCIA. 

_Q1148_   
 

¡ e co u ta 
ÊAAE Piumhi - NIB 



NEILA DE PAULA ROSA 
CNPJ: 28.169.773/0001-15 

RUA JAIR FERREIRA LEITE, 56 VILA AGRENY 
PIUIViMHl-MG CEP: 37925-000 

PROTOCOLO DE ENTREGA oo PROTÓTIPO 
Pregão Presencial n° 0612017 Processo Licitatório n° 217f2017  

Ao 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi- Setor de Licitações 
Empresa: Neila de Paula Rosa 
CNPJ: 28.169.773/0001-15 
Endereço: Rua Jair Ferreira Leite, 56 - Vila Agreny - Piumhi/MG 
E-mail: contabiIidadeivamar@vahoo.com.br 
Telefone: (37) 99834-2610 
Representante legal: Neila de Paula Rosa - Sócia Proprietária 

Lote Cód. Item Especificação 
Produto 

_c_ SAAE 
.l Camisa Masculina malha PV Anti -PÍ"Íng57°/o poliéster 33% viscose na cor branca, 

00082 1 modelo polo(manga curta com punho, gola em linha, com abertura e botões), com 
o logotipo do "5AAEPiumhi- MG" no bolso esquerdo, tamanhos variados P, M, G e GG. 

00079 2 Camisa Masculina malha PV Anti -Pílling 67% poliéster 33% viscose na cor azul royal, 
manga longa com punho, gola redonda com punho , com o logotipo do "SAAE Piumhi- 
MG" no bolso esquerdo, tamanhos variados P, M, G e GG. 

00077 1 Calça masculina profissional, em brim sol a sol de alta quaiidade com 260g/m2, na cor 
azul Royal, 100% algodão, cós com elástico traseiro, sistema de fechamento da braguilha 
com zíper metálico, costura reforço entre pernas pespontada, bolso de trás costa lisa, 

H tamanhos variados 36 a 60. 

00078 2 Camisa masculina de manga curta modelo tradicional, em brim sol a sol de alta 
qualidade com 260g/m2, na cor azul Royal, 100% algodão, com logotipo "SAAE 
Piumhi- MG" no bolso do lado esquerdo, tamanhos variados P, M, G e GG. 

Camisa masculina manga curta estilo social na cor branca, em tecido tipo Tricoline 
1 elastano branco, ou de alta qualidade composição 68% Poliester 27% algodão 5% Elastano, 

00690 Gramatura 138, bordada "SAAE Piumhi-MG" no bolso lado esquerdo, com abertura e 

botões, tamanhos variados: P.M.G e GG. 

Camisa masculina manga longa estilo social na cor branca, em tecido , Tricoline 
2 elastano branco,ou de alta qualidade composição 68°/oPoIiester 27% algodão 5% Elastano, 

003412 Gramatura 138 bordada "SAAE Piumhi-MG" no bolso do lado esquerdo, com abertura 
IV e botões, tamanhos variados: P.M.G e GG. W Camiseta feminino manga curta na cor branca, em tecido tipo Tricoline elastano 

001873 3 branco,ou de alta qualidade composição 68°/oPoIie5ter 27% algodão 5% Elastano, Gramatura 
138, bordada "SAAE Piumhi-MG" do lado esquerdo , corn abertura e botões, tamanhos 
variados: P,M,G,GG. 
Camisete feminino manga longa na cor branco, em tecido tipo Tricoline elastano branco, 

004801 4 ou de alta qualidade composição 68°/oPoIiester 27% algodão 5% Elastano, Gramatura 138, 
bordada “SAAE Piumhi-MG do lado esquerdo,com abertura e botões, tamanhos variados?, 
M, G, GG 

Declaramos ter recebido os protótipos das peças dentro do prazo do edital. 

Piumhi, 05 de setembro de 2017.      
4 11:1_ !SIÉÍÊPQQQW Piumhi 

ltações e Contratos 
SAAE Piumhi - MG 

Neila de Paula Rosa Serv¡ j. 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

lícitacoes@saaepiumhl.com.br CNPJ: 21782316/000110 
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CERTIDÃO 

Certifico para os devidos fins, que na data de 06/09/2017, às 09h30 min, realizei contato 
via telefone com o Sr. Aécio Bruno Felícíssimo Martins proprietário da empresa AECIO 
BRUNO FELICISSIMO MARTINS -ME, vencedora do Lote V do Pregão Presencial n° 

06/2017, Processo Licitatório n” 217/2017 (Licitação de Uniformes para os servidores 
ativos do SAAE/Piumhi). Na oportunidade lhe informei sobre o vencimento do prazo 
para assinatura do contrato dos itens Vencedores, que ocorreu na data de 05/09/2017. 
Ocorre, que mesmo notificado para assinatura do contrato e avisado via telefone, o mesmo 
se quedou inerte e não manifestou nenhum interesse em assinar o contrato até a presente 
data. Por ser verdade e dou fe', assino a presente certidão aos onze dias de setembro de 
2017. 

 

MARIA LU I , ULART DE CASTRO 

ÂNGELA "a. TINE ALVES COSTA 
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REFERENTE: PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 217/2017 

ANÁLISE DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DOS PROTÓTIPOS 

Aos 06 (seis) dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, a 
Comissão de Avaliação, Fiscalização de amostras de Bens Licitados do Serviço 
Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi, Maria das Graças Ferreira Barros 
Goulart - Presidente , Rosilaine Ferreira Silva figueiredo - Membro e Adilson 
José Pereira-Membro, designada pelo Eng° Odécio da Silva Melo - Diretor 
Executivo do SAAE, conforme Portaria n° SAAE-PlU-036I2017 de 2710612017, 

reuniram-se na sede do SAAE de Piumhi-MG , localizada na Praça Zeca Soares 
n° 211 , Centro, a fim de julgar os protótipos apresentados pelas empresas 
licitantes conforme as condições e especificações estabelecidas no Anexo II do 
Edital. 
As empresas vendedoras do processo licitatório protocolaram dentro do prazo 
estabelecido no Titulo Xtl do edital a entrega dos protótipos dos lotes dos quais 

' foram vencedoras, sendo: NEILA DE PAULA ROSA MEI, lotes l, ll e IV; 
DOUGLAS GOULART SOUZA ME lote ill e CASA DA BOTINA INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA EPP lote VI. t 

No que diz respeito a análise do protótipo do Lote V, a empresa AECIO BRUNO 
FELICISSIMO MARTINS ME, não apresentou o protótipo das peças inerentes 
ao lote vencedor. 
Após análise e verificação das amostras dos Lotes l, ll, III, IV e VI essa comissão 
julgou compativeis com o edital todas os protótipos dos uniformes, portanto, 
CLASSIFICADAS para fornecer os lotes objeto da Licitação, em relação aos 
Lotes ll e IV estes foram aprovados com ressalvas. 

Maria das Gra a Barros Goulart 
l te 

03m 
e Ferreira Silva Figueiredo RosiI ' 

  ah; 

À*Aãñson .José Pereira 
Membro 
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ATA DA REUNIÃO PARA CONVOCAÇÃO DE SEGUNDO COLOCADO N° 17/2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTO DE PREÇOS N° 06/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 217/2017 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

Às 09:30 horas do dia 11 de setembro 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, Decreto Municipal n° 2.887/2010 (Institui o Pregão) e Lei 
Complementar 25/2010 que institui o Estatuto da Microempresa, da Empresa de 
Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual e Lei Complementar n° 123, de 14 
de dezembro de 2006, Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014 e pelas 
demais normas e condições estabelecidas no edital, referente ao Processo Licitatório 
n° 217/2017, com a finalidade de dar início aos trabalhos para convocar segundo 
colocado do Pregão Presencial n° 06/2017, cujo objeto visa a contratação de 
empresa para confecção e fornecimento de uniformes para os servidores 
ativos do SAAE de Piumhi-MG. A empresa AECIO BRUNO FELICISSIMO 
MARTINS - ME, foi vencedora na disputa de lances, do Lote V (Itens I e II) “carga 
Jeans feminina em tecido macio 97% algodão e 3% eiastano na cor azul escuro, sistema de 
fechamento de braguilha com zíper metáIiccLTamanhos de 36 a 50" e "Calça masculina tradicional, em 
tecido jeans, macio, 97% algodão e 3% elastano, cor azul escuro, sistema de fechamento da 
braguilha com zíper metálico, costura reforço entre pernas pespontada na cor amarela, bolso de trás costa 

lisa, tamanhos variados de 36 a 60." convocada para apresentação de amostras, a mesma 
apresentou amostras, as quais foram devidamente aprovadas pela Comissão de 
Avaliação. Ocorre que, convocada para a assinatura do Contrato, a empresa 
mencionada, se quedou inerte, conforme certidão e convocação enviadas acostadas 
a este processo. Diante do exposto, a Pregoeira e a Equipe de Apoio, decidem por 
bem convocar para apresentar amostra do Lote V, o licitante remanescente, na 
ordem de classificação CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES -ME, classificado em 
segundo lugar, pelo prazo de até 15 dias, a contar desta, em conformidade com o 
Título XIII do edital, bem como art.4°, XVI c/c XXIII da Lei 10.520/02. No mesmo 
sentido a Comissão decidiu convocar a empresa CLEONICE APARECIDA SILVA 
ALVES -ME para a abertura da documentação de habilitação no dia 15/09/2017 às 
09: 30 horas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 10:00 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 lida e aprovada, será assinada por todos. 

Pregoeira: 

_ Jaqu in Aparecida de Souza É Equipe de Apoio: W r x 

Sonia Roseni Costa Maria wa Goulart de Castro 



serviço Autônomo de Agua e Esgoto 
licitacoes@snaepiumhi.com.hr CNPJ: 23.782.8I6/000l10 

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

LAUDO DE APROVAÇÃO DE PROTÓTIPOS DE UNIFORMES COM 
RESSALVAS 

REFERENTE A0 PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017 

Modalidade: Pregão Presencial n” 06/2017 
Tipo: Menor Preço Por Lote 
Processo Licitatório: n° 217/2017 

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Piumhi/MG 
CONTRATADA: NEILA DE PAULA ROSA - MEI 
Responsável pela empresa: Neila de Paula Rosa 

OBJETO: contratação de Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP ou 
Equiparadas para confecção e fornecimento de uniformes para os servidores ativos do 
SAAE, conforme especificações do anexo Ido edital Pregão Presencial n° 06/2017. 

Prezada Senhora, 

A Comissão de Avaliação de Bens e Amostras designada pela Portaria n° 36/2017, 
analisou os protótipos da empresa NEILA DE PAULA ROSA - MEI, sendo que os 
mesmos foram aprovados com as seguintes ressalvas: 

Em relação ao Lote I (Itens I e H): 

Camisa Masculina malha PV Anti -PilIing67°/c› poliéster 33% viscose na cor branca, 
00082 1 modelo polo(manga curta com punho, gola em linha, com abertura e botões), com 

o logotipo do "SAAEPiumhi- MG" no bolso esquerdo, tamanhos variados P, M, G e GG. 

00079 2 Camisa Masculina malha PV Anti -PiIIing 67°/o poliéster 33% viscose na cor azul royal, 
manga longa com punho, gola redonda com punho , com o logotipo do "SAAE Piumhi- 
MG" no bolso esquerdo, tamanhos variados P, M, G e GG. 

As amostras do Lote I, foram aprovadas conforme apresentadas pela licitante. 

No que diz respeito ao Lote II (Itens I e II): 
00077 1 Calça masculina profissional, em brim sol a sol de alta qualidade com 260g/m2, na cor 

azul Royal, 100% algodão, cós com elástico traseiro, sistema de fechamento da braguilha 
com zíper metálico, costura reforço entre pernas pespontada, bolso de trás costa lisa, 
tamanhos variados 36 a 60. 

00078 2 Camisa masculina de manga curta modelo tradicional, em hrim sol a sol de alta 
qualidade com 26Og/m2, na cor azul Royal, 100°/o algodão, com logotipo "SAAE 
Piumhi- MG" no bolso do lado esquerdo, tamanhos variados P, M, G e GG. 

As amostras do Lote II, foram aprovadas, com a seguinte ressalva: o item 2, o logotipo 
do SAAE " SAAE Piumhi-MG”, deverá estar nas cores azul escuro e branco (SAAE em 
letras brancas e Piumhi em letras azuis com fundo branco). 

Q7370 ÁfM//Q /Êãbq 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoesfgigsaaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.8l6¡'0D01I0 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 f 37925-000 PlUMI-[l/MG - Telefax 37-337l-l332' 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

0 Lote IV foi aprovado nos seguintes termos: 

00690 

Camisa masculina manga curta estilo social na cor branca, em tecido tipo Tricoline 
elastano branco, ou de alta qualidade composição 68% Poliester 27°/o algodão 5% Elastano, 
Gramatura 138, bordada "SAAE Piumhi-MG" no bolso lado esquerdo, com abertura e 
botões, tamanhos variados: P.M.G e GG. 

003412 

Camisa masculina manga longa estilo social na cor branca, em tecido , Tricoline 
elastano branco,ou de alta qualidade composição 68°/oPoliester 27% algodão 5% Elastano, 
Gramatura 138 bordada "SAAE Piumhi-MG" no bolso do lado esquerdo, com abertura 
e botões, tamanhos variados: P.M.G e GG. 

001873 
Camiseta feminino manga curta na cor branca, em tecido tipo Tricoline elastano 
branco,ou de alta qualidade composição 68°/oPoIiester 27% a|godão 5% Elastano, Gramatura 
138, bordada "SAAE Piumhi-MG" do lado esquerdo , com abertura e botões, tamanhos 
variados: P,M,G,GG. 

004801 
Camisete feminino manga longa na cor branco, em tecido tipo Tricoline elastano branco, 
ou de alta qualidade composição 68°/oPoliester 27% algodão 5% Elastano, Gramatura 138, 
bordada "SAAE Piumhi-MG do lado esquerdo,com abertura e botões, tamanhos variadoszP, 
M, G, GG 

O Lote IV, a licitante deverá diminuir o Silk Bordado “SAAE Piumhi", em todas as 

camisas masculinas/femininas e camisetes femininos. Deverá ainda ser realizada a 

medida em todos os servidores na Sede Administrativa de Piumhi, e ajustada as medidas. 

iii/IJQ É fâLti//ab @QQ 
Neila de Paula Rosa - MEI 

Piumhi, 12 de setembro de 2017. 

allow  (Íbmíigiífí l 



 SAÁDÉÊ   
Serviço Autonomo de Água e Esgoto 

lícitacoes@saaepiumhl.com.br CNPJ: 21782316/000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PlUMHI/MG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

AVISO DE CONVOCAÇÃO DOVSEGUNDO COLOCADO 
PROCESSO LICITATORIO N° (L/ZOI? 

Modalidade: Pregão Presencial n° 06/2017 
Processo Licitatório: N° 217/2017 

Tipo: Menor Preço Por Lote 
Objeto: Contratação de Micro Empresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP ou 
Equiparadas para prestação de serviços de confecção e fornecimento de uniformes para 
os servidores ativos do SAAE, conforme especificações do anexo I deste edital. 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto ~ SAAE-Piumhi/MG através da Comissão de 
Licitação toma público que em face do não atendimento à Convocação para assinatura de 
Contrato e Certidão acostadas ao presente processo, bem como em conformidade com o 

art.4°, XVI c/c XXIII, da Lei 10.520/02, CONVOCA o licitante remanescente, na ordem 
de classificação, CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES - ME, classificado em 
segundo lugar na disputa de lances, para a apresentação de Amostras do Lote V, conforme 
dispõe o edital do referido processo licitatório em seu Título XIII. A apresentação de 
amostras será conforme os requisitos apresentados em edital, inclusive quanto aos preços 
aceitos pelo primeiro colocado, nos moldes do art.64 §2° da Lei de Licitações e Contratos. 
Caso não aceite, será convocado o terceiro colocado, até que seja efetivada a contratação. 
Diante disso, tica a empresa CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES - ME, 
convocada a apresentar amostra do Lote V, pelo um prazo de até 15 dias, a partir da data 
desta, tendo em vista a recusa da empresa AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS e 
ME em celebrar o instrumento contratual. A empresa CLEONICE APARECIDA 
SILVA ALVES - ME fica ainda convocada para abertura de “Documentos de 

Habilitação” na data de 15/09/2017 às 09:30hs na sede administrativa do SAAE 
localizada na Praça Zeca Soares, n° 211, Centro, Piumhi-MG. 

Piumhi, 12 de setembro de 2017. 

JAQUELINE A CIDA DE SOUZA 
PREGOEIRA 

 SÔNIA ROÂNI COSTA MARIA LUCI NA OU_ RT DE CASTRO 
MEMBRO EQUIPE DE APOIO MEMBR QUIPE DE APOIO 



CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DE DOCUMENTOS DE HABILI... 

Assunto: CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

De: Licitacoes <IícitaC0es3@saaepiumhi.com.br> 
Data: 13/09/2017 08:21 
Para: nycesilva@hotmail.com 

A/C CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES - ME 

CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N9 06/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N9 217/2017 

A Pregoeira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi, Jaqueline Aparecida de Souza e Equipe de 
Apoio composta pelos servidores Sônia Roseni Costa, Maria Luciana Goulart de Castro designados pela 

Portaria n 9 18/2017 - SAAE Piumhi- assinada pelo Diretor Executivo do SAAE - Piumhi, Sr. Odécio da Silva 

Melo, CONVOCA, para abertura de "Documento de Habilitação" a empresa CLEONICE APARECIDA SILVA 

ALVES -ME , no dia 15/09/2017 às 09h30min, tendo em vista que a referida empresa foi convocada para 

apresentação de amostras do Lote V, do mencionado processo, ficando colocada em 29 lugar na etapa de 
disputa de lances. 

Att, 

Jaqueline Aparecida e Souza 

Pregoeira 

Sônia Roseni Costa 

Membro Equipe de Apoio 

Maria Luciana Goulart de Castro 

e Anexos: 

AVISO DE CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO - CLEONICEdOCX 43,1KB 

1 de 1 13/09/2017 08:21 



1 COMUNICADO DE ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃ... 
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. Assunto: COMUNICADO DE ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO SAAE - PIUMÍHI 

De:Ucnacoes<Hcnacoes3@?saaepüunhLconLbr> 
Data: 13/09/2017 08:37 _ 

Para: ademir@bretao.com.bf, Carla - Bretão <carIa@bretao.com.br> 

A/C CASA DA BOTINA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA 

COMUNICADO DE ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N9 B6/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N! 217/2017 

A Pregoeira do Serviço Autônoma de Água e Esgoto SAAE - Piumhi, Jaqueline __ 

Aparecida de Souza e Equipe de Apoio composta pelos servidores Sônia Rpseniicosta 
e Maria Luciana Goulart de Castro designados pela Portaria n9 18/2917 r SAAE- 
Piumhi, assinada pelo Diretor Executivo do SAAE de Piumhi Sr. Odécio dp Silva 
Melo, COMUNICA, aos interessados que realizará à abertura de "Documento de 
Habilitação" da empresa CUEONICE APARECIDA SILVA ALVES -ME , no dia 15/09/2917 às 

09: 30 hs, tendo em vista que a referida empresa foi convoçada para apresentação 

de amostras do Lote V do “encionado processo, ficando cõlocada em 29 lugar hà 
etapa de disputa de lances. ' - 

Att, 

Jaqueline Aparecida de Souza 

Pregoeira 

Sônia Roseni Costa 

Membro da Equipe de Apoio 

Maria Luciana Goulart de @astro A /'Í' 
I 

Membro Equipe de Apoio T 

ã 

i 

i 

313/O9/2017OBA4 



COMUNICADO DE ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃ... 

Assunto: COMUNICADO DE ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO SAAE - PIUMHI 
De:Ucüacoes<Hcüacoes3@?saaephunhLconLbr> 
Data: 13/09/2017 08:39 

Para: pontochícl777@hotmail.com 

A/C CASA DA BOTINA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA 

A/C DOUGLAS GOULART SOUZAÉ- ME 

COMUNICADO DE ABERTURA DE ;ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL M2 O6/2q17 

PROCESSO LICITATORIO M9 2I¡7/2e1;7 

A Pregoeira do Serviço Autônoma de Água e Esgoto SAAE - Piumhi, Jaqueline ¡H 

Aparecida de Souza e Equipe de Apoio composta pelos servidores Sônia Rosenigcosta 
'TT e Maria Luciana Goulart de Castro designados pela Portaria n9 18/2017 F SAAE- 

Piumhi, assinada pelo Diretor Executivo do SAAE de Piumhi Sr. Odécio da Silva 

Melo, COMUNICA, aos interessados que realizará à abertura de "Documentphqe;_í 
Habilitação" da empresa CEEONICE APARECIDA SILVA ALVES JME , no dia 15V99/2917 às 
09: 30 hs, tendo em vistagque a-referida empresa foi convocada para apresentação 
de amostras do Lote V do mencionado processo, ficando colocada em 29 lugar na 
etapa de disputa de lances. 

¡¡ 

Att, 

Jaqueline Aparecida de Souza 

Pregoeira 

Sônia Roseni Costa 

_~\ Membro da Equipe de Apoio 

Maria Luciana Goulart de Castro 

Membro Equipe de Apoio  

1 de 1 e 13/09/2017 03:44 



COMUNICADO DE ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO... 

Assunto: COMUNJCADO DE ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO SAAE - PIUMHI 
De:Ucüacoes<Hcnacoes3@?saaephunhLconLbr> 
Data: 13/09/2017 08:41 
Para: neilocaconfeccoes@hotmail.com 

A/C NEILA DE PAULA ROSA - MEI 

COMUNICADO DE ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N9 06/2917 

PROCESSO LICITATÓRIO N9 217/2017 

A Pregoeira do Servico Autônoma de Água e Esgoto SAAE - Piumhi, Jaqueline Aparecida 
de Souza e Equipe de Apoio composta pelos servidores Sônia Roseni Costa e Maria 
Luciana Goulart de Castro designados pela Portaria n9 18/2917 - SAAE- Piumhi, 
assinada pelo Diretor Executivo do SAAE de Piumhi Sr. Odécio da Silva Melo, 

C") COMUNICA, aos interessados que realizará à abertura de “Documento de Habilitação" da 
" empresa CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES -ME , no dia 15/09/2917 às 09: 30 hs, tendo 

em vista que a referida empresa foi convocada para apresentação de amostras do Lote 
V do mencionado processo, Ficando colocada em 29 lugar na etapa de disputa de 
lances. 

Att, 

Jaqueline Aparecida de Souza 

Pregoeira 

Sônia Roseni Costa 

Membro da Equipe de Apoio 

Maria Luciana Goulart de Castro 

Membro Equipe de Apoio 

1 de 1 13/09/2017 08:47 



COMUNICADO DE ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO... 

Assunto: COMUNICADO DE ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILÍTAÇÃO SAAE - PIUMHI 

De: Licítacoes <iícitacoes3@saaepiumhi.com.br> 
Data: 13/09/2017 08:43 
Para: atendimento@sunred.com.br 

A/C CASA DA BOTINA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA 

A/C AÉCIO BRUNO FELICÍSSIMO MARTINS - ME 

COMUNICADO DE ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N9 06/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N9 217/2017 

A Pregoeira do Servico Autônoma de Água e Esgoto SAAE ~ Piumhi, Jaqueline Aparecida 
de Souza e Equipe de Apoio composta pelos servidores Sônia Roseni Costa e Maria 

f”\ Luciana Goulart de Castro designados pela Portaria n9 18/2917 - SAAE- Piumhi, 
' assinada pelo Diretor Executivo do SAAE de Piumhi Sr. Odécio da Silva Melo, 

COMUNICA, aos interessados que realizará à abertura de "Documento de Habilitação" da 
empresa CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES -ME , no dia 15/99/2917 às 09: 30 hs, tendo 
em vista que a referida empresa foi convocada para apresentação de amostras do Lote 
V do mencionado processo, ficando colocada em 29 lugar na etapa de disputa de 
lances. 

Att, 

Jaqueline Aparecida de Souza 

Pregoeira 

Sônia Roseni Costa 

Membro da Equipe de Apoio 

Maria Luciana Goulart de Castro 

Membro Equipe de Apoio 

1 de 1 13/09/2017 08:46 



Lida: COMUNICADO DE ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILI... 

Assunto: Lida: COMUNICADO DE ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO SAAE - PIUMHI 
De: PONTO CHIC <'pontochic1777@hotma¡|.com> 
Data: 13/09/2017 08:44 

Para: Licitacoes <Iicitacoes3@saaepiumhi.com.br> 

A sua mensagem: 

Para: PONTO CHIC 

Assunto: COMUNICADO DE ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO SAAE - PIUMHI 

Enviado: quarta-feira, 13 de setembro de 2017 09:39:04 (UTC-02:00) Tempo Universal Coordenado - 02 

foi lida em: quarta-feira, 13 de setembro de 2017 09:43:42 (UTC-02:00) Tempo Universal Coordenado - 02. 

Final-recipient: RFC822; pontochic1777@hotmai1.com 
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed 
X-MSExch-Correlation-Key: 4DwYyTIX/0wwo1N2LOSHV == 

X-Display-Name: PONTO CHIC 

1 de 1 13/09/2017 09:24 



I Lida: COMUNICADO DE ABERTURA DE ENVELOPE DE HABlLl... 

 
 Assunto: Lida: COMUNICADO DE ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO SAAE - PIUM 'Í 

De: "Ademir - Bretao" <ademír@bretao.com.br> 
Data: 13/09/2017 08:46 
Para: "'Licitacoes"' <Iicitacoes3@saaep¡umhi.com.br> 

Sua mensagem 

Para: ademir@bretao.com.br; Carla - Bretão 

Assunto: COMUNICADO DE ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO SAAE - PIUMHI 
Enviada: 13/09/2017 08:37 

foi Iida em 13/09/2017 08:45. 

Reporting-UA: bretao.com.br; Microsoft Outlook 14.0 
Final-Recípient: rfc822;ademir@bretao.com.br 
Original-Message-ID: <87838a9c-8f56-@lhe-dB71-d5870b4cbc06@saaepiumhi.com.br> 
Disposition: manua1-action/MDN-sent-manually; displayed 

1 de 1 13/09/2017 09:24 



Lídà: COMUNICADO DE ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILI... 

Assunto: Lida: COMUNICADO DE ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO SAAE - PIU  
De: CarIa - Bretão <carIa@bretao.com.br> 
Data: 13/09/2017 09:22 

Para: “Licitacoes” <Iicitacoes3@saaepíumhi.com.br> 

Sua mensagem 

Para: ademir@bretao.com.br; Carla - Bretão 

Assunto: COMUNICADO DE ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO SAAE - PIUMHI 
Enviada: 13/09/2017 08:37 

foi lida em 13/09/2017 09:22. 

Reporting-UA: bretao.com.br; Microsoft Outlook 16.0 
Final-Recipient: rfc822;car1a@bretao.com.br 
Original-Message-ID: <87838a9c-8f56-Blbe-d971-d5879b4cbc06@saaepiumhi.com.br> 
Dísposition: manual-action/MDN-sent-automatically; displayed 

1de 1 13/09/2017 09:24 
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secreiaña da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República N. DO PROTOCOm (um “a "uma 'hmm', 
Secreiaria da Radonalização a Simplificação 

Departamento da Registro Emprasarial e Integração   Secretaria de Estado de Desenvolvimento Economico de Minas Garais JUCEMG - UD135 
. . _ um .    ¡IIIIIÍÍIIÍÍÍÊÍÍÍIIIIIIIIII 

31300938233 21 35 "Win3947  
1 - REQUERIMENTO 

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

n _ ' 

@a do  |||||||||||| IIIIHIIIIIII 
:n TO o EVENTO QTDE DESCRIÇÃO Do ATO I EVENTO . ,1153310590088  ______ 

I l 2 - - » -. 

NOME: CLEONlCE APARECIDA SILVA ALVES 84153875665 -ME 

(da Empresa ou da Agente Auxiliar do CorrIérdo) 

requer a V.S“ o defarimant o seguinte ato   N° FCNIREMP 

          

 
ALTERACAO Z** 

2211 1 ALTERACAO DE ENDEREÇO DENTRO Do MESMO x; 
MUNICIPIO /1 

IUMHI 
Local 

1T Junho 2015 
Data 

2 --USO DA JUNTA COMERCIAL 

ü DECISÃO SINGULAR D-_IJECISÀO COLEGIADA  

  

Homem Empresariallais) Iguauals) ou samelhanleta): 

D' SIM E sm Processo am Ordem  r _ 

' A decisão “ i  aq** 
. . . EE; 

“m 4-" 
i' I - 

Data 

i E-,NÃO _____I'__lí D NÃO __I___I' Rgsponsáça¡ _sí . g 
_; l- e ~ = 

Daia Responsável Data Responsável _ --_ ' j  ?É  
DECISÃO SINGULAR 2¡ Ex¡ - - - 

_ gàncla 3" E à - - - - Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) mg nela 4. alguma s. Exigénçla 

"f " ' Processo defendo. PuhIique-seearquíve-se. D . 

;_' recesso Indeferido. Publique-sa. 

DEcIsAo GOLEGIADA 2. engana¡ 3. Ex-,ganch 

ü Processo em exigência. (Vide despacho em foiha anexa) . E _ _ _ D 
ü Processo deferido. PuhiIque-se a arqulve-sr " 

Fracasso Indgfaridg_ Pubüquàse_  JUNTA COMERCÍÀL DO ESTÂDO DE DAMAS  cznrnco oREoIsrRo soa n namssanu , 

&MLÉ 
En¡ 0310712015 

f i' __/-IOLEONI:2 »Amam ::um ALVES' uma-mu -IEI 
Data vaoroonm: 1511 1 1 394-1 

IIIIMBSBI 

DEEERVAÇOEÉO __ 
I NFERIDA. CONFORME 

' SITE DA JUNTA COME CIAL 
DATA: 

SAAE - PiumhüMG contratos  .E . .. 

mhl-MG E v  _     
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - 

Certifico registro sob o n° 5537964 em 03/0712015 da Empresa CLEONICE APARECiDA SILVA ALVES 84158875668 -ME, Nlra 31800938238 à 
protocolo 151113947 - 19/0612015. Autenticação: F9B51B9C2B3BD62FD9CBD14D72A142E44BCE20. Marinely de Paula Bomfim - Secretária'- 

' Geral. Para validar este documento, acessa www.]ucemg.mg.gov.br e informe n° do prolocoio 15H 11.3944' e o código de segurança kVEa Est_a 

cópia foi autenticada digitaimente a assinada em 03/0712015 por Marinely da Paula Bomfim - Secrelária-Geral.  mts?? ' " pág. 114 
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REcoNHEç-o PpR-SEIIE HAN ANS) smmaiãlbEi 
CLEONICE APARECIQA_ r LVES 
DOU FÉ. 1T ' Ii  

    Emei.: RI lçbxàr. .R$9,25 I-F-:Süfáí   «amp 3x1"" u- T 

of?  Í 1214435:# 

CONFERIDA, CONFORME 7 

SITE DA JUNTA COMÉEJRÊIAL    
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  Certifico registro sob o n” 5537964 em 03/0712015 da Empresa CLEONICE APARECIDA SlLVA ALVES 84158875668 -ME. Nira 31800938238 e 
protocolo 15111394? - 19/06/2015. Autenticação: F9B51B9C283BD62FD9CBD14D72A142E44BCE20. Marineiy de Paula Bomfim - Secretária- 
Geral. Para validar este documento. acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n" do protocolo 151111594-7 e o código da segurança kVEa Esta 
cópia foi autenticada digitalmente a assinada em 0310712015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. _  pág. 2M REMNA 
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CONFERIDA, CONFORME 
SITE DA JUNTA COMERCIAL 

'Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  Certifico registro sob o n° 5537964 em 03/07/2015 da Empresa CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES 84158875668 -ME. Nire 31800938238 e 
protocolo 151113947 - 19/06/2015. Autenticação: F9B51B9C283BD62FD9CBD14D72A142E44BCE20. Marinely de Paula Bomfim - Secretária- 
Garal. Para validar este documento, acesse urww.jucemg.mg.gov.br e informe n” do protocolo 15I111.394-7 e o codigo de segurança kVEa Esta 
cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/O7l2015 por Marineiy de Paula Bomfim Í Secretária-Geral. _  pág. 4M SE RETÁRMG 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE  
PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 217/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

A empresa CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES 84158875668 ME, inscrita no 

r¡ CNPJ sob o n° 13.602.155/0001-40, por intermédio de seu representante 
legal Sr.(a) CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES, portador do Documento _de_ __  
Identidade n° M - 7.729.344, inscrito no CPF sob o n° 841.588.756.68: 
DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para 

qualificação como MICROEMPRESA ME, 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 ñscal no(s) documento(s) de habilitação 'e 

pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar 

n°. 123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o 

direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da"l.ei 'Á _ 

n° 8.666/93. 

Fra   PIUMHI - MG, 21 DE JULHO DE 2017 

cadeias APARECIDA SILVAALVES  _ 

RUA MIGUEL :Oágggâga ç __ CENTRO . cE - . .. . A › 

_ . GERAIS ou. É' fãs . . . 

_ E RE A A 7 

RUA MIGUEL COUTO, 91 - CENTRO - PIUMHI - MG 37.925.000 



 

 
  

iiñínjsàário da' indústria, Comércio Éxterior 'e' Serviços 
'_ ' teria Especial da Micro e Pequena Empresa_ 
,Departamento de Regíãiro Empresarial e integra < 

Secretaria-de' Estado da Fazenda defMinas Gerais 
Juntacomerciat do Estado de Minas Gerais 

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

     
Nome Empresarial: CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES 84158875668 -ME 

Natureza Juridica: EMPRESARIO 

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

3180093823-8 13.602. 1 5511300140 ^~ _ 06/05/201 1 06105/2011 

EnderBÇO Completo: -. Í '  ..    RUA MlGUEL couro 91 - BAIRRÓ seníeoubeiâfázãàsubooàg PiUMiÍ-ÍI  Objeto Social:    - -- - .g- : _Y   
COMERCIO VAREJISÊ, _e-:igerícàos do VESTUARIO geíacessíoeios,     

   ACESSORlOS 

Capital: 

VINTE MIL Reais      MICRO e lx 
(Lei Compla áfi 

    
Último Arq_I_.IIv mghtt-SÉ 03/07/2015   
Ato  - *m2, .-_AE-*FEIÍ*ÃCÃÔ›_ÍÍ"  s_ -    

.  “eu ,-2.  '   r' .,  ;Í "z t-“ÍÍ, 
1,19 - Pi JEFÍACAOIJ' guoeeecolnanracyoo-Mesm MUNICIPlO 

° _hjpresárioz CLEÕNIClãAPAFtÊÔIÓÂ-XS_ 
    3-51 53815 

_Áfeâime de BensÍ 
    

“coui-::Eaihàgtcpsronme 
aire-Jon JUNTABQMERCIAL 

A .skate jàiriinilmo 
   

  
  

 

    

aqiíeline Aparecida de Souza  PREGOEtRA 
” “Licitações e Contratos  SAAE Piumhi - MG 

às. 

Certidão Siniplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar 
continuar a autenticidade desta certidão. acesse o site da JUCEMG (httpr/AMII/unjucemgmggovbr) e ctique em validar certidão. A 
certidão pode ser validade de duas formas: 
'nvalidação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visual (digite o n” C170! l'i'97240 e visualize a certidão) 

llllllltllllllsllllllllllIll  
1 7/3651707-1 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA íí-í-í-m ííííí-í  

PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 217/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES 84158875668 ME, inscrita no CNPJ sob 
q o n° 13.602.155/0001-40, por intermédio de seu representante iegai,__o(a_)__.___._w 

Sr(a) CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES, portador do Documento de 

Identidade n° M - 7.729.344 e inscrito no CPF sob o n° 841.588.756.68, 

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

dezesseis anos. 

Ressaiva: emprega menor, a partir de\quatorze anos, na condição de aprendiz (X)- 

"N 

PIUMOHI - MG, 21 DE JULÀHO DE 2017 

FT3.so2.155¡ooo1-4o 
CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES 

RUA MIGUEL CQUTOIAS1 ' " 6V O 

CENTM “ CEP 379253°°J oÉíâz/Atp c¡ s A = vEs i 
R A " _ _ p 

GERAIS PlUMHI . MINAS . _EMPRESA 

RUA MIGUEL COUTO, 91 - CENTRO - PIUMHI - MG 37.925.000 

.Tum-mí Em: 



2610712017 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral , 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identiñcação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 

RFB a sua atualização Cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA  
NÚMERODEWSCRKPÀO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO °^T^°E^BERTUR^  5510001-40 CADASTRAL 0610512011 

NOME EMPRESARIAL 

CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES 84158575668 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

GLOSS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 

" “çoieo E DESCRIÇÃO DAs ATIVIDADES ECoNoMICAs SECUNDARIAS 
.L89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO oA NATUREZA JURIDICA 

213-5 - EMPRESARl0 (INDIVIDUAL) 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 

R MIGUEL COUTO 91 

CEP BAIRROIDISTRITO MUNICIPIO UF 

37.925-000 CENTRO PIUMHI MG 

ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE 

ATENDIMENTO@JNCONTABIL-MG.COM.BR (37) 3371-3813 

ENTE FEOERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
ata-t* 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA oA sITuAçAo CADASTRAL 

ATIVA 061051201 1 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CAOASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
*tkk-tú-ú* trata-nn 

_rx 
I 

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

Emitido no dia 2610712017 às 14:30:33 (data e hora de Brasilia). Página: 111 

 Consulta QSA/ Capital Social  Voltar  
 

 Prepaaarêãàgglaa 
' pataêmamesâo 

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

http:11www.receita.fazenda.gov.br1Pess0aJuridica1CN PJ1cznpjreva1Cnpjreva_Solicitacaoasp 111 



26107/2017 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
_ Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES 84158875668 
CNPJ: 135021551000140 ' 

Ressalvado 0 direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria- 
Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n9 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à veriñcação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <httpzlfwww.receita.fazenda.gov.br> ou <httpzllww'w.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n9 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 19:53:01 do dia 14/05/2017 <hora e data de Brasilia>. 
Valida até 10/11/2017. 
Código de controle da certidão: 7728.7B5B.797C.D97A 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

:s “à 
e¡ a. - 

Ê; p_ U4 
às. es* 

1.05 

1/1 



2010712017 

htlps :ifuwmzfazenda .mg .govbrisoIIctñISOL/CDTIDETALH E_746?ACAO=VlSUALIZAR&numProiocolo=20170828162838iauteniicacaoModeI=r0... 

SEFÍMG - SIARE 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS  
_ _ CERTIDÃO EMITIDA EM: 

CERTIDAD DE DEBITOS TRIBUTÁRIOS 20/07/2017 

"eilatwa CERTIDÃO VAl_IDA ATÉ: 
18/10/2017 

NOME/NOME EMPRESARIAL: CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES 84158875668 

;BSCRIÇÃO ESTADUAL: 00176874100- CNPJ/CPF: 13.602.155/0001-40 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: RUA MIGUEL COUTO NÚMERO: 91 

COMPLEMENTO: BAIRRO: CENTRO CEP: 37925000 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: PIUMHI UF: MG 

Ressaivado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 
que: ' '~ 

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou \ Advocacia Geral do Estado; 

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública oi.i re istro de formal de partilha,-de- 
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arro amento, de sentença _em ação 
de separaçao Judicial, divorcio, ou de_partiiha de bens na_união estável e de escritura publica de 
doaçao de bens IMOVEIS¡ esta certidao somente terá validade se acompanhada da Certido de 
Pagamento I Desoneraçao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/ 2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos _tributários 'do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO D0 PTA DESCRIÇÃO 

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 trlbutarios => certificar ocumentos 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2017000219257317 

1/1 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PIUMHI 

MINAS GERAIS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
MUNI 

Número de Controle: Validador: 
1822 009533 

Assinatura Eletrônica: 
161FBF32.6192A3D9.52416355.4C965EDC 

Link de verificação: 

NomeIRazão Social: 
27019 - CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES 34153375333 

CNPJICPF: 
13.602.155/0001-40 

Endereço: 
RUA MIGUEL COUTO. 0091 - CENTRO - CEP 37.925-000 - Piumhi- MG 

Certifico para os dei/idos fins de direito _ _ _ _ _ _ _ 

ãute o contribuinte acima identificado nao possui debito com a Fazenda Publica Municipal, ate a presente a a. 

Res uarda-se o 
direito da Fagenda Publica Municipal vir a constituir novos créditos tributários da responsabilidade do contribuinte 
e que até a presente data_ainda ri_ao foram apurados ou lançados, ou que estejam 
em curso de cobrança e nao vencidos. 

PIUMHI, 20 de Julho de 2017 

;iam JOIQBH? 

Qualquer rasura invalida a certidão. 

O PRESENTE TERÁ O PRAZO DE VALIDADE DE 60 DIAS. 



CAIXA EGON MICA FEDER 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 13602155/0001-40 
Razão Social: CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES 841588756 
Nome Fantasia:GLoss 
Endereço: RUA MIGUEL COUTO 91 / CENTRO/ PIUMHI / MG/ 37925-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que ihe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 

empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigações com o FGTS. 

Validade: 04/09/2017 a 03/10/2017 

Certificação Número: 2017090406090068644812 

Informação obtida em 15/09/2017, às 10:03:22. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

htlps:flmrwwsifge.caixa.gov.brlEmpresafCrfICrfIFgeCFSImprimirPapeI.asp?VARPessoaMalriz=199005808NARPessoa=19900580&VARUf=MG&V. . . 

1/1 



BAIXA éeofaücn Faber-em_ 

Certiñcado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 13602155/0001-40 
Razão Social: CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES 841588756 
Nome FantasimGLoss 
Endereço: RUA MIGUEL couro 91 / CENTRO 1 PIUMHI / 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 data, a 

empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigações com o FGTS. 

Validade: 09/07/2017 a 07/08/2017 

Certificação Número: 2017070908095403008532 

Informação obtida em 20/07/2017, às 16:49:10. 

A utiiização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br a 

https:IlvnMM.sifge.caixa.go\Lbr/ErnpresaICIfICrflFgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=19Q0O580&VARPessoa=1 9900580&VARUf=MG&V... 1/1 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABAíñ-IO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÊBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES 84158875668 (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 13.602.155/D001-40 
Certidão n°: 133817989/2017 
Expedição: 20/07/2017, às 16:58:15 
Validade: 15/O1/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CLEONICE APARECIDA sILvA ALVES 84158875668 (MATRIZ E 

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n** 13.602.155/0001-40, 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 Superionsdo 
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 â verificação de spa 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalha_Q§ 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

 
~ .HJ  *NJ  , É 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE u :J 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto;ãs_obrigaçõÊà 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no_concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custasf a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrenteâ 
de execução de acordos firmados perante o Ministêrio_PQblico do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br  .  52m 



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

PIUMHI 

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA 

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a 

presente data, nas ações especificas de concordata Preventiva l Suspensiva, Falência de Empresários, 
Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudiciai 
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra: 

Nome: CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES 84158875668 
CNPJ: 13.602.155/0001-40 

Observações: 
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 12112010 
do Conselho Nacional de Justiça; 

b) a informação do número do CPF/CNPJ e de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados 
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados; 

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado', podehdo 
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de MinasMGerais 
(httpzllwwwtjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição; 

d) esta Certidão tem a mesma validade da emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça 
Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, incluindo os processos 
fisicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe e o Sistema CNJ (Ex- 
Projudi); 

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas 
aqui mencionadas. .J : - “ 

Certidão solicitada em 21 de Julho de 2017 às 14:56 

b 2) 

W”   

PIUMHI, 21 de Julho de 2017 às 14:56 

Código de Autenticação: 1707-2114-5658-0322-7208 

Para validar esta certidão, acesse o sitio do TJMG (wtvwtjmjusbr) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO 
IAUTENTICAÇÃO 2 informando o código. 

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer 
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possivel adulteração ou tentativa 
de fraude. 

1 de 1 
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ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE 
INEXISTÊNçIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE 
HABILITAÇAO  

PROCESSO LICITATÓRIO N° 217/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

*ñ DECLARAÇÃO 

A Signatária CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES 84158875668 ME, CNPJ 

13.602.155/0001-40, neste ato representado(a) pelo(a) Sr(a) CLEONICE 

APARECIDA SILVA ALVES, RG n° M - 7.729.344 SSP-MG e do CPF n° 

841.588.756.68, Declara, que até a_ presente data encontra-se 
desímpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob 

as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, 

conforme art. 32, parágrafo 2° da Lei n° 8.666/93. 

735W 

E ...1 PIUMHI - MG, 21 DE JULHO OE 2017 

13. . Es 5 

CLEGHIGE. APARECIDA SILVAAALV 
RUA ¡qnGIlEL CQUTDLÊV¡ ? 

ao 1 CEP 379251300 

[Bim m , M|NAS GERAIS, 

n RUA MIGUEL COUTO, 91 - CENTRO - PIUMHI - MG 37.925.000 



 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 

lieitaeoes@saaepiumhi.c0m.br CNPJ: 233181810000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PIUMHI/MG - Telefax 37-3371-1332 

ATA DE ABERTURA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO N° 13/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 217/2017 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

Às 09:30 horas do dia 15 de setembro de 2017, em sessão pública, reuniu-se a Pregoeira 

Oficial desta Autarquia, Jaqueline Aparecida de Souza e respectivos membros da Equipe de 
Apoio: Ailton Francisco Figueiredo e Sônia Roseni Costa, designados pela Portaria n° 18/2017, 
de 24 de fevereiro de 2017, em atendimento às disposições contidas na Lei 10.520/2002, 
subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, e suas alterações, o Decreto Municipal n° 2.887/2010 
(Institui o Pregão) e Lei Complementar 25/2010 que institui o Estatuto da Microempresa, da 

Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual e Lei Complementar n° 123, de 
14 de dezembro de 2006, Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014 e pelas demais 
normas e condições estabelecidas no edital, referente ao Processo Licitatório n° 217/2017 
Pregão Presencial n° 06/2017, com a finalidade de dar início aos trabalhos para abertura de 
Documentos de Habilitação da empresa CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES - ME cujo 
objeto visa a CONTRATAÇÃO DE MICRO EMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE - EPP ou EQUIPARADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E 
FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES ATIVO DO SAAE, conforme 
descrição, características e informações constantes do Edital e seu Termo de Referência. 
Presente a representante legal da empresa CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES - ME, a 

Sra. Cleonice Aparecida Silva Alves - ME. Os demais licitantes embora devidamente 
comunicados, não compareceram. Após abertura do envelope de habilitação, análise e exame 
dos documentos da empresa, pela Pregoeira e Equipe de Apoio à vista das exigências 
constantes do edital, chegou-se ao seguinte julgamento: os documentos de habilitação da 
empresa estão conforme o exigindo em edital, Anexo II. Em relação ao valor dos itens do Lote 
V, a representante da empresa Cleonice Aparecida Silva Alves - ME, falou que o valor que 
consegue fazer nos itens é R$ 100,00 (cem) reais para a calça jeans feminina e R$ 100,00 
(cem) para a calça jeans masculina, valor global R$ 7.600,00 (sete mil seiscentos) reais tendo 
em vista a manter a qualidade dos produtos ofertados conforme apresentados na proposta do 
pregão em epígrafe. Foi comunicada a representante legal da empresa que a Pregoeira e a 

Equipe de Apoio irão reunir-se para apreciar a proposta Ofertada, comunicando-lhe o resultado. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 10:06 horas e para constar, Jaqueline 
Aparecida de Souza - Pregoeira, Os Membros da Equipe de Apoio, Sônia Roseni Costa e Ailton 
Francisco Figueiredo, lavraram a presente ata que depois de lida e aprovada, será assinada 
por todos. 

Pregoeira: 

 ancisco Figueiredo 

CO4. Q _ . 
LEONICE APA DA V ES - ME 

Cleonic Apa ida Silva Alves 



AIÉ 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

Iicitacoes@saaepiumhi.com.hr CNPJ: 2337818161000! 10 

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

ATA DE APRECIAÇÃO A APROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA PELA 
EMPRESA CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES - ME N° 19/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 217/2017 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

Às 09:30 horas do dia 18 de setembro de 2017, em sessão pública, reuniu-se a Pregoeira 

Oficial desta Autarquia, Jaqueline Aparecida de Souza e respectivos membros da Equipe de 
Apoio: Ailton Francisco Figueiredo e Sônia Roseni Costa, designados pela Portaria n° 18/2017, 
de 24 de fevereiro de 2017, em atendimento ,às disposições contidas na Lei 10.520/2002, 
subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, e suas alterações, o Decreto Municipal n° 2.887/2010 
(Institui o Pregão) e Lei Complementar 25/2010 que institui o Estatuto da Microempresa, da 

Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual e Lei Complementar n° 123, de 
14 de dezembro de 2006, Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014 e pelas demais 
normas e condições estabelecidas no edital, referente ao Processo Licitatório n° 217/2017 
Pregão Presencial n° 06/2017, referente ao Lote V, corn a finalidade de dar início aos 
trabalhos para apreciar a proposta apresentada pela empresa CLEONICE APARECIDA 
SILVA ALVES - ME cujo objeto visa a CONTRATAÇÃO DE MICRO EMPRESAS - ME, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP OU EQUIPARADAS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES 
ATIVO DO SAAE, conforme descrição, características e informações constantes do Edital e 

seu Termo de Referência. A representante legal da empresa CLEONICE APARECIDA SILVA 
ALVES - ME, a Sra. Cleonice Aparecida Silva Alves foi convocada para abertura do envelope 
de documentos de habilitação, os quais foram julgad'os em conformidade com os pedidos em 
edital. Em ato contínuo, a representante legal da empresa Cleonice Aparecida Silva Alves - 
ME, falou que o valor que conseguiria fazer no Lote V, Itens I e II, preço unitário para as calças 
jeans é de R$ 100,00 (cem) reais para a calça jeans feminina e R$ 100,00 (cem) para a calça 
jeans masculina, totalizando o valor global do Lote de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos 
reais), tendo em vista a manter a qualidade dos produtos ofertados conforme apresentados 
na proposta do pregão em epígrafe. Após análise do preço médio do lote, bem como do último 
lance da empresa mencionada, o qual foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está comissão 
julgou por bem não aceitar a proposta da licitante CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES - 
ME, e convocar o terceiro colocado na disputa de lances a empresa Douglas Goulart de 
Souza - ME, para apresentar proposta inerente ao Lote V. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a sessão às 10:00 horas e para constar, Jaqueline Aparecida de Souza - Pregoeira, 
os Membros da Equipe de Apoio, Sônia Roseni Costa e Ailton Francisco Figueiredo, Iavraram a 

presente ata que depois de lida e aprovada, será assinada por todos. 

 Pregoeira: 
Jaque ln  cida de Souza s \ 

Equipe de Apoio: LF ' 
Sonia Rosen'i Costa Ailton ancisco Figueiredo 



 
Serviço Autonomo de Água e Esgoto 

Ilcitacaes@saaepíumhí.com.br CNPJ: 21782316/000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça zeca Soares, 211- 37925400 PIuMHI/MG -Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

AVISO DE CONVOCAÇÃO DO "TERCEIRO COLOCADO 
PROCESSO LICITATORIO N° 06/2017 

Modalidade: Pregão Presencial n” 06/2017 
Processo Licitatório: N° 217/2017 
Tipo: Menor Preço Por Lote 
Objeto: Contratação de Micro Empresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP ou 
Equiparadas para prestação de serviços de confecção e fornecimento de uniformes para 
os servidores ativos do SAAE, conforme especificações do anexo I deste edital. 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE-Piumhi/MG através da Comissão de 
Licitação torna público que em face de Análise do Laudo das Amostras e de Notificação 
Extrajudicial acostados ao presente processo, bem como em conformidade com o art.4°, 
XVI c/c XXIII, da Lei 10.520/02, CONVOCA o licitante remanescente, na ordem de 

classificação, DOUGLAS GOULART SOUZA - ME, classificado em terceiro lugar 
na disputa de lances, para a apresentação de Amostras do Lote V, conforme dispõe o 
edital do referido processo licitatório em seu Título XIII. A apresentação de amostras será 

conforme os requisitados apresentados em edital, inclusive quanto aos preços aceitos pelo 
segundo colocado, nos moldes do art.64 §2° da Lei de Licitações e Contratos. Caso não 
aceite, será convocado o próximo colocado, até que seja efetivada a contratação. Diante 
disso, fica a empresa DOUGLAS GOULART SOUZA- ME, convocada a apresentar 
amostra do Lote V, pelo um prazo de até 15 dias, a partir da data desta, tendo em vista a 
desclassificação da empresa CLEONICE APARECIDA SILVA ALVES WME, a qual 
apresentou preço acima ao último lance ofertado pela mesma na sessão do Pregão. 

Piumhi, 21 de setembro de 2017. 

JAQUELINE ^ E SOUZA 

SONIA ROSENI COSTA AILTON F NCISCO FIGUEIREDO 
MEMBRO EQUIPE DE APOIO MEMBRO EQUIPE DE APOIO 
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licitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 233782310000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035790) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PIUMHUMG - Telefax 37-3371-1332 

ATA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA PELA 
EMPRESA DOUGLAS GOULART SOUZA- ME N° 20/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 217/2017 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

Às 09:30 horas do dia 22 de setembro de 2017, em sessão pública, reuniu-se a Pregoeira 
Oficial desta Autarquia, Jaqueline Aparecida de Souza e respectivos membros da Equipe de 
Apoio: Ailton Francisco Figueiredo e Sônia Roseni Costa, designados pela Portaria n° 18/2017, 
de 24 de fevereiro de 2017, em atendimento às disposições contidas na Lei 10.520/2002, 
subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, e suas alterações, o Decreto Municipal n° 2.887/2010 
(Institui o Pregão) e Lei Complementar 25/2010 que institui o Estatuto da Microempresa, da 
Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual e Lei Complementar n° 123, de 
14 de dezembro de 2006, Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014 e pelas demais 
normas e condições estabelecidas no edital, referente ao Processo Licitatório n° 217/2017 
Pregão Presencial n° 06/2017, referente ao Lote V, com a finalidade de dar início aos 
trabalhos para apreciar a proposta apresentada pela empresa DOUGLAS GOULART SOUZA 
- ME cujo objeto visa a CONTRATAÇÃO DE MICRO EMPRESAS - ME, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE - EPP OU EQUIPARADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA Os SERVIDORES ATIVO DO 
SAAE, conforme descrição, características e informações constantes do Edital e seu Termo de 
Referência. O representante legal da empresa DOUGLAS GOULART SOUZA -ME, o Sr. 
Douglas Goulart Souza, terceiro colocado na disputa de lances do processo em epígrafe, foi 
convocado para apresentar proposta de preços inerente ao Lote V. Em ato contínuo, o 

representante legal da empresa Douglas Goulart de Souza- ME, falou que o valor que 
conseguiria fazer no Lote V, Itens I e II, preço unitário para as calças jeans é de R$ 99,35 
(noventa e nove reais e trinta e cinco centavos) para a calça jeans feminina e R$ 99,35 
(noventa e nove reais e trinta e cinco centavos) para a calça jeans masculina, totalizando o 

valor global do Lote de R$ 7.550,60 (sete mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta 
centavos), tendo em vista a manter a qualidade dos produtos ofertados conforme 
apresentados na proposta do pregão em epígrafe. Após análise do preço médio do lote, bem 
como do último lance da empresa mencionada, o qual foi de R$ 7.980,00 (sete mil, novecentos 
e oitenta reais), está comissão julgou por bem não aceitar a proposta da licitante Douglas 
Goulart de Souza - ME, tendo em vista que o valor proposto está em desacordo com o lance 
vencedor apresentado pelo primeiro colocado, contrariando o disposto do arts.24,XI e 64,§ 2°. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 10:00 horas e para constar, Jaqueline 
Aparecida de Souza - Pregoeira, os Membros da Equipe de Apoio, Sônia Roseni Costa e Ailton 
Francisco Figueiredo, Iavraram a presente ata que depois de lida e aprovada, será assinada 
por todos. 

Pregoeira: 
Jaquelin§ Abãíécida de Souza 

Equipe de Apoio: Sknp 
Sonia Roseni Costa ilton Fr cisco Figueiredo 
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RELATÓRIO DE CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E 

ANULAÇÃO PARCIAL DE RESERVA 

O Pregão Presencial n° 06/2017 Processo Licitatório n° 217/2017, cujo objeto visa a 

CONTRA TAÇÃO DE MICRO EMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - 
EPP OU EQUIPARADAS PARA PRESTA ÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E 
FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES ATIVO DO SAAE, foi 
realizado na data de 27/07/2017, onde cinco empresas foram devidamente credenciadas: as 

empresas Aécio Bruno Felicíssimo Martins - ME , Cleonice Aparecida Silva Alves -ME, Casa 

da Botina Industria e Comércio Ltda, Douglas Goulart Souza - ME e Neila de Paula Rosa -MEL 
participando estas da disputa de lances. 

Sangraram-se vencedoras da disputa de lances, as empresas Neila de Paula Rosa - MEI, 
vencedora dos lotes l, lI e IV; Aécio Bruno Felicíssimo Martins - ME lotes III e Ve Casa da 
Botina Industria e Comercio Ltda vencedora do Lote VI. 

Convocadas para apresentação de amostras, todas tiveram suas amostras aprovadas pela 
Comissão de Avaliação de Bens e Serviços, designada pela Portaria n ° 36/2017, exceto a amostra 
apresentada pelo Licitante Aécio Bruno Felicíssimo Martins - ME, inerente ao Lote IlI. O 
Licitante vencedor do Lote III, foi convocado para apresentar nova amostra, porém quedou-se 
inerte, sendo convocado o segundo colocado na disputa de lances a empresa Douglas Goulart 
Souza - ME, o qual apresentou amostra que foi devidamente aprovada pela comissão. 

Em ato continuo o processo foi adjudicado pela Pregoeira c homologado pela autoridade 
competente. As empresas foram devidamente convocadas para celebrarem o instrumento 

contratual em tempo hábil, as quais compareceram dentro do prazo legal, com exceção da empresa 
Aécio Bruno Felicíssimo Martins - ME, vencedora do Lote V, que embora convocado não 
manifestou interesse, recusando-se a assinar o mesmo. 

Seguindo a ata de disputa de lances, foi convocado o licitante subsequente o segundo colocado a 

empresa Cleonice Aparecida Silva Alves -ME, que apresentou oferta superior a seu último lance 
que foi de R$5.000,00 (cinco mil reais), alegou que para manter a qualidade dos produtos a oferta 
seria de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) preço superior ao último lance, o qual foi 
recusado pela Pregoeira e a Equipe de Apoio que resolveram convocar o terceiro colocado. 

O terceiro colocado foi devidamente convocado apresentou oferta inferior a seu último lance que 

foi de R$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais), a oferta apresentada foi de R$ 7.550,60 
(sete mil quinhentos e cinquenta reais e sessenta centavos). 

Diante do exposto, a reserva do Lote V em nome da Empresa Aécio Bruno Felícíssimo Martins - 
ME foi anulada parcialmente pela contabilidade, que entendeu também por excluir a autorização 
de empenho, e também foi decidido pela Pregoeira e Equipe de Apoio não aceitar o valor proposto 
pela empresa Douglas Goulart Souza - ME, tendo em vista que o valor está acima do último lance 
apresentado pelo primeiro colocado, contrariando o disposto nos Art.24,Xl e 64,§2° da Lei 
8.666/93. 



é) 
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RECIBO DE DEVOLUÇÃO DAS AMOSTRAS 
Pregão Presencial n° 06I2017 Processo Licitatório n° 21712017 

A 
Empresa: Aecio Bruno Felicissimo Martins - ME 
CNPJ: 25.315.329/0001-72 
Endereço: Rua Antônio Balduíno, 34 - Bela Vista- Piumhi/MG 
Representante legal: Aécio Antônio Martins 
Telefone: (37) 3371-6012 
Aecio Bruno Felicisimo Martins - Sócio Proprietário 

o Atestamos para os devidos fins, que foram devolvidas as amostras especificadas 
abaixo, a empresa Aécio Bruno Felicissimo Martins - ME, tendo em vista que a 
empresa foi vencedora dos Lotes Ill e V do referido processo licitatório, 
entretanto, convocada para assinatura do Contrato a mesma não manifestou 
interesse e não compareceu para a assinatura. 

Lote Ill: "Short masculino de nylon liso, cós em elástico com cordão interno para 
ajuste, na cor azul Royal, 100% poliéster (podendo ter a composição 96% poliéster 
e 4% elastano), sunga interna em malha, com silk do "SAAE Piumhi-MG" na coxa 
direita, tamanhos variados M, G e GG". 

Foram devolvidas as 02 (duas) amostras apresentadas. 

Lote V: Item I: "Calça Jeans feminina em tecido macio 97% algodão e 3% 
elastano na cor azul escuro, sistema de fechamento de braguilha com zíper 
metálico.Tamanhos de 36 a 50". ' 

Foram devolvidas as 02 (duas) amostras apresentadas. 

Item II: 
"calça masculina tradicional, em tecido jeans, macio, 970!:: algodão e 3% 
elastano, cor azul escuro, sistema de fechamento da braguilha com zíper metálico, 
costura reforço entre pernas pespontada na cor amarela, bolso de trás costa lisa, 
tamanhos variados de 36 a 60". 

Foram devolvidas as 03 (três) amostras apresentadas. 

Piumhi, 27 de setembro de 2017. 6% 0 il @f i 
. ih 
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