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Serviço Aufônorno de Água e Esgoto 

 PREGÃO PRESENC AL DE REGISTRO DE PREÇOS N°05/2017 
PROCESSO LICITATORIO N° 212/2017 

ÃOBÍJETO. ConTraTaçÉÍoj de Mícroempresasa ME, Empresas de Pequeno 

"Po-rte- EPP ou Equíparadas visando o registro de preços para futura 

com captura e. indexação automatizada oTravés de locação de 
-m-ul-rifuncionais, para aTe-nder' os diversos setores do SAAE de 

Piumhi-MG. 

FORNECEDOR: 

MAX COPY LTDA-EPP 
PASTA 01 



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: 2210612017  l  7 solicitante Maria das Gracas F Barros Goulart Responsável: SRC 

Despesa: 61 Ação... 03.001 .OO0.17.122.0021 .2165 Manutenção dos Serviços Administrativos 

Fonte dê recurso -------- -- 100 - Recursos Ordinárias Código da aplicação 11000 

Eiemenw de dF-'SPÉSE--u 3.3.9039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica subEIememcii 65 

Caráter de urgência: Normal Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 

212 f 2.017 - O Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO 

Cód do item Especificação técnica do item Pedido Autorizado Unidade 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO 3000000000 000000000 UN 
.FÉP00004828 

MONOCROMATICA COM CAPTURA E INDEXAÇÃO AUTOMATIZADA . 

ATRAVÉS DE LOCA AÇAO DE MULTIFUNCIONAIS. PARA ATENDIMENTO 
DO SAAE-PIUMHI-MG 

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

Compra externa 

("W 

....... .. SAAE-PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 
..... _. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO 

MONOCROMATICA, COM CAPTURA E INDEXAÇÃO AUTOMATIZADA, ATRAVÉS DE 
LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. 

Maria dasfrâáí Barros Goulart 

Sistema: MGFCompras - PedidoDeCompramrpt Página 1 



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

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Processo de Compra 

Processo de Compra N” Processo de Compra Bens 

21 2 ¡ 201 7 SERVIÇOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO E DJGITALIZAÇÃO 
Carater de urgência: Compra normal Prazo ¡imite de entrega 

Critério de julgamento: Menor preço global 
Responsável: SRC Sonia Roseni Costa 

Forma de pagamento: ATÉ 10 DIAS, APÓS RECEBIMENTO DA NOTA FiSCAL 

Lote: 1 Lote único 

Código prod Descrição do produto Quantidade Unidade 

3000004323 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO MONOCROMATICA 500.000,00 UN(s) 

COM CAPTURA E INDExAÇÃO AUTOMATIZADA .ATRAVÉS DE LOCA 

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO MONOCROMÃTICA, COM 
CAPTURA E INDEXAÇÃO AUTOMATIZADA, ATRAVES DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS. PARA 
ATENDER UM PERÍODO DE 12 MESES. 

Sistema: MGFCOmpraS - PrOcessODeCOmpraPorLoíem,rpt Página 



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

Piumhi - MG 

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

Autuação 1 

l Aos 22 dias do mês de junho de 2.017, autuei o processo de compra 212 /2o17, o qual foi devidamente 
KNotoCOIado conforme registro de protocolo abaixo. 

Piumhi- MG, quinta-feira, 22 de junho de 2017 

\ 
Odécio da Silva Melo 

Diretor 

 ProtocoIo..... 739112017 22/06/2017 00:00:00 

1 i N° Processo... 212 r 2.017 
TÍPO PTOCBSSCL Processo de compra  Responsável... Odécêo da Silva Melo 

Ê Finaüdade ...... .. Autorização do ordenador concedida. Classificar o ¡ 

| i 

Sistema: MGFCompras - TermoDeAutuaçãom .rpt 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado 

Processo de Compra N° Processo de Compra Bens 

21 2 /  7 SERVIÇOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO 
Carater de urgência: compra normal Data do processo: 22/06/2017 

Critério de julgamento: Menor preço global 
Responsáveií SRC Sonia Roseni Costa 

05.691 .235/0001-90 COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP 22/06/2017 

03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA EPP 22/06/2017 

15.279.956/0001-41 NETCOM PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 22/06/2017 

'N 

Sistema: MGFCompras - Fornecedoresconvocadosoi .rpi Página 1 



Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Sistema: Maieriais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 05_691_235/0001-9o Data hora cotação:22l06/2017 

COPYUAI LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP 

Sistema: MGFCompras - Cotacaooirpt 

21 2 / 201 7 RUA: JOÃO PAMARICO 207 SALA: 01 

LAVRAS - MG 
Contato: EVALDO 

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

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

00000004828 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÁO M 500.000,00 UN(s) 0,07 
Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor Rs 42.000,00 

"W 
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Solicitação de Orçamento SAAE de Piumhi/MG 

Assunto: Solicitação de Orçamento SAAE de Piumhi/MG 
De:Ljcüacoes<Hcüacoes3@?saaephunhLconLbr> 
Data: 21/06/2017 08:26 
Para: Evaldo <evaIdo@copyuai.com.br> 

Bom dia, tendo em vista que o SAAE de Piumhi, pretende fazer Licitação na 
modalidade Pregão Presencial no Registro de Preços, para locação de impressoras 
digitalização de documentos, Cópias e impressões, e que o quantitativo estimado é 

de 690.698 (seiscentos) mil anual (compreendendo cópias, impressões e páginas 
digitalizadas), requer nova cotação de preço para elaboração da planilha base, na 
oportunidade solicito maior brevidade possivel pois temos urgência em realizar o 
processo licitatório. 

Att, 

Jaqueline Souza 

'fd mwAnexos 

COTAÇÃO DIGITALIZAÇÃQdocx 49,4KB 

1 de 1 21/06/2017 10:20 



Re: Solicitação cle Cotação SAAE de Piumhi/MG/URGENTE 

ldel 

Assunto: Re: Solicitação de Cotação SAAE de Piumhi/MG/URGENTE 
De: Evaldo <evaldo@copyuai.com.br> 
Data: 22/06/2017 13:31 

Para: Licitacoes <licitacoes3@saaepiumhi.com.br> 

Boa Tarde, 

Conforme solicitado segue proposta. 

En12l/06/2017 l6:02,LÁcHacoesescreveu: 

Boa tarde, venho através deste, reiterar pedido de cotação de locação de 
impressoras, digitalização de documentos, cópias e impressões para possivel 
licitação do SAAE de Piumhi, na oportunidade solicito urgência tendo em vista 
precisamos realizar o processo licitatório. 

Att , 

Jaqueline Souza 

Licitações e Contratos 

.v que 

 AHEXOSI 

Proposta Piumhi.pdf 413KB 

22/06/2017 13:33 



 
serviço autônoma de Água e &agem; 

iicitaccesíêsaaepiumhhmmáar CNPJ: 237818161055110 
Autarquia Municipal (lei 1035199) ?raça Zeca Soares. 111- 37915-0913 PiUMHl/MG -Yelefaz 37-33714332 

CNPJ: 05.691.235j0001-90 
Endereço: RUA JOAO FOMARICO, 207 BAIRRO PE. DEHON 
E-maêl: copyuamcopyuahconnhr 
Teíeforàe/fax: (35) 3821499376 
Representante Legal: 5051620 903.151; JUNIOR 
Nome: COPYUAI LGCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 
identificação: 
Quaãiñcação: 

PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO E DÃGITAIJZAÇÃO com CAPTURA E INDEXAÇÃO 

AUTOMAHZADA ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE MGLTIFUNCãONAíS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARã 
DE BILHETÀGEM, SOFTWARE DE GESTÃO DE ATIVOS E MONITORAMENTO, SOFTWARE DE CAPTURA E 

INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS COM ÍNTEGRAÇÃO A GED/ECM E SOFTWARE DE GEO/BEM PARA 

ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS OJGETAIS E CRIAÇÃO DE FLUXO DE PROCESSOS OOCUMENTAÍS 

PARA ATENDÍMENTO DO SAAE PIUMHI, no Registro de Preços, em um tata¡ mensal estimado de 
50.000 (cinquenta) mí¡ página: thonocrátícas, sendo 10.000 (dez) mil página:: de cópias, 
20.000 (dez) mi! páginas da impréssões e 30.000 (trinta) mi: páginas dígitaüzadas, mensais 
para o exercício de 2017. 

cód. !tem ¡Especiñcação e características mínimas Unid. Qtde. Preço Preço 
Produto Estimada Unitário Total 

SAAE 

01 Serviço da cópia, impressão e SV 5001300 R$ R$ 
dígitaiizaçâa monocromática que serão ma? 42.006,08 
::mantidas nos equipamentos 
especificados abaixo: 

Serviço. de cópias, digitalização a 
impressãa ::um o; fornecimento de 03 com as 
características mínimas: Multifuncional 
digita¡ faser monccromàtica formato A4 
nova tie primeiro use. cam veãocidade 
minima de 40 ppm em A4, Processador 
Dual-Core 1 GHz, ?amei "Fouchescreen 
colorido de 3'", Disco Rígido 320GB, 
memória padrão de 1GB, interface 
padrão 10/160/11000 base TX, 
resolução de digitalização aprimorada 
de 4.80Gx4.800 dpi, gramaxura de 
papa! suportado 220 g/m?, bandeja de 
papai padrão 550_ foihas e bandeja 
multiuso 100 folhas. Possihiiidade de 

embarcar soluçõesde digitaiização e 
bâlhetagem com liberação cf impressão 
e cópia por senha e sistem e síga~me 
de impressão no muttifunc' al. 

'ix 
rico - usa Júnior 

üñíâíãàáâ Lúãàáêâü ñê ma; '-   u 7  
Vazidade da Propasta: 60 dias T -- 

Prazo de Entrega: Imediato &àm-?BM &mwüâw 
@MW :mw *'° t: Sã?   

.O LW ;Asiâàà-W m; 

 
 



 Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Sistema: MGFCompras - Cotacao01.rpt 

Processo de compra N° Fornecedor: 03_323_627/0oo1-71 Data hora cotaçâozzz/Oõ/Zoi? 

MAX COPY LTDA EPP 

212 / 2017 AV. SÃO JOÃO, 4374 

- MG 

Contato: ANTÔNIO/SUELLEN 

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Vaiidade 30 dias Prazo entrega: 10 dias 

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

00000004828 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO M 600.000,00 UN(s) 0.08 
' Marca: 

Modeio: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 48.000,00 

"N 

Página 1 



Solicitação de Orçamento SAAE de Piumhi-MG 

Assunto: Solicitação de Orçamento SAAE de Piumhi-MG 
De: Licitacoes <|icitacoes3@saaepíumhí.com.br> 
Data: 21/06/2017 08:23 
Para: Max Copy <maxcopyitauna@hotmaíI.com> 

Bom dia, tendo em vista que o SAAE de Piumhi, pretende fazer Licitação na 
modalidade Pregão Presencial no Registro de Preços, para locação de impressoras 
digitalização de documentos, cópias e impressões, e que o quantitativo estimado é 

de 600.008 (seiscentos) mil anual (compreendendo cópias, impressões e páginas 
digitalizadas), requer nova cotação de preço para elaboração da planilha base, na 
oportunidade solicito maior brevidade possivel pois temos urgência em realizar o 
processo licitatório. 

Att, 

Jaqueline Souza 

'WF »~Anexos 

COTAÇÃO DIGITALIZAÇÃO.docx 49,4KB 

1 de 1 21/06/2017 10:18 



RE&Smmümñode0mamemnSAAEdeHumhLMG 

Assunto: RES: Solicitação de Orçamento SAAE de Piumhi-MG 
De: Max Copy <maxcopyitauna@hotma¡|.com> 
Data: 21/06/2017 09:58 
Para:Wjcüacoes'<Hcüacoes3@?saaephunhLconmbr> 

Bom dia! 
Segue anexo cotação solicitada. 
Att, 

-----Mensagem origina1----- 
De: Licitacoes [mai1to:1icitacoes3@saaepiumhi.com.br] 
Enviada em: quarta-feira, 21 de junho de 2017 98:24 
Para: Max Copy <maxcopyitauna@hotmai1.com> 
Assunto: Solicitação de Orçamento SAAE de Piumhi-MG 

/“X Prioridade: Alta 

Bom dia, tendo em vista que o SAAE de Piumhi, pretende fazer Licitação na 
modalidade Pregão Presencial no Registro de Preços, para locação de impressoras 
digitalização de documentos, cópias e impressões, e que o quantitativo estimado é 

de 600.000 (seiscentos) mil anual (compreendendo cópias, impressões e páginas 
digitalizadas), requer nova cotação de preço para elaboração da planilha base, na 
oportunidade solicito maior brevidade possivel pois temos urgência em realizar o 
processo licitatório. 

Att, 

Jaqueline Souza 

»mAnexos 

"N CCF21062017_00OO.pdf 727KB 

1 de 1 21/06/2017 10:18 



 
5 “É 
mg .a 

àemiça àutnnomn «ie Água a Esgoáo 
lieltawes@saaepiumhí.ccan.hr CNPâ: zsarazazs/ooono 

Autarquia Municipe¡ flat 1935/96) Praça Zeca Soares, 211- 327925-096 PIUMRIfMG - Teiefax 37-3371-1332 

CNPJ: 03.323.62?í0001-71 

Endereço: Avenida São .ma, 4874, Lourdes - ítaánaIMG 

E-maií: maxcopyizauna@hotmai!.com 
Teãefoneiíax: (37) 3241-347? 

Repseseníante Legai: 
Nome: Eduarda Amaraí 

identêñcaqâo: M-7.328.056 

Qualificação: Sócio Diretor 

PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE 069w., IMPRESSÃO E DiGITALiZAÇÃO com CAPTURA E âNDEXAÇÃO 

AUTOMAHZADA ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE MULTKFUNCIONAES, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE 

ãiLHETâGEM, SOFTWARE DE GESTÃO DE RTÊVOS E MONJTORAMENTO, SOFTWARE DE CAPTURA E 

ENDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS COM ENTEGRAÇÃO A GEUKECM E SOFTWARE DE GEDIECM PARA 

ARQUNAMENTO OE DOCUMENTOS DEG1TAiS E CRIAÇÃO DE FLUXO DE PROCESSOS DOCUMENTAâS PARA 

ATENDMENTO OO SAAE PIUMHI. no Registro de Preços, em um total mansa? estimado de 50.090 (cinquenta) 
mi¡ páginas mcnocráticas, sendo 10.000 (dez) mií páginas de cópias, 10.090 (dez) má¡ páginas de impressões e 

30.039 (trinta) mil páginas digitaíizadas, mensais para o exercício de 2517. 

cód. item Especificação e características mínimas Unid. Qtde. Preço ?raça 
Produto Estimada Unitário Tata! 

SAAE 

01 Serviço de cópia. impressão e SV 600.000 R$0,08 R$418.609,00 

dígítaiização monocromática que serão 
produzidas nos equipamentos 
especificados abaixo: 

Serviço de cópias com ::fornecimento de 

U3 eguêgamentos cem as características 

mínimas; Multimncíonal dãgitaã iaser 

monocrcmáíêca formato A4 nova de primeiro 
uso. com velocidade mínima de 40 ppm em 

A4. Pracessador Duabcore 1 GHz. Painel 

Taucnesczeen colorido de 7", Disco Rígido 

320GB, memória padrão de 1GB, interface 
padrão 1oizoorzooo base "fx. resolução de 

digitatização aprimorada de 4.800xá,800 dpi, 

gramamra de papai suportada 220 gira?, 

bandega de papai padrão 550 foihas e 

bandeãa multiuso 100 foihas. Possãbiiidade 

de embarcar sotuções de digitalização e 

bilhetagem com iíberação de impressãü e 

cópia por senha e sistema de siga-me de 
impressão no multãfuncêonai. 

DATA: 2120612917 

Assinatura representante ãegal: 

Vaiãdaüe da Proposta: 30 dias 

Prazo áe Entrega: 3.0 días 
MAX COPY LTDÂ 

Avenida São ..leão - fa” Lourdes w CEF 35639 233 

Ljtaúna ~ “mas Geraiíâ 



Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 15_279_95e¡ooo1-41 Data hora cotaçãozzz/Oô/ZOW 

NETCOIVI PRINT COMÉRCIO E SERV|ÇOS LTDA ME 

Sistema: MGFCompras - C0tacao01 .rpt 

212/2017 RUA:BONFIM118 

ITAÚ NA - MG 
Contato: CARLOS 

Local entrega Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 15 dias Prazo entrega: 15 dias 

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

00000004828 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA. IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÁO M 500.000,00 UN(s) 0.08  Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 48.000,00 

'W 

Página 1 



Solicitação de Orçamento SAAE- Piumhi/MG 

Assunto: Solicitação de Orçamento SAAE- Piumhi/MG 
De:Ucnacoes<HcHacoes3@?saaepünnhLconibr> 
Data: 22/06/2017 13:45 

Para: adm@netcomprínt.com.br 

Bom dia, tendo em vista que o SAAE de Piumhi, pretende fazer Licitação na 
modalidade Pregão Presencial no Registro de Preços, para locação de impressoras 
digitalização de documentos, cópias e impressões, e que o quantitativo estimado é 

de 680.906 (seiscentos) mil anual (compreendendo cópias, impressões e páginas 
digitalizadas), requer nova cotação de preço para elaboração da planilha base, na 
oportunidade solicito maior brevidade possivel pois temos urgência em realizar o 
processo licitatório. 

Att, 

Jaqueline Souza 

-Anexos 

COTAÇÃO DEG|TALIZAÇÃO.docx 49,4I<B 

1 de 1 22/05/2017 13:49 



RES: Solicitação de Orçamento SAAE- Piumhi/MG 

Assunto: RES: Solicitação de Orçamento SAAE- Piumhi/MG 
De: "Administrativo Netcom Print" <adm@netc0mprint.com.br> 
Data: 22/06/2017 15:23 

Para:"WJcüacoes"'<Hcüacoes3@?saaephnnhLconLbr> 

Prezada Jaqueline, boa tarde! 

Favor desconsiderar e-mail anterior 

Segue nossa proposta conforme solicitação. 
Agradeço pela atenção e coloco-me a disposição para qualquer esclarecimento que se 
faça necessário. 
Atenciosamente 

Carlos Garofalo 
adm@netcomprint.com.br 
37 3241-4416 / 99194-0341 

---~-Mensagem origínal----- 
De: Licitacoes [mailtozlicitacoes3@saaepiumhí.com.br] 
Enviada em: quinta-Feira, 22 de junho de 2917 13:46 
Para: adm@netcomprint.com.br 
Assunto: Solicitação de Orçamento SAAE- Piumhi/MG 
Prioridade: Alta 

Bom dia, tendo em vista que 0 SAAE de Piumhi, pretende fazer Licitação na 

modalidade Pregão Presencial no Registro de Preços, para locação de impressoras 
digitalização de documentos, cópias e impressões, e que o quantitativo estimado é 

de 699.880 (seiscentos) mil anual (compreendendo cópias, impressões e páginas 
dígitalizadas), requer nova cotação de preço para elaboração da planilha base, na 

oportunidade solicito maior brevidade possivel pois temos urgência em realizar 0 

,ax processo licitatório. 

Att, 

Jaqueline Souza 

-Anexos 

Proposta SAAE Piumhi.PDF 74,2KB 

1 de 1 22/06/2017 15:30 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Pesquisa de Mercado 

Processo de compra N° 212 I 2017 

CNPJ Razão social do fornecedor pesquisado Valor proposto 

03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA EPP 48.000,00 

05.691.235/0001-90 COPYUAt LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP 42.000,00 

15.279.956/0001-41 NETCOM PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 43000.00 

'W 

Sistema: MGFCompras - PesquisaDeMercadomJpt pggma 1 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Cotações vencedoras por fornecedor 

Processo de compra: 212 /2017 Data do processo: 22/06/2017 A00 de &PHCHÇÊOC 2017 

PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO MONOCROMATICA. COM CAPTURA E 

INDEXAÇAO AUTOMATIZADA, ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS. PARA ATENDER UM PERÍODO 
DE 12 MESES. 

05.691.235I0001-9 COPYUAI LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP 

00000004828 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA. IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO 6000000000 0.0700 42.000.0000 

Total do fornecedor 42.000,00 

'N 

Sistema: MGFCompras - CotacoesPorFornecedorm .rpt págma 1 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 23782616100 

Piumhi - MG 

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA 

MONOOROMATICA, COM CAPTURA E INDEXAÇÃO AUTOMATIZADA, ATRAVÉS DE 
LOCAÇAO DE MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER UM PERÍODO DE 12 MESES. 

 
Declaro para os devidos fins de atendimento ao inciso II do Art. 16 e 20 da Lei Complementar n° 10112000 (Lei 

de Responsabilidade Fiscal), que referente à Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro, objeto do processo 
licitatório identificado acima, que a despesa em questão tem a devida adequação orçamentária e financeira com a 
Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual, e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Por ser verdade, firmo o presente, 

i Piumhi- MG, quinta-feira, 22 de junho de 2017 

  ti 
Odécio dá Siiva Melo 

Diretor 

ProtocoIo..... 199112017 22/06/2017 00:00:00  N° Processo... 21212.01?  i Tipo processo..  à   Responsável...  I Finalidade ...... .- Autorização do ordenador concedida. Classificaro¡ 

Sistema: MGFCompras -Autorizacaoordenadortn.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 CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

Às 09:31 hs desta quinta-feira, 22 de junho de 2017, na sala de reuniões do Serviço Aut. de Água e Esgoto o  responsável pelo setor de compras concluiu sua análise do processo n° 212 l 2017, referente a PRESTAÇÃO DE 
l. SERVIÇOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇAO MONOCROMÁTICA, COM CAPTURA E INDEXAÇAO 
5AUTOMATIZADA, ATRAVES DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER UM PERIODO DE 12 
MESES.. 

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

:H1 

¡ 

Piumhi- MG, quinta-feira, 22 de junho de 2017 \ 

 Sonia Roseni Costa 
Responsável pelo setor de compras 

Í i 

j l 

*W 

I ProtocoIo..... 7299312017 22/06/2017 09:31 
. N° Processo... 5f2.017 
I Tipo processo.. Processo de compra  Modalidade..... Pregão presencial   Responsável... Sonia Roseni Costa  Sistema: MGFCompras - CIassiñcacaoProcessoPorModalidadeo1.rpl  Finalidade ...... .. 

= l 



 
Serviço Autónomo de Água e Esgoto 

llcitacoesããsaaepiumhhcom.br CNPJ: 23.782.151 61000140 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925000 PIUNFHÍIMG - Telefax 37-3371-1332 

CQMESSÃG BE LECBTAÇÃÊ 

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 212/2017 

SETOR/ REPARTIÇÃO: SETOR ADMINISTRATIVO 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR VALOR GLOBAL 

OBJETO: O PRESENTE CERTAME TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE 
MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP OU 
EQUIPARADAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTU_RA E 
EVENTUAL PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COPIA, IMPRESSAO E 

DIGITALIzAÇÃO COM CAPTURA E INDExAÇÃO AuTOMATIzADA ATRAVÉS 
DE LOCAÇAO DE MULTIFUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE 
SOFTWARE DE BILHETAGEM, SOFTWARE DE GESTÃO DE ATIVOS E 
MONITORAMENTO, SOFTWARE DE CAPTURA E 1NDExAçAO DE 
DOCUMENTOS COM INTEGRAÇÃO A GED/ECM E SOFTWARE DE GED/ECM 
PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITAIS E CRIAÇÃO DE FLUxO 
DE PROCESSOS DOCUMENTAIS PARA O ATENDIMENTO DO SAAE DE 
PIUMHI, CONFORME ESPECIFICAÇOES DO TERMO DE REFERENCIA 
ANExO I DESTE EDITAL. 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
lioitacoeslâsaaepiumhLcomJar CNPJ: 21782.81 610001-1!) 

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

COMBSSAG DE LBCBTAÇAO 
PREGÃO PRESENCIAL NO REGISTRO DE PREçOs N° 05/2017 

PRocEssO LICITATÓRIO N° 212/2017 
MENOR vALOR GLOBAL 

OBJETO: O presente certame tem por objeto contratação de 
Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Equiparadas 
visando o registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de 
cópia, impressão e digitalização com captura e indexação automatizada 
através de locação de multifuncionais, com fornecimento de software de 
bilhetagem, software de gestão de ativos e monitoramento, software de 
captura e indexação de documentos com integração a GED/ECM e software 
de GED/ECM para arquivamento de documentos digitais de criação de fluxo 
de processos documentais para o atendimento do SAAE de Piumhi, no 
Registro de Preços, com estimativa de 50.000 (cinquenta mil) páginas 
monocráticas mensais, sendo: 30.000 (trinta mil) páginas digitalizadas, 
10.000 (dez mil) páginas de impressões e 10.000 (dez mil) páginas de 
cópias, totalizando 600.000 (seiscentos mil) (compreendendo cópias, 
impressões e páginas digitalizadas), para atender um período de 12 (doze) 
meses conforme especificações do Termo de Referência Anexo I deste 
edital. 

o APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: 
Dia 13/07/2017 das 08:00h (Oito horas) às 08:59h (Oito horas e 
cinquenta e nove minutos). 

o ABERTURA DA_ SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL: 
Dia 13/07/2017 AS 09:00h (nove horas). 

O 

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

o LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Sede do Serviço Autônomo 
de Agua e Esgoto, à Praça Zeca Soares no 211- Centro, Piumhi-MG - 
Setor de Licitações e Contrato. 

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

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

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

o REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasilia 



 
Serviço Autónomo de Água e Esgoto 

Iicitacoesiíiisaaepiumhãconmbr CNPJ: 23.782.816I0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares. 211 - 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

CGMESSÀO DE MCETÀÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL NO REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 212/2017 

MENOR VALOR GLOBAL 

PREÂMÉULo 

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° 212/2017, na modalidade Pregão Presencial no 
Registro de Preços ng 05/2017, Tipo MENOR VALOR GLOBAL, o presente 
certame tem por objeto a contratação de Microempresas - ME, Empresas de 
Pequeno Porte - EPP ou Equiparadas visando o registro de preços para futura e 

eventual prestação de serviços de cópia, impressão e digitalização com captura e 
indexação automatizada através de locação de multifuncionais, com 
fornecimento de software de bilhetagem, software de gestão de ativos e 
monitoramento, software de captura e indexação de documentos com integração 
a GED/ECM e software de GED/ECM para arquivamento de documentos digitais 
de criação de fluxo de processos documentais para o atendimento do SAAE de 
Piumhi, com estimativa de 50.000 (cinquenta mil) páginas monocráticas 
mensais, sendo 10.000 (dez mil) páginas de cópias, 10.000 (dez mil) páginas de 
impressões e 30.000 (trinta mil) páginas digitalizadas, totalizando 600.000 
(seiscentos mil) (compreendendo cópias, impressões e páginas digitalizadas), 
para um período de 12 (doze) meses. O procedimento licitatório que dele 
resultar obedecerá integralmente a Lei 10.520/2002, subsidiariamente a Lei n° 
8.666/93, e suas alterações, o 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, bem como a Resolução SAAE 
n° 118/2013 (Regulamenta o Sistema de o Registro de Preços) e pelas demais 
normas e condições estabelecidas neste edital. 

Os trabalhos serão conduzidos pela servidora do Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Piumhi, Jaqueline Aparecida de Souza, designada Pregoeira e 
integrarão a Equipe de Apoio as servidoras: Maria Luciana Goulart de Castro e 
Sônia Roseni Costa designadas pela Portaria/SAAE-PIUMHI N° 018/2017, 
publicada em 24/02/2017. 



 
serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoes@saaepiumhiazomâar CNPJ: 23.732.818i0001-1D 
Autarquia Municipal (Lei 103580) Praça zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIIMG - Teíefax 31-337143 

comissão os Licitação 
I - OBJETO 

A presente licitação tem como por objeto contratação de Microempresas - ME, 
Empresas de Pequeno Porte - EPP ou equiparadas visando o registro de preços 
para futura e eventual prestação de serviços de cópia, impressão e digitalização 
com captura e indexação automatizada através de locação de multifuncionais, 
com fornecimento de software de bilhetagem, software de gestão de ativos e 
monitoramento, software de captura e indexação de documentos com integração 
a GED/ECM e software de GED/ECM para arquivamento de documentos digitais 
de criação de fluxo de processos documentais para o atendimento do SAAE de 
Piumhi, no Registro de Preços, com estimativa de 50.000 (cinquenta mil) páginas 
monocráticas mensais, sendo 30.000 (trinta mil) páginas digitalizadas, 10.000 
(dez mil) páginas de impressões e 10.000 (dez mil) páginas de cópias, 
totalizando 600.000 (seiscentos mil) (compreendendo cópias, impressões e 
páginas digitalizadas) para um periodo de 12 (doze) meses, conforme 
especificações do Termo de Referência Anexo I deste edital. 

II- ÁREA SOLICITANTE 

Setores Administrativos que engloba: (Seção Contas e Consumo, Seção 
Contabilidade, Seção de Recursos Humanos, Seção Licitações e Contratos e 
Seção Patrimônio Material e Transporte e Diretoria). 

III - CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

1 - O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para 
registro formal de preços relativos à aquisição futura de bens, onde as empresas 
disponibilizam bens e serviços a preços e prazos certos e registrados em 
documento especíñco denominado Ata de Registro de Preços. Neste Sistema, as 
aquisições são feitas quando melhor convier aos órgãos que integram a Ata, 
sem, no entanto, estarem necessariamente obrigados a contratar com os 
fornecedores vencedores do certame. 
1.1. - Nesta licitação, será firmada uma Ata de Registro de Preços, que é um 
documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para 
futura contratação, onde os fornecedores manterão seus preços registrados, 
durante o período de 12 (doze) meses, tornando-os disponíveis, caso necessite o 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi efetuar as aquisições nas 
quantidades julgadas necessárias e aos mesmos preços registrados no certame. 
1.2 - Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores 
quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja 
atingida a quantidade total para o item. 
1.3 - Quando das contratações decorrentes do registro de preços será respeitada 
a ordem de classificação das empresas constantes da Ata. 

2- 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, 

W, 



 
Serviço Autónomo de Água e Esgoto 

licitacoes@saaepiumhhcomàxr CNPJ: 23.782.816l0001~10 
Autarquia Municipe! (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

comissão oe LECWAÇÃG 
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 
wwwsaaeoiumhtcombr . 

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

4 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o Edital poderão ser encaminhados para 
o e-mail lícitacoes3@saaepiumhi.com.br, via telefax (37) 3371-1332, ou 
ainda, para a sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço constante 
à f|.2 deste Edital. 
4.1 - As respostas do (a) Pregoeiro(a) às solicitações de esclarecimentos serão 
encaminhadas por e-mail, fax, telefone, ficando acessíveis a todos os 
interessados. 

5 - 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. 
5.1 - 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. 
5.2 - A decisão do (a) Pregoeiro (a) será enviada ao impugnante e todos os 
participantes via fac-simile ou e-mail, para conhecimento de todos os 
interessados. 

IV- CONDIÇÕES DE PETI-EPAÇÃO 

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 Título VIII 
deste instrumento convocatório. 
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 cle licitantes que queiram 
enviar seus documentos de Habilitação e Proposta Comercial via correios ficando 
os mesmos, no entanto, impedido de formular lances. 
2-Não poderá participar da presente licitação empresa: 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

Iicilacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.B16l0001«10 
Autarquia Municipal (Lei 1035.90) Praça zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

CGMESSÂÔ SE LICETAÇÀÔ 
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 
penahdade; 
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 III, com firma reconhecida, comprovando a outorga de 
poderes necessários para a formulação de propostas e a prática de todos os 
demais atos inerentes ao Pregão, juntamente com cópia autenticada do 
documento de identidade do credenciado ou procurador e documento que 
comprove a representação legal do outorgante. 
2.1.1 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os 
respectivos originais sejam apresentados ao(a) Pregoeiro(a) ou à Equipe de 
Apoio para autenticação. 

3 - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao(a) 
Pregoeiro(a)implica a presunção de sua capacidade legal para realização das 
transações inerentes ao Pregão Presencial e a responsabilidade legal pelos atos 
praticados. 
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comissão os MSETÀÇÃQ 
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 necessariamente deverá ser Microempresas - ME, Empresas 
de Pequeno Porte - EPP ou Equiparadas, art. 3° da Le¡ Complementar n.° 
123/2006 com a redação dada pela Lei Complementar n° 147/2014, e 
que não estar sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4° deste artigo, 
devendo comprovar sua condição de ME ou EPP, por meio de declaração, 
conforme modelo do Anexo VI . 

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

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

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

VI- APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COIÍIERCIAL, 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: 

    
pRiEcÃoãiñáésiàúícmiçffiuíoã RisáÍIí-ÍsiínrbsfcíbàTríàiàcos nó, os] àdiáfíã *ÍÍÍIíE 

a 'fDOÇíRMENTAÇÃiOLDE HABJPILÍÀÇÃCV* ê e     
's-=-'=RAZÂOSDCIALtEE?ENDEREÇO e e  

_ A0 PREcoEIRo_Do_§Si-:_;Rv-Ií_ço 'AUÍÕNOMÇJÃ-ÊDEJÂGUA EESGOTOgDE_ í_i _ _ ' 

' 3 - --    
" ' " 'C2Í20-17  _A  Í-z ':'--:-:_ 

N:ofÍBEGI-SÍRÓ¡ÉE .ÂREÇ'O_S“N°' 0512011733 a      1512  
13 - "f ,."P'30R9.5TA;F°'“!;   - ._ 

' ÍÚ..IÍdi".ERA;,A'Q_;SOGIA'L»EENDEREÇO- _ 

VII - PROPOSTA COMERCIAL 

1 - A proposta comercial poderá ser apresentada conforme modelo do Anexo II- 
Modelo de Proposta Comercial, ou em modelo próprio, desde que contenha 
todas as informações aIi previstas, com identificação da pessoa jurídica 

%, 
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comissão os LECWAÇÃG 
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 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) desclassificadas) a(s) proposta(s) com preço 
manifestamente inexequível ou superior aos praticados no mercado, nos termos 
do art. 48, II da Lei 8.666/93 e suas alterações; 
e) Valor total da proposta por extenso. 
f) Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso prevalecerão 
estes últimos. 
g) Nos preços propostos deverão estar incluidas todas as despesas com 
transportes, imposto, taxas, seguros, contribuições sociais, obrigações 
previdenciárias, fiscais, comerciais, trabalhistas, tarifas e outros encargos 
referente à prestação dos serviços/locação dos equipamentos. 
1.1-Regime de Execução: Entrega futura e parcelada de acordo com as 
necessidades do SAAE; 
1.2 - Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a 
prestação dos serviços, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer 
reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte 
da licitante. 
1.3-0 prazo/local de entrega: O prazo para instalação dos equipamentos 
Iocados será de 30 dias contados da emissão da ordem de serviço/assinatura do 
contrato e o prazo para substituição dos Equipamentos será de no máximo 12 
(doze) horas após cada pedido. Os equipamentos deverão ser instalados na sede 
do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto à Praça Zeca Soares n° 211- Centro- 
Piumhi-MG de acordo com o Anexo I Termo de Referencia. A Contratada será a 

responsável pela correção dos defeitos e verificação técnica necessária para o 
bom funcionamento dos equipamentos. 
1.4- Os licitantes deveram especificar a marca, o tipo, modelo, procedência e 
outras características do equipamento a que se propõe Iocar, além daqueles 
exigidos no edital; 
1.5- Declaração de que a proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60 
(sessenta) dias corridos, contados da data-limite prevista para entrega das 
propostas, conforme art. 64, § 3°, da Lei n° 8.666/93 e art. 6° da Lei n° 10.520, 
de 17/07/2002. 
1.5.1 - Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta 
Comercial, o mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento. 
1.5.2 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, 
sem convocação para a contratação, as licitantes ficam liberadas dos 
compromissos assumidos. 
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comissão oe LECETÀÇÃG 
1.5.3 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro 
do período 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. 
1.5.4 - A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do 
subitem anterior, dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva 
proposta. 
1.6- Todas as condições previstas no Termo de Referencia Anexo I deverão ser 
observadas com vista à elaboração da proposta comercial. 
1.7- REFERENCIA GEOGRAFICA: A cidade de Piumhi está localizada na 
Mesorregião Oeste de Minas Gerais, na Microrregião de Piumhi. Fica localizado a 
250 Km da capital mineira, 90 Km da cidade de Passos, 63 Km da Cidade de 
Formiga e 496 km da cidade de São Paulo 

2 - As quantidades dos itens indicados no Termo de Referência Anexo I poderão 
sofrer alterações para mais ou para menos, conforme disposto no art. 65, § 1° 
da Lei 8.666/93. 

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

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

6-A(§) empresags) vencedora(s) deverá(am) enviar à Pregoeira do SERVIÇO 
AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PIUHMI-MG, no prazo do item 16 do Título 
X, a(s) proposta(s) de preços escrita, com os valores oferecidos após a etapa de 
lances, em 01 (uma) via, preferencialmente rubricada em todas as folhas e a 
última assinada pelo representante legal da empresa citado nos documentos de 
habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, deste 
Edital. 

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

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

9. Prova de Conceito do Objeto Licitado. 
9.1 - Como quesito pré-contratual, a licitante classificada em primeiro lugar 
deverá comprovar o atendimento das características e funcionalidades 
estipuladas no objeto do certame, relacionadas no Termo de Referência, através 
da realização de demonstração. A homologação da licitação fica condicionada à 
execução da demonstração e comprovação pela licitante ao SAAE, de que a 
solução proposta tem conformidade com todas as referidas funcionalidades; 
9.2 - A demonstração do sistema terá inicio logo após a finalização da fase de 
lances, quando será disponibilizado nas dependências do SAAE um local com 
ponto de rede (RJ45) com acesso a internet e energia (110v) para que a licitante 
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convocada para esta prova de conceito, faça a comprovação de capacidade de 
execução do serviço. Ficando a licitante responsável por demonstrar as soluções 
em equipamentos que se façam necessários para esta demonstração; 
9.3 - O licitante classificado em primeiro lugar, terá prazo máximo de 1 (uma) 
hora para preparação dos equipamentos e das soluções a serem demonstradas, 
contados do ñnal da fase de lances, para demonstrar conformidade das 
funcionalidades exigidas referentes a: 

o Demonstrar a ferramenta de desenvolvimento de solução embarcada 
descrito no item 4.2.1 do ANEXO I: 

o Criação e edição das soluções embarcadas nos equipamentos 
especificados no termo de referência, demonstrando que ele possibilita 
a criação do fluxo de indexação dos documentos e mostrando no painel 
do multifuncional que o exemplo criado está disponível após a 
configuração no software. Também terá que demonstrar as opções de 
digitalização dos documentos conforme descrito no item 4.2.1 letra cl), 
onde será conñrmado que o software permite que seja selecionado 
todas ou qualquer das opções automaticamente ou manualmente. 

o Demonstrar a digitalização por meio da solução embarcada no 
multifuncional, a indexação e visualização deste documento no ECM 
(software descrito no item 4.2.3) através de interface da própria 
ferramenta: 

o Digitalização e indexação automática por meio da leitura de QR Code e 
de códigos de barras, usando as informações extraídas destes códigos 
como indexadores; 

o Digitalização e inserção de novas páginas em documento já existentes 
que deverá ser listado no painel do multifuncional; 

o A licitante vencedora terá que demonstrar pelo menos uma digitalização 
para um servidor em Cloud ou remoto por meio de VPN (Virtual Private 
Network) ou via internet; 

o Digitalização através do aplicativo Mobile para captura de documentos, 
utilizando a câmera do smartphone, e no aplicativo oferecer as opções 
de fluxo de indexação na tela do aparelho, idêntico ao que for 
embarcado na multifuncional e tiver sido criado na ferramenta de 
criação da solução. 

o Demonstrar a busca e visualização dos documentos no software ECM 
(descrito no item 4.2.3) por meio de palavras chaves contidas no corpo 
do documento digitalizado, que tenha sido aplicado OCR pela solução 
embarcada nos multifuncionais; 

o Demonstrar um Workflow de revisão e aprovação de um ou mais 
documentos sendo possível apontar os revisores e a descrição do 
processo. 

9.4 - O prazo de demonstração será de 1:30 hs (uma hora e trinta minutos) e 
será ininterrupto e contado em horas úteis consecutivos e terá seu inicio logo 
após o final do prazo de preparação dos equipamentos. Caso a licitante 
convocada para demonstração, termine a preparação dos equipamentos g, 
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softwares antes do prazo máximo determinado, poderá se iniciar a demonstração 
das soluções. Porém, este prazo não utilizado para a preparação não será 
somado no prazo de demonstração, que deverá ser de no máximo 1:30 hs (uma 
hora e trinta minutos); 
9.5 - A Administração, através de Comissão de Avaliação, designada pela 
Portaria n°36/2017, juntamente com o Técnico em Informática, Wilson Faria de 
Figueiredo analisará as soluções oferecidas e avaliará a conformidade com as 
exigências deste Termo de Referência. O objetivo é a verificação de 
conformidade do sistema oferecido com as características gerais e funções 
solicitadas; 
9.6 - Durante a demonstração, qualquer licitante, assim como qualquer membro 
da Comissão de Avaliação, poderá participar e intervir com questionamentos e 
pedidos de esclarecimentos, o que a empresa licitante deverá, através do(s) 
expositor (es), responder de imediato; 
9.7 - A Comissão de Avaliação reunir-se-á para a avaliação da solução e emitirá 
pareceres, com base nas especificações técnicas contidas no Termo de 
Referência, confrontadas com a demonstração realizada pela empresa 
proponente classificada em primeiro lugar; 
9.8 - Sendo comprovado o atendimento a todas as funcionalidades do sistema, 
a licitante terá adjudicado e homologado o objeto do certame. Caso a licitante 
não comprove os itens OBRIGATORIOS às especificações técnicas do Projeto 
Termo de Referência, a Comissão de Licitação convocará a próxima licitante, 
classificada em segundo lugar, para respectiva demonstração do sistema, sendo 
garantido a nova licitante o mesmo prazo de preparação e demonstração citados 
anteriormente e será avaliada nos mesmos moldes da licitante anterior, não 
atendendo serão convocados os demais licitantes sub sequencialmente até que 
não tenha mais licitantes para fazerem demonstração. Se nenhuma licitante 
conseguir atender as especificações o objeto será frustrado; 
9.9 - Constatado o atendimento pleno às exigências, será declarada a 
proponente vencedora, sendo adjudicado e homologado o objeto desta licitação; 
9.10 - verificando-se no curso da análise, o descumprimento de requisitos 
OBRIGATORIOS estabelecidos neste edital/termo de referência, a proposta será 
desclassificada e o licitante responsável responderá administrativa, civil e 
penalmente pela falsidade nas declarações de conformidades prestadas sendo 
instaurado processo punitivo com vistas a declaração de inidoneidade para 
contratar com o SAAE. 

Vl:: - DOCUMEÍTAEÃO DE HABIÍIIAÇÃO 
ll " 

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

1.1 - Habilitação Jurídica: 

1.1.1 - Cédula de Identidade (no caso de sociedade de todos os sócios;  
1.1.2 - registro comercial, no caso de empresa individual; 

ll 
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1.1.3 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigorl, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de 
sociedade por ações, os documentos já mencionados acompanhados do 
documento de eleição de seus administradores; 

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

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

atividade assim o exigir. 

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

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

O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus 
atos, cível, administrativa e Qenalmente. 

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

1.2- Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

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

1.2.2 - prova de regularidade para com a Fazenda Federal conjuntamente com a 
Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social - INSS mediante a 

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

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

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

versão original acompanhada das alterações promovidas e registradas no órgão competente. 
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SQMESSAQ BE LECWAÇAÔ 
apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão 
Positiva com Efeitos de Negativa ou Certidão Conjunta Negativa de Débitos 
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União nos termos da Portaria 
Conjunta RFB/PGFN n° 1.751 de 02/10/2014 que regula a emissão da Certidão 
Conjunta PGFN/RFB e a Certidão Previdenciária; 

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

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

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

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

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

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

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

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

direito tributário confere tratamento especifico aos diferentes estabelecimentos empresariais, considerando cada 
um deles um domicílio tributário. Logo, se a filial for a empresa a ser' contratada para executar o objeto, o 

documento de regularidade fiscal deve ser apresentado em nome e de acordo com o seu CNPJ. 
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1.2.9 - O SAAE não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, hipótese em que, em face do não saneamento das falhas 
constatadas, o licitante será inabilitado. 

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

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

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

1.4 - Qualificação Técnica: 

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

2 - As proponentes deverão apresentar toda a documentação exigida para a 
habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade 
fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição. 
2.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, 
será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 
ao momento em que a ME ou EPP for declarada vencedora do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério do SAAE, para regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 
2.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de 
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao(a) Pregoeiro(a). 
2.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) días 
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° 8666/93, 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. 
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comissão oe narração 
4 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartoríal, desde que os 
respectivos originais sejam apresentados ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio para 
autenticação das referidas cópias, na Sessão do Pregão. 

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

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

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

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

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

Ix- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

1 - O critério de julgamento será o de menor valor global, desde que 
observadas as especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e 
SEUS BHEXOS. 

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, ¡rrisórios 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 inexequíveis, assim considerados nos termos do disposto no art. 
44, § 3° e art. 48, II da Lei Federal n° 8.666/93. 

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

4 - Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação apurados nos itens componentes 
da Planilha de Preços serão corrigidos pela Equipe de Apoio 
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comissão os LÉCWÀÇÃQ 
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 cio Pregão ou o valor 
negociado com o(a) Pregoeiro(a), após diligência e mediante expressa anuência 
do licitante. 
4.1.1 - Após anuência do licitante, a correção será consignada em ata de 
julgamento. 
4.2 - Serão desconsiderados os_ valores a partir da terceira casa decimal. 

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

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

X - PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO 

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

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

3 - O(a) Pregoeiro(a), após a abertura das Propostas Comerciais, procederá à 
verificação de sua conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, à 
conseqüente desclassificação das propostas em desacordo e à divulgação dos 
preços cotados pelos licitantes. 
3.1 - Na hipótese de ser necessária a realização de diligências para 
comprovação da exequibilidade dos preços, a sessão poderá ser suspensa, sendo 
agendada nova data e horário para sua continuidade. 

4 - O(a) Pregoeiro(a) classificará, a proposta de MENOR VALOR GLOBAL 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 
subsequentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos 
lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

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

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 Habiiitação" 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 ínabilitação 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. 
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comissão os LECETAÇÃO 
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 necessário, o(a) Pregoeiro(a) poderá suspender a sessão do 
Pregão, a qualquer momento, para realização de diligências, designando nova 
data para sua continuidade, ficando intimados, no mesmo ato, os licitantes 
presentes. 

14 - O licitante detentor do menor preço deverá encaminhar ao(à) Pregoeiro(a) 
a Proposta Comercial, AJUSTADA AO PREÇO FINAL, no prazo máximo de 5 

(cinco) 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 peio(a) Pregoeiro(a). 
14.2 - O documento deverá ser protocolizado, em envelope lacrado, corn 
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. 

15- Na reunião Iavrar-se-á ata circunstanciada da sessão, com 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 
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comissão os MCWAÇÂQ 
logo, intimados para apresentar contra razões no mesmo prazo, contados da 
lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

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

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

6- O SAAE não se responsabilizará por memoriais de recursos e contra razões 
endereçados via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos da 
Comissão Permanente de Licitação e que, por isso, não sejam protocolizados no 
prazo legal. 
7 - O acolhimento de recurso importará a ínvalidação 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) días 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 adjudícatária 
será convocada para assinar o termo contratual no prazo de até 05 (cinco) dias 
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comissão os LECHTAÇÃQ 
consecutivos, a partir do comunicado expedido pela Administração. Nos termos 
do § 2° do art. 64 da Lei 8.-666/93, poderá a Administração, quando o convocado 
se recusar a assinar o contrato, no prazo estabelecido, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-Io em igual prazo e nas 
mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto a preços ou revogar 
a licitação, independentemente de cominação estabelecida pelo art. 81 da 
legislação citada. 

4- A Convocação de que trata o item anterior deverá ser atendida no prazo 
máximo de O2 (dois) dias úteis, prorrogável apenas 01 (uma) única vez a critério 
da Administração, sob pena de decair o direito a contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas na lei. 

xIII- FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO 

1.1 - O SAAE, através de Comissão de Avaliação designada pela Portaria n° 
36/2017, juntamente com o Técnico em Informática, Wilson Faria de Figueiredo, 
bem como de servidores credenciados de cada setor administrativo serão os 

responsáveis diretos pela fiscalização do contrato, observando a especificação 
dos itens Iicitados, observados os artigos 67 a 76, da Lei Federal no 8.666/93. 

1.2 - O SAAE poderá solicitar assessoria de área especializada e conhecedora do 
objeto da licitação para que em conjunto supervisione e conñram se o mesmo 
atende as especificações do edital. 

2 - Os itens, objeto desta licitação terão seu recebimento PROVISORIO, para 
efeito de posterior verificação da conformidade do equipamento com a 
especificação, e DEFINITIVAMENTE após a verificação da QUALIDADE e 
consequente aceitação. 
O SAAE reserva-se o direito de não receber o objeto com atraso ou se 
considerado em descordo com o edital e o contrato, fora dos padrões de 
qualidade ou insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta da 
licitante, cabendo substitui-los por outros com as mesmas características 
exigidas nesse Edital, no prazo a ser determinado pelo SAAE, podendo aplicar as 
penalidades e sanções previstas ou rescindir o contrato e aplicar o disposto no 
art. 24, inciso XI, da Lei Federal nO 8666/93. 
2.1 - A não entrega do equipamento, será motivo de aplicação das penalidades 
previstas no titulo XXI, deste edital. 

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

XIV- DO PRAZO E LOCAL DA ENTREGA DO EQUIPAMENTO 
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comissão be LEÊWAÇÃG 
O prazo máximo para instalação dos equipamentos focados será de 30 dias 
contados da emissão da ordem de serviço/assinatura do contrato e o prazo para 
substituição dos Equipamentos será de no máximo 12 (doze) horas após cada 
pedido. Os equipamentos deverão ser instalados na sede do Serviço Autônomo 
de Agua e Esgoto a Praça Zeca Soares n° 211- Centro- Piumhi-MG de acordo 
com o Anexo I Termo de Referencia. A Contratada será a responsável pela 
correção dos defeitos e verificação técnica necessária para o bom funcionamento 
dos equipamentos. 

xv-oos PREÇOS 

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

2 - Os licitantes deverão apresentar preço para o item relacionado, no modelo de 
Planilha [Proposta Comercial - Anexo II, finalizando com o total geral. 
2.1-Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas com 
transportes, imposto, taxas, seguros, contribuições sociais, obrigações 
previdenciárias, fiscais, comerciais, trabalhistas, tarifas e outros encargos 
referente à prestação dos serviços/locação dos equipamentos. 

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. 

XVI - PAGAMENTO 

1 - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será 
mensal o qual será efetuado pela Tesouraria do Serviço Autônomo de Agua e 
Esgoto de Piumhi-MG, por processo legal, após a comprovação da entrega do 
objeto Iicitado nas condições exigidas e apresentação dos documentos fiscais 
devidos, no prazo de O7 (sete) dias úteis; sob pena de multa de 0,5% ao mês, 
ou fração (pro rata die), sobre o valor da fatura;. 

2 - 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 e dos documentos fiscais 
devidos, sob pena de multa de 0,5% ao mês, ou fração (pro rata die), sobre o 
valor da fatura; 
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QQMESSÃÕ BE LECWAÇÃG 

3 - 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 vicio. 

4 - 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. 

5 - 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. 

6- 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. 

xvn - nos RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Os recursos orçamentários correrão por conta das possíveis dotações 
orçamentárias consignadas no Programa: 17.122.0021.2165, e Elemento: 
3.3.90.39 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. 

XVIII - DO REAJUSTAMENTO 

1- Os valores das propostas não sofrerão qualquer reajuste, salvo com a 
condição de restabelecer o equilibrio 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 Le¡ Federal nO 

10.192/2011. 

XIX - DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA 

1- Entregar o equipamento, na forma pactuada; 
1.1 - Cabe ao contratado Fornecer os equipamentos e prestar os serviços, objeto 
desta licitação, conforme a descrição neste Edital e seus anexos. A instalação dos 
equipamentos e ou a reposição dos mesmos em caso de retirada para 
manutenção ou a reposição deverá ser de no máximo 12 (doze) horas após a 
solicitação, 
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CGMESSAQ BE LBCBTAÇÀQ 
2- Dar ciência o SAAE PIUMHI-MG, imediatamente, e por escrito, de qualquer 
anormalidade existente no equipamento, mesmo que não sejam de sua 
competência; 

3- Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo SAAE PIUMHI-MG, 
cujas reclamações se obriga a atender prontamente; 

4- A ausência ou omissão da fiscalização do SAAE PIUMHI-MG não eximirá o 
Contratado das responsabilidades previstas neste instrumento; 

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

6- Manter, durante o prazo de vigência do instrumento e em compatibilidade 
com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no presente Edital; 

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

XX - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

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

2- Notificar ao Contratado qualquer irregularidade encontrada no equipamento; 

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

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

XXI - DAS PENALIDADES 

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

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

3 - Nos termos do artigo 7° da Lei n° 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem 
prejuizo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de 
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ÊÔMÊSSÃQ DE LECETAÇÃG 
até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar corn 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 
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. 

XXII - DA RESCISÃO 

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

redação conferida pela Lei 9.854/99; 

xxm - oxsposxções GERAIS 

24 



 
Serviço Autónomo de Água Esgoto 

íicitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816!0001~1B 
Autarquia Municipe! (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHÍÍMG - Telefax 37-3371-1332 

COMESSÂG @E LÉCETAÇÃG 
1 - Constituem anexos deste ,instrumento convocatório, dele fazendo parte 
integrante: 

1.1 - Anexo I - Termo de Referência; 

1.3 - Anexo II - Modelo de Proposta Comercial; 

1.4 - Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento; 

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

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

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

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

1.9 - Anexo VIII - Minuta de Ata de Registro de Preços 

1.10 - 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 pe|o(a) Pregoeiro(a), 
este(a) examinará as propostas subsequentes e a habilitação dos licitantes, 
segundo a ordem de classificação, até a apuração da proposta que atenda ao 
Edital, podendo ainda, negociar o preço. 

3 - O licitante é responsável pela fidelidade e Eegitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A 
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverclade 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 incluido no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, 
salvo se original a ser substituído por cópia reprográñca autenticada ou tratar-se 
dos envelopes de licitantes desqualificados e envelopes “Documentação de 
Habilitação" de licitantes cujas propostas tenham sido desclassificadas. 
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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. 
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 Agua e Esgoto, revogá-Ia, no todo ou em parte, 
por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou 
anuIá-Ia por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e 
fundamentado, disponibilizado no quadro de aviso do SAAE para conhecimento 
dos participantes 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.9 55.666/93. 

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 Agua e Esgoto à 
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ÊÔMESSÃS DE LEÉETÀÇÃG 
Praça Zeca Soares n° 211, Centro e poderá ser obtida junto ao Pregoeiro, no 
horário de 8:00 às 11:00horas e de 12:30 às 16:00 horas. 

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 possíveis 
alterações e avisos. 

16 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser feitos através do 
e-mail: Iícítacoes3@saaepiumhi.com.br, via fac~simile (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.° 8.666/93. 

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, 27 de.junho de 2017. 

Pregoeira:  
Jaqueline ?fávyiida de Souza 
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ANEXO III MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL NO REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 212/2017 

MENOR VALOR GLOBAL 

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

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

. CNPJ n° 
. para participar das reuniões relativas ao processo 

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

Piumhi, de de 2017. 

Assinatura: 

Nome legível: 

Qualificação: 

Atenção: Reconhecer firma. 
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ANEXO IV- MODELO DE DECLARAÇAO DE ATENDIMENTO AS CONDIÇOES 

DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL NO REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 212/2017 

MENOR VALOR GLOBAL 

, inscrita no 
CNPJ ou CPF 

sob o nO, , por intermédio de seu representante 
Iegalou 
credenciado, Sr(a) , 

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

, 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 Iei. 

, de de 2017. 

Assinatura: 

Qualificação: 

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

PREGÃO PRESENCIAL NO REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 212/2017 

MENOR VALOR GLOBAL 

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

, portador do 
Documento de Identidade n° e inscrito no CPF sob o 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 añrmativo, assínafar a ressalva acima). 

de de 2017. 

Assinatura (representante legal): 
Qualificação: 

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

30 



 
Serviço Autónomo de Água e Esgoto 

Iicitacnesfàisaaepiumhi.cnm.br CNPJ: 23.7B2.816¡0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - ZWQZS-OOD PJUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

CGMESSÃQ DE LBCÊTÀÇÃQ 

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

PREGÃO PRESENCIAL NO REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 212/2017 

MENOR VALOR GLOBAL 

A empresa , inscrita no 
CNPJ sob o n° 

por intermédio de seu representante legal 
Sr.(a) 

, portador do Documento de 
Identidade n° 

inscrito no CPF sob o n° 
DECLARA, sob as 
penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação 
como _ (incluir a condição da empresa: 
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3° da Lei 
Complementar n.° 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos 
impedimentos do § 4° 'deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei. 

Declaramos possuir restrição 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 no 8.666/93. 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

, de de 2017. 

(assinatura do representante legal) 

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

INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N” 212/2017 

PREGÃO PRESENCIAL NO REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2017 

MENOR VALOR GLOBAL 

DECLARAÇÃO 

A Signatáría , CNPJ l , 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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ANEXO VIII - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° /2017 

Processo Número 212/2017 
Licitação: Pregão Presencial de Registro de Preços n° 05/2017 
MENOR VALOR GLOBAL 

Assunto: Serviço de cópia, impressão e digitalização 
monocromática que serão produzidas nos equipamentos locados 
da contratada. 

Ata de Registro de preços, para a contratação de Micro Empresa - 
ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Equiparadas para futura e 
eventual prestação de serviços de cópias, impressões e 
digitalização com captura e indexação automatizada através de 
locação de multifuncionais, com fornecimento de software de 
bilhetagem, software de gestão de ativos e monitoramento, 
software de captura e indexação de documentos com integração a 
GED/ECM e software de GED/ECM para arquivamento de 
documentos digitais e criação de fluxo de processos documentais 
para o atendimento do SAAE Piumhi, com estimativa de 50.000 
(cinquenta mil) páginas monocráticas mensais, sendo 30.000 
(trinta mil) páginas digitalizadas, 10.000 (dez mil) páginas de 
impressões e 10.000 (dez mil) páginas de cópias, totalizando 
600.000 (seiscentos mil) (compreendendo cópias, impressões e 
páginas digitalizadas que entre si celebram ,o SERVIÇO AUTONOMO 
DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUHMI-MG, Orgão Gerenciador de 
Registro de Preços e de outro lado, ............. .., na forma abaixo: 

Pelo presente instrumento, o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO DE PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Lei n° 
1.035/90, Pessoa Jurídica de Direito Publico, inscrito no CNPJ/MF n° 
23.782.816/0001-10 com sede nesta cidade de PIUMHI/MG, na Praça 
Zeca Soares, 211, Centro, neste ato representado por seu Diretor 
Executivo Eng°. Odécio da Silva Melo, brasileiro, casado, Engenheiro 
Civil Pós Graduado em Saneamento Básico e Meio Ambiente, portador do 
CPF n° 236.095.166-15 e RG n° 645.658 SSP/MG, residente e domiciliado 
nesta cidade de Piumhi/MG, doravante denominado apenas por SAAE 
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comissão os Llclmçào 
PIUMHI-MG nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 
10.520/02, de 17 de julho de 2002, Resolução 118/2013 e, 
subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação 
das propostas apresentadas no PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO 
DE PREÇOS N° 05/2017, por deliberação da Pregoeira Oficial e Equipe 
de Apoio, e homologação pela autoridade competente, e a empresa 

, inscrita no CNPJ/MF no 
, estabelecida na Rua 

, n° , Bairro , 

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

Cláusula Primeira:- DO OBJETO 

O Fornecedor se compromete ao SAAE 
Piumhi-MG o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual 
contratação: de Micro Empresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou 
equiparadas para prestação de serviços de cópias, impressões e digitalização 
com captura e indexação automatizada através de locação de multifuncionais, 
com fornecimento de software cle bilhetagem, software de gestão de ativos e 
monitoramento, software de captura e indexação de documentos com integração 
a GED/ECM e software de GED/ECM para arquivamento de documentos digitais e 
criação de fluxo de processos documentais para o atendimento do SAAE Piumhi, 
com estimativa de 50.000 (cinquenta mil) páginas monocráticas mensais, sendo 
30.000 (trinta mil) páginas digitalizadas, 10.000 (dez mil) páginas de impressão 
e 10.000 (dez mil) páginas de cópias, totalizando 600.000 (seiscentos mil) 
páginas (compreendendo cópias, impressões e páginas digitalizadas), 
conforme especificações do Anexo I, e conforme Edital do Pregão 
Presencial de Registro de Preços n° 05/2017, a proposta do 
Fornecedor e a Ata da Sessão Pública do Pregão, cujos termos são parte 
integrante do presente instrumento. 

Cláusula Segunda:- DO PREÇO 

I - Os preços ofertados pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente 
Ata de Registro de Preços são os constantes da planilha de preços anexa 
deste instrumento, de acordo com a respectiva classificação, e neles já 
estão todas as despesas com transportes, imposto, taxas, seguros frete, 
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CGMESSÀO OE USETAÇÀO 
bem como os ônus decorrentes de contratação de pessoal, leis 
trabalhistas, da Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, e outras 
que direta ou indiretamente incidirem sobre a contratada. 
II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as 
cláusulas e condições constantes do Edital, que a precedeu, na íntegra e 
as disposições da Resolução n° 118/2013 que regulamenta o Registro de 
Preços no SAAE Piumhi-MG, assim como as cláusulas condições 
constantes do Edital do PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 05/2017 que a precedeu e integra o presente instrumento 
de compromisso. 
III - Os preços registrados não serão objeto de atualização monetária ou 
reajustamento, nos termos da vedação contida no § 1° do artigo 2° da Lei 
n0 10.192/2001, isso porque a vigência da Ata de Registro de Preços é 
limitada em 12 (doze) meses, somente sendo permitida, nos limites 
legais, a recomposição de preços de que trata o art.65, II, "d" da Lei n° 
8666/93, atentando-se os preceitos da clausula seguinte. 

Cláusula Terceira: DA ADIEQUAÇÃO _pos PREÇOS PARA 
RESTABELECIMENTO DE EQUILIBRIO EcONoNIco FINANCEIRO 

Durante a vigência da Ata, a qualquer tempo, o preço registrado poderá 
ser revisto, reduzindo-O de conformidade com pesquisa de mercado, para 
os fins previstos no inciso V do Art. 15 da Lei 8.666/93 com as alterações 
posteriores, ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos 
preços praticados no mercado atacadista. Cabe ao Orgão Gerenciador 
convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor no caso 
de redução e ao fornecedor solicitar e comprovar o desequilíbrio 
econômico financeiro no preço registrado. 
I - Os preços registrados poderão ser majorados, em decorrência de fato 
superveniente e de natureza econômica, capaz de comprometer o 
equilíbrio econômico-financeiro do Fornecedor, por solicitação motivada do 
interessado ao Diretor Executivo do SAAE PIUMHI-MG. 
II - O pedido deverá ser devidamente justificado e instruído com 
documentos e planilhas analíticas, que comprovem a sua procedência, 
tais: como listas de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição, 
matérias primas ou de outros documentos julgados necessários que 
embasaram a oferta de preços por ocasião da classificação e as apuradas 
no momento do pedido. , 

III - Se autorizado, pelo Orgão Gerenciador que realiza o processo 
licitatório de Registro de Preços, o reequilíbrio econômico financeiro ou a 
redução nos preços registrados, os mesmos serão registrados em Ata de 
Registro de Preços, sendo a mesma publicada no mural público municipal. 
IV - Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão 
ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença 
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comissão os LECWAÇÃQ 
percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do 
fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro - equação 
econômico-financeira. 
V - Será considerado preço de mercado, os que forem iguais ou inferiores 
a média daqueles apurados pelo SAAE PIUMHI-MG para determinado 
item, ou, ainda, os constantes de tabela realizada por órgãos de pesquisa 
contratados pelo SAAE PIUMHI-MG. 
VI ~ As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de 
desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas na forma 
do artigo71 da Lei Orgânica Municipal. 

Cláusula Quarta:- DO PAGAMENTO 

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

pagamento ficará suspenso até seu recebimento definitivo. 

Sub-Cláusula Primeira: 

A Nota/FiscaI/Fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de 
fácil visualização, a indicação do n° do processo, n° do Pregão e da Ordem 
de Empenho, a fim da posterior liberação do documento fiscal para 
pagamento. 

Sub-Cláusula Segunda: 

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

Sub-Cláusula Terceira: 

O pagamento devido pelo SAAE será efetuado por meio de depósito em 
conta bancária a ser informada pela adjudicatária ou, eventualmente, por 
outra forma que vier a ser convencionada entre as partes, sem nenhum 
ônus para o SAAE. 
Sub-Cláusula Quarta: 
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CQMÉSSÃS BE LECWÀÇÃÔ 
O pagamento só será efetuado se a documentação referente à 
regularidade para com o INSS(CND) , FGTS (CRF), Certidão Negativa 
Municipal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -CCNDT estiverem 
devidamente válidos, ficando retido o pagamento se a documentação 
estiver vencida, até que se regularize a situação, sem que isso gere direito 
à alteração de preços, correção monetária, compensação financeira. 

Sub-Cláusula Quinta: 

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

Sub-Cláusula Sexta: 

O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento, objeto da ata, nos 
seguintes casos: 
I - Se a qualidade dos equipamentos locados não corresponder às 
especificações exigidas no instrumento licitatório, o fornecedor será 
notificado para regularização no prazo máximo de 05 (cinco dias), 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis; 
II - Obrigação do Fornecedor com terceiros que, eventualmente, possa 
prejudicar o SAAE PIUMHI-MG; 
III - Débito do Fornecedor para com o SAAE PIUMHI-MG quer provenha 
da execução do contrato, quer resulte de outras obrigações; 
IV - Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o 
pagamento ficará retido até que o Fornecedor atenda a cláusula infringida. 

Sub-Cláusula Sétima: 

Nenhum pagamento isentará o Fornecedor das responsabilidades e 
obrigações, nem implicará na aceitação definitiva da prestação de 
serviços. 

Sub-Cláusula Oitava: 

No preço ajustado na presente ata incluem-se todas as despesas tais 
como transportes, impostos, taxas, seguros, bem como os ônus 
decorrentes de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência 
Social, encargos fiscais, comerciais, inclusive IPI, o ICMS e diferencial de 
alíquotas, caso haja incidência, diretos e indiretos, não importando a 
natureza, que recaiam sobre o fornecimento objeto da presente Ata, 
inclusive o frete, a carga e descarga. 
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Cláusula Quinta:- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

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

Cláusula Sexta:- nos ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DE 
QUANTITATIVOS 

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

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

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições 
do respectivo objeto, por todas as autarquias e entes federados, 
atentando-se ao limite imposto pelo §3° do artigo 22 do Decreto Federal 
n° 7892/2013. 

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

I - O(s) Fornecedor(es) detentor(es) da presente Ata de Registro de 
Preços serão obrigados a atender todos os pedidos efetuados durante a 
vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver 
prevista para data posterior a do seu vencimento. 
a) O prazo/local de entrega: O prazo máximo para instalação dos 
equipamentos Iocados será de 30 dias contados da emissão da ordem de 
serviço/assinatura do contrato e o prazo para substituição dos Equipamentos 
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será de no máximo 12 (doze) horas após cada pedido. Os equipamentos deverão 
ser instalados na sede do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto a Praça Zeca 
Soares n° 211- Centro- Piumhi-MG de acordo com o Anexo I Termo de 
Referencia. A Contratada será a responsável pela correção dos defeitos e 
verificação técnica necessária para o bom funcionamento dos equipamentos. 
b) Se a qualidade dos equipamentos locados e prestação de serviços 
entregues não corresponder às especificações exigidas, no edital do 
Pregão que precedeu a presente Ata, o fornecedor será notificado para 
regularização no prazo máximo de 05 (cinco dias), independentemente 
da aplicação das penalidades cabíveis. 

II- A prestação de serviços desta licitação será futura e parcelada de 
acordo com as necessidades do SAAE, 

III- O(s) fornecedor e (s) detentor (es) da presente Ata de Registro de 
Preços assumem integralmente a responsabilidade por prejuízos 
decorrentes de acidentes de trabalho eventualmente ocorridos com seu 
pessoal durante a realização da entrega do produto. 

IV - As condições de recebimento do objeto da ata são as seguintes: 
a) Os itens, objeto desta licitação terão seu recebimento PROVISORIO, para 
efeito de posterior verificação da conformidade do equipamento locado com a 
especificação, e DEFINITIVAMENTE após a verificação da QUALIDADE das 
prestação de serviços de cópia, impressão e digitalização e consequente 
aceitação. 

c) Caso não cumpridas as exigências deste Edital, o fornecedor será 
comunicado a retirar os equipamentos locados e substitui-lo por outro 
que atenda as especificações constantes deste Edital, sem nenhum ônus 
para o SAAE PIUMHI-MG. 

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

Sub-Cláusula Primeira: 

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

Sub-Cláusula Segunda: 

Não será concedida, pelo SAAE PIUMHI-MG, qualquer dilação de prazo 
para a entrega dos equipamentos locados, por erro do Fornecedor. 
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comissão os Licitação 
Cláusula Nona:- DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 

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

Cláusula Décima :- nos RECURSOS ORÇAMENTÁRIO 

As despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, 
correrão à conta das possíveis dotações orçamentárias consignadas nos 
Programas: 17.122.0021.2165, Elemento: 3.3.9039, do Orçamento 
do SAAE PIUMHI-MG em vigor em vigor, ou da que vier a substitui-Ia 
nos próximos exercícios, segundo o novo Plano de Classificação Funcional 
Programática, e demais disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em 
combinação com inciso V, do art. 55, da Lei n° 8.666/93, em combinação 
com o § 1°, do art. 18, da Lei Complementar n° 101/2000. 

Cláusula Décima Primeira:- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO 
FORNECEDOR 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sub-Cláusula Única: 

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

Cláusula Décima Terceira:- DAS OBRIGAÇÕES E 
RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 

I - Entregar os equipamentos locados, na forma pactuada; 
a) - Cabe ao contratado, fornecer os equipamentos e prestar os serviços, 
objeto desta licitação, conforme a descrição neste Edital e seus anexos. A 
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CGMESSÃQ os LsoWAçAo 
instalação dos equipamentos e ou a reposição dos mesmos em caso de 
retirada para manutenção ou a reposição deverá ser de no máximo 12 
(doze) horas após a solicitação, 
II - Dar ciência o SAAE PIUMHI-MG, imediatamente, e por escrito, de 
qualquer anormalidade existente nos equipamentos Iocados, mesmo que 
não sejam de sua competência; 
III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo SAAE 
PIUMHI-MG, cujas reclamações se obriga a atender prontamente; 
IV - A ausência ou omissão da fiscalização do SAAE PIUMHI-MG não 
eximirá o Fornecedor das responsabilidades previstas neste instrumento; 
V - Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais 
resultantes deste instrumento; 
VI - Manter, durante o prazo de vigência do instrumento e em 
compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas no presente Edital: 

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

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

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

Cláusula Décima Quinta:- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

I - Advertência; 
II - Multa; 
III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com o SAAE PIUMHI-MG pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
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Êümãâsàü SE MCBTAÇÀG 
IV - Declaração de inídoneidade 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 10.520/2002, e 
também: 

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

Sub-Cláusula Primeira: 

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

Sub-Cláusula Segunda: 

Pelo atraso na entrega dos equipamentos, por culpa imputada ao 
Fornecedor, e pela sua execução de forma incorreta, poderá ser aplicada 
multa, a ser determinada do seguinte modo, sem prejuízo de outras 
cominações cabíveis: 
I - Multa diária de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), por dia de 
atraso sobre a parcela que deverá ser entregue; 
II - 10% (dez por cento) sobre o valor da prestação de serviços entregues 
com problemas técnicos, mais multa de 0,33 (trinta e três centésimos) 
por cento ao dia se os equipamentos Iocados com problemas técnicos não 
for substituído em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que o 
SAAE PIUMHI-MG tiver comunicado à empresa a irregularidade; 
III - 10% (dez por cento), por descumprimento de quaisquer das 
obrigações decorrentes do ajuste, que não estejam previstas nos subitens 
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ÇQMESSÃQ BE MÇWÀÇÃG 
acima, a qual incidirá sobre o valor do total do Pedido de Fornecimento 
emitido à favor do Fornecedor. 

Sub-Cláusula Terceira: 

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

Sub-Cláusula Quarta: 

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

Sub-Cláusula Quinta: 

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

Sub-Cláusula Sexta: 

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

Sub-Cláusula Sétima: 

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

Sub-Cláusula Oitava: 

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

Sub-Cláusula Nona: 

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

 44 



 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 

iicítacoewsaaegiumhi.cam.br CNPJ: 23.782.816/0001-19 
Autarquia Municipal (Lei 1035190) ?raça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

comissão oE LECWÀÇÃG 

Sub-Cláusula Décima: 

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

Sub-Cláusula Décima Primeira: 

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

Sub-Cláusula Décima Segunda: 

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

Sub-Cláusula Décima Terceira: 

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

Cláusula Décima Sexta:- DA NÃO ENTREGA oos EQUIPAMENTOS 
LOCADOS 

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

Cláusula Décima Sétima:- DOS RECURSOS 

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

Cláusula Décima Oitava:- nos ILÍCITOS PENAIS 

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

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

b) Concluída a instrução de processo administrativo, os autos serão 
remetidos ao Diretor Executivo do SAAE PIUMHI-MG que tem o prazo 
de até 60 (sessenta) dias para decidir, salvo prorrogação por igual período 
expressamente motivada. 

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

Cláusula Décima Nona:- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

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

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

7%,, 
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oolulssao os LBCETAÇÃQ 
Os casos omissos serão resolvidos de acordo corn as Resoluções 

118/2013, as Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/02 e demais normas 
aplicáveis. subsidiariamente, aplicar-se-ão os Princípios Gerais de Direito. 

Cláusula Vigésima: GESTÃO /FISCALIZAÇÃO oo CONTRATO 

1.1 - O SAAE, através de Comissão de Avaliação designada pela Portaria 
n° 36/2017, juntamente corn o Técnico em Informática, Wilson Faria de 
Figueiredo bem como de servidores credenciados de cada setor 
administrativo serão os responsáveis diretos pela fiscalização do contrato, 
observando a especificação dos itens Iicitados, nos moldes dos artigos 67 
a 76, da Lei Federal no 8666/93. 
§1° - 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 Vigésima Primeira:- DO FORO 

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

Por estarem, assim, justos e acordados assinam a presente Ata de 
Registro de Preços, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença 
das testemunhas abaixo assinadas. 

Piumhi-MG, de de 2017. 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUHMI-MG 
Odécio da Silva Melo 

_Diretor Executivo 
-Orgão Gerenciador- 

Fornecedor 
Testemunhas:- 

RG n° 
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comissão os LBCBTAÇÃG 

A-NEXO VIII - MINUTA DE CARTA CONTRATO 

MINUTA CONTRATO DE N° (***)/2017 

PREGÃO PRESENCIAL NO REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 212/2017 

MENOR VALOR GLOBAL 

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

PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Lei n° 1.035/90, Pessoa Jurídica de 
Direito Publico, inscrito no CNPJ/MF n° 23.782.816/0001-10 corn sede nesta 
cidade de PIUMHI/MG, na Praça Zeca Soares, 211, Centro, neste ato 
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 Le¡ 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, bem como a Resolução SAAE nO 118/2013 
(Regulamenta o Sistema de o Registro de Preços) e demais normas legais 
aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO 
PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2017, por deliberação da 
Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, e homologada pelo Diretor Executivo, Eng° 
Odécio da Silva Melo, e a empresa , inscrita no 
CNPJ/MF n° , estabelecida na Rua 

. n° ___, Bairro , 

representada neste ato pelo Sr. _ _ _ , 

representante legal, qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, RG e 

CPF), doravante denominado CONTRATADO, tendo em vista o resultado do 
procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial de Registro de Preços, 
homologado em _/_/2017, fica justo e contratado sob o regime da Lei no. 
8.666 de 21 de junho de 1993, com suas posteriores alterações, observadas as 
condições enunciadas nas cláusulas que se seguem. 

Cláusula Primeira:- DO FUNDAMENTO 
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CQMESSÃG os Licitação 
Este instrumento contratual fundamenta-se no edital Pregão Presencial de 
Registro de Preços n° 05/2017. 

Cláusula Segunda:- DO OBJETO 

O objeto do presente contrato e' a contratação de Micro Empresa - ME, Empresa 
de Pequeno Porte- EPP e Empresas equiparadas, para prestação de serviços de 
cópia, impressão e digitalização com captura e indexação automatizada através 
de locação de multifuncionais, com fornecimento de software de bilhetagem, 
software de gestão de ativos e monitoramento, software de captura e indexação 
de documentos com integração a GED/ECM e software de GED/ECM para 
arquivamento de documentos digitais e criação de fluxo de processos 
documentais para o atendimento do SAAE Piumhi, no Registro de Preços, sendo 
50.000 (cinquenta mil) páginas monocráticas mensais, 30.000 (trinta mil) 
páginas digitalizadas, 10.000 (dez mil) páginas de impressões e 10.000 (dez mil) 
páginas de cópias, totalizando 600.000 (seiscentos mil) páginas (compreendendo 
cópias, impressões e páginas digitalizadas), para um período de 12 (doze) meses 
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 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO'E 
DIGITALIZACÃO COM CAPTURA E INDEXAÇÃO AUTOMATIZADA ATRAVES 
DE LOCAÇAO DE MULTIFUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE 
SOFTWARE DE BILHETAGEM, SOFTWARE DE GESTÃO DE ATIVOS E 

MONITORAMENTO, SOFTWARE DE CAPTURA E INDEXAÇÃO DE 
DOCUMENTOS COM INTEGRAÇÃO A GED/ECM E SOFTWARE _DE GED/ECM 
PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITAIS E CRIAÇAO DE FLUXO 
DE PROCESSOS DOCUMENTAIS PARA ATENDIMENTO DO SAAE PIUMHI, 
no REGISTRO DE PREÇOS, sendo uma estimativa de 50.000 (cinquenta mil) 
páginas monocráticas mensais, 30.000 (trinta mil) páginas digitalizadas, 10.000 
(dez mil) páginas de impressões e 10.000 (dez mil páginas) de cópias, 
totalizando 600.000 (seiscentos mil) (compreendendo cópias, impressões e 
páginas digitalizadas) para um periodo de 12 (doze) meses, a Contratante 
pagará o valor de R$ *** (*****) conforme quadro abaixo: 

Cód. Item Especificação e características mínimas Unid. Qtde. Preço Preço 
Produto Estimadas Unitário Total 

SAAE 
01 Serviço de cópia, impressão e UN 600000 

digitalização monocromática que serão 
produzidas nos equipamentos 
especificados abaixo: 

Serviço de cópias, digitalização e 
impressão com o fornecimento de 
03 eggigamentos com as 
características mínimas: Multifuncional 
digital laser monocromática formato A4 
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comissão os MCETAÇÂG 
nova de primeiro uso, com velocidade 
mínima de 40 ppm em A4, Processador 
Dual-Core 1 GHz, Painel Touchescreen 
colorido de 7", Disco Rígido 320GB, 
memória padrão de 1GB, interface 
padrão 10/100/1000 base TX, resolução 
de digitalização aprimorada de 
4.800x4.800 dpi, gramatura de papel 
suportado 220 g/mz, bandeja de papel 
padrão 550 folhas e bandeja multiuso 
100 folhas. Possibilidade de embarcar 
soluções de digitalização e bilhetagem 
com iiberação de impressão e cópia por 
senha e sistema de siga-me de 
impressão no multifuncional. 

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

ampla defesa. 
III- Do pagamento: Estão de conformidade com o edital Pregão Presencial 
_/2017. 
IV - Da dotação orçamentária: Os recursos orçamentários correrão por conta 
das possíveis dotações orçamentárias consignadas no Programa: 
17.122.0021.2165, e Elemento: 3.3.90.39 do Orçamento do SAAE PIUMHI- 
MG em vigor, ou da que vier a substitui-Ia nos próximos exercicios, 
segundo o novo Plano de Classificação Funcional Programática, e demais 
disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em combinação com inciso V, do art. 
55, da Lei n° 8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei 
Complementar n° 101/2000. 

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 de Registro de Preços n° 05/2017. 

Cláusula Quinta:- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO E 
DAS PENALIDADES 

As condições de recebimento e as penalidades estão de conformidade com o 
edital Pregão Presencial de Registro de Preços n° 05/2017. 
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CSMESSÃG 35 LBCETAÇÃG 
Cláusula Sexta - GESTÃO [FISCALIZAÇÃO oo CONTRATO 

1.1 - O SAAE, através de Comissão de Avaliação designada pela Portaria n° 
36/2017, juntamente com o Técnico em Informática, Wilson Faria de Figueiredo 
bem como de servidores credenciados de cada setor administrativo serão os 
responsáveis diretos pela fiscalização do contrato, observando a especificação 
dos itens Iicitados, nos moldes dos artigos 67 a 76, da Lei Federal no 8.666/93. 
§1° - 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 de 
Registro de Preços n° 05/2017. 

Cláusula 0itava:- DO FORO 

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

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

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DE PIUHMI-MG 

Contratante 

Contratada 
Testemunhas:- 

RG n° 

RG n° 
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comissão OE Licitação 
ANEXO 1 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL NO REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 212/2017 

MENOR VALOR GLOBAL 

1 - DO OBJETO 

A presente licitação tem por objeto a contratação de Micro Empresa - ME, Empresa 
de Pequeno Porte - EPP ou equiparadas visando O registro de preços para futura e eventual 
prestação de serviços de cópia, impressão e digitalização com captura e indexação 
automatizada através de locação de multifuncionais, com fornecimento de software de 
bilhetagem, software de gestão de ativos e monitoramento, software de captura e 
indexação de documentos com integração a GED/ECM e software de GED/ECM para 
arquivamento de documentos digitais e criação de fluxo de processos documentais para o 
atendimento do SAAE Piumhi, no Registro de Preços, corn estimativa de 50.000 (cinquenta 
mil) páginas monocráticas mensais, sendo 30.000 (trinta mil) páginas digitalizadas, 10.000 
(dez mil) páginas de impressões e 10.000 (dez mil) páginas de cópias, totalizando 600.000 
(seiscentos mil) (compreendendo cópias, impressões e páginas digitalizadas), para um 
período de 12 (doze) meses em conformidade com as especificações constantes do Edital e 
deste termo de Referência (Anexo I). 

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

O SAAE de Piumhi-MG, alinhado à busca da excelência na gestão de recursos operacionais e 
mediante ações planejadas, vem buscando a eficiência operacional e a continuidade dos 
serviços, primando pela economicidade e a preocupação com o meio ambiente. A locação 
das multifuncionais, visa atender a Administração do SAAE Piumhi no tocante a cópias, 
impressão e digitalização de documentos no sentido de agilizar as atividades dos setores 
envolvidos. 

3 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

3.1 - A proposta comercial poderá ser apresentada conforme modelo do Anexo II- Modelo 
de Proposta Comercial, ou em modelo próprio, desde que contenha todas as informações 
ali previstas, com identificação da pessoa jurídica proponente, n.0 do CNPJ, endereço, 
números de telefone e fac-símile, e-maH e assinatura do seu representante Iegai 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: 
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COMBSSÀG os Licamçâo 
a) data e assinatura do representante legal da proponente; 

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

c) endereço completo; 

d) VALOR UNITÁRIO E GLOBAL, ou seja, a soma do resultado da multiplicação da unidade 
pelo respectivo preço unitário, cotados em reais, com até 02 (duas) casas decimais. 
Será(ão) 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 referente à prestação dos 

serviços/locação dos equipamentos. 

4 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

4.1. Os equipamentos Iocados deverão ser transportados com segurança e sob a 

responsabilidade da contratada. 

4.2. As propostas deverão ainda conter: Solução de digitalização integrada a ECM 

(Gerenciamento de Conteúdo Corporativo): 

4.2.1- Solução de captura Embarcada nos equipamentos dos especificados no termo de 
referência, baseada em Servidor, integrada com ECM (Gerenciamento de Conteúdo 

Corporativo), contendo as seguintes especificações: 

a) Os documentos digitalizados deverão ser gravados e indexados diretamente no 
repositório da solução ECM designado para um programador para desenvolvimento das 
soluções de captura. A CONTRATADA deverá oferecer a capacitação para equipe de TI do 
SAAE para operar esta ferramenta. Esta ferramenta deverá possibilitar a seguintes opções 

de digitalização: 

b)A indexação deverá ser realizada de acordo com os parâmetros previamente definidos 
pela CONTRATANTE disponíveis no painel do multifuncional, nos formatos texto e número, 
com possibilidade de validações das entradas do usuário. 

c)A solução deverá contemplar a geração de arquivos nos seguintes formatos: PDF, JPEG 

ou TIFF. 

d)A solução deverá possibilitar a digitalização de documentos para um servidor em Cloud 
ou remoto, por meio de uma rede VPN ou internet, para serem utilizados em setores que 
ficam externos a sede do SAAE e que utilizam redes distintas. 
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comissão pa LECETÀÇÃG 

e)A solução deverá conter uma ferramenta amigável, para criação dos fluxos de indexação, 
dispensando a necessidade de Cor: Mono/Gray/color ou deixar a seleção manual 

Modo Simplex/Duplex ou deixar a seleção manual; 
Formato Papel: A4/A5 ou deixar a seleção manual; 
Divisão dos documentos: por limite de tamanho (KB ou 
MB); 
Opção para configuração de OCR automático ou deixar a 

seleção manual; 
Opção para rotacionamento automático do documento; 
Anexar novas páginas no documento: Início/fim ou 
manual; 
Tratamento do documento: ajuste de contraste; 
Compactação do documento. 

f)ContabiIização de páginas digitalizadas por multifuncional; 

g)Leitura de QR Code para indexação dos documentos; 

h)Leitura de códigos de barras para indexação dos documentos; 

i)A solução deverá contemplar aplicativo Mobile para captura de documentos, utilizando a 

câmera do smartphone, e no aplicativo oferecer as opções de fluxo de indexação na tela do 
aparelho, idêntico ao que for embarcado na multifuncional e tiver sido criado na ferramenta 
de criação da solução. 

v¡ Os processamentos dos arquivos digitalizados deverão ser 
realizados no servidor, deixando a multifuncional livre para 
executar novas tarefas. 

4.2.2. Estas aplicações deverão ser instaladas pela contratada sem nenhum custo adicional, 
tanto no que se refere ao aplicativo, instalação e treinamento de usuários padrão e TI. 
4.2.3. Um (01) software ECM (Gerenciamento de Conteúdo Corporativo) informando em 
sua proposta comercial o desenvolvedor, a versão e se possuir módulos contemplando as 
seguintes características mínimas: 
4.2.4. Um (01) software ECM (Gerenciamento de Conteúdo Corporativo) informando em 
sua proposta comercial o desenvolvedor, a versão e se possuir módulos contemplando as 
seguintes características mínimas: 
4.2.4.1.a)Permitir a qualquer usuário que tenha permissão, visualizar as imagens através 
da rede local. 

b) Interface em Português. 

c)VisuaIização dos documentos em pastas e subpastas. 

d)ControIe de acesso por usuário e grupos de usuários. 

e)Recurso de cadastramento, alteração e exclusão de usuários de grupos de acesso. 

@cosa 
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CGMESSÃÕ BE LEÊ§YAÇÃG 
f)Suporte a imagens coloridas, preto e branco e tons de cinza. 

g)DownIoad dos documentos digitalizados. 

h)Busca por documento, permitindo pesquisar e localizar documentos por nome, data de 
criação ou qualquer outro campo definido na sua indexação. Inclusive por palavras chaves 
existentes no corpo do documento através da recurso l-'FR (Full Text Retrieval), quando 
aplicado o OCR. 

i)Capacidade de ampliação e redução de visualização (zoom-in e zoom-out) em todos os 
documentos digitalizados. 

j) Ajuste automático da imagem do documento ao tamanho da tela; 

k)Recursos de rotação e inversão de imagens visualizadas. 

l) Gerenciador de contatos para envio de e-mails, com notificação de inclusões e 
modificações de documentos nas pastas; 

m) Exibição de informações gerais sobre a estrutura dos documentos, como o seu tipo, o 
nível de acesso, usuários com acesso ao documento, sequência de pastas que o contém. 

n) Funcionalidade para manipular arquivos com extensão .PDF tais como adicionar novos 
arquivos .PDF em outros gerando um novo arquivo; exclusão de páginas de um documento 
PDF; extrair uma página específica de um documento .PDF gerando outro arquivo .PDF; 
girar páginas de um documento .PDF; codificar/decodificar documentos .PDF com senha, 
inserir marca d'agua nos documentos a partir de um texto ou imagem. 

o) Trabalhar com gerenciador de Bancos de Dados do tipo OpenSource ou Freeware e ser 
compatível com sistema operacional Windows (XP, 7 ou posterior). 

p) O acesso, assim como utilização do Software de Gerenciamento de Conteúdo Corporativo 
(ECM) devera' ser realizado via browser e aplicativo mobile. 

q) Prover meios para configurar o perfil de cada usuário para permitir ou evitar que 
usuários possam modificar as imagens, os dados de índice e demais informações referentes 
aos documentos digitalizados, incluindo as funções de gerenciamento do sistema. 

r) Acesso ao Software de Gerenciamento de Conteúdo Corporativo (ECM) via autenticação 
de usuários ou grupos definidos na rede pelo Active Directory e/ou pela criação de usuários 
no próprio sistema. 

s) O sistema deverá prover meios para o usuário Administrador visualizar resumo das 
atividades de todos os usuários discriminando: visualizações, download e exclusões de 
documentos. Também deverá possuir nas propriedades do documento histórico de criação, 
modificação e comentários do mesmo corn informações do usuário e data da atividade. 

t) Possua Controle de versionamento. 
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CGMBSSÃG os LECBTÀÇÃQ 
u) contemplar Workflow para controle dos processos, com revisão e aprovação de um ou 

mais documentos sendo possível apontar os revisores e a descrição do processo. 

4.3.10. Software de Monitoramento: Deverá também instalar um software de gestão e 
monitoramento informando em sua proposta comercial o desenvolvedor, a versão e se 
possuir módulos que contemple as seguintes características: 
Coletar contadores físicos de impressoras e multifuncionais em rede ou instalada 
localmente. 

a) Coletar informações de nível de suprimentos (Toner, Cilindro, etc), para controle de 
reposição de insumos, evitando assim que equipamentos fiquem parados. h) Coletar 
informações de status e ou defeitos dos dispositivos. 
b) Disponibilizar para o SAAE, via Web (internet), todas as informações coletadas dos 
equipamentos instalados. 
c) Gerar relatório de leitura dos medidores de páginas dos dispositivos. Permitindo assim 
melhor controle sobre as páginas impressas 
d) Gerar e enviar alertas automáticos para locais pré-determinado de níveis de suprimento 
e códigos de defeitos. 

5 - DA PROVA DE CONCEITO DO OBJETO LICITADO 

5.1.1 - Como quesito pré-contratual, a licitante classificada em primeiro lugar deverá 
comprovar o atendimento das características e funcionalidades estipuladas no objeto do 
certame, relacionadas no Termo de Referência, através da realização de demonstração. A 
homologação da licitação fica condicionada à execução da demonstração e comprovação 
pela licitante ao SAAE, de que a solução proposta tem conformidade com todas as referidas 
funcionalidades; 

5.1.2 - A demonstração do sistema terá início logo após a finalização da fase de lances, 
quando será disponibilizado nas dependências do SAAE um local com ponto de rede (RJ45) 
com acesso a internet e energia (110v) para que a licitante convocada para esta prova de 
conceito, faça a comprovação de capacidade de execução do serviço. Ficando a licitante 
responsável por demonstrar as soluções em equipamentos dela Licitante que se façam 
necessários para esta demonstração; 

6 - O licitante classificado em primeiro lugar, terá prazo máximo de 1 (uma) hora para 
preparação dos equipamentos e das soluções a serem demonstradas, contados do final da 
fase de iances, para demonstrar conformidade das funcionalidades exigidas referentes a: 

J Demonstrar a ferramenta de desenvolvimento de solução embarcada descrito no 
item 4.2.1: 

- Criação e edição das soluções embarcadas nos equipamentos dos 
especificados no termo de referência, demonstrando que ele possibilita 
a criação do fluxo de indexação dos documentos e mostrando no 
painel do multifuncional que o exemplo criado está disponível após a 

configuração no software. Também terá que demonstrar as opções de 
digitalização dos documentos conforme descrito no item 4.2.1 letra d), 
onde será confirmado que o software permite que seja selecionado 
todas ou qualquer das opções automaticamente ou manualmente. 
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comissão pe LECWÀÇÃG 
u/ Demonstrar a digitalização por meio da solução embarcada no multifuncional, a 

indexação e visualização deste documento no ECM (software descrito no item 4.2.3) através 
de interface da própria ferramenta: _ 

- Digitalização e indexação automática por meio da leitura de QR Code e 
de códigos de barras, usando as informações extraídas destes códigos 
como indexadores; 

- Digitalização e inserção de novas páginas em documento já existentes 
que deverá ser listado no painel do multifuncional; 

- A licitante vencedora terá que demonstrar pelo menos uma 
digitalização para um servidor em Cloud ou remoto por meio de VPN 
(Virtual Private Network) ou via internet; 

- Digitalização através do aplicativo Mobile para captura de documentos, 
utilizando a câmera do smartphone, e no aplicativo oferecer as opções 
de fluxo de indexação na tela do aparelho, idêntico ao que for 
embarcado na multifuncional e tiver sido criado na ferramenta de 
criação da solução. 

- Demonstrar a busca e visualização dos documentos no software ECM 

(descrito no item 4.2.3) por meio de palavras chaves contidas no 
corpo do documento digitalizada, que tenha sido aplicado OCR pela 
solução embarcada nos multifuncionais; 

- Demonstrar um Workflow de revisão e aprovação de um ou mais 
documentos sendo possível apontar os revisores e a descrição do 
processo. 

7 - O prazo de demonstração será de 1:30 hs (uma hora e trinta minutos) e será 
ininterrupto e contado em horas úteis consecutivos e terá seu início logo após o final do 
prazo de preparação dos equipamentos. Caso a licitante convocada para demonstração, 
termine a preparação dos equipamentos e softwares antes do prazo máximo determinado, 
poderá se iniciar a demonstração das soluções. Porém, este prazo não utilizado para a 

preparação não será somado no prazo de demonstração, que deverá ser de no máximo 
1:30 hs (uma hora e trinta minutos); 

8.1.1 - A Administração, através de uma Comissão de Avaliação, designada pela Portaria 
n° 36/2017, juntamente com o Técnico em Informática, Wilson Faria de Figueiredo 
analisará as soluções oferecidas e avaliará a conformidade com as exigências deste Termo 
de Referência. O objetivo é a verificação de conformidade do sistema oferecido com as 
características gerais e funções solicitadas; 

8.1.2 - Durante a demonstração, qualquer licitante, assim como qualquer membro da 
Comissão de Avaliação, poderá participar e intervir com questionamentos e pedidos de 
esclarecimentos, o que a empresa licitante deverá, através do(s) expositor(es), responder 
de imediato; 

8.1.3 - A Comissão de Avaliação reunir-se-á para a avaliação da solução e emitirá 
pareceres, com base nas especificações técnicas contidas no Termo de Referência, 
confrontadas com a demonstração realizada pela empresa proponente classificada em 
primeiro lugar; 
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comissão oe LECWÀÇÁO 
8.1.4 - Sendo comprovado o atendimento a todas as funcionalidades do sistema, a licitante 
terá adjudicado e homologado o objeto do certame. Caso a licitante não comprove os itens 
OBRIGATÓRIOS as especificações técnicas do Projeto Termo de Referência, a Comissão de 
Licitação convocará a próxima licitante, classificada em segundo lugar, para respectiva 
demonstração do sistema, sendo garantido a nova licitante o mesmo prazo de preparação e 

demonstração citados anteriormente e será avaliada nos mesmos moldes da licitante 
anterior, não atendendo serão convocados os demais licitantes sub sequencialmente até 
que não tenha mais licitantes para fazerem demonstração. Se nenhuma licitante conseguir 
atender as especificações o objeto será frustrado; 

8.1.5 - Constatado o atendimento pleno às exigências, será declarada a proponente 
vencedora, sendo adjudicado e homologado o objeto desta licitação; 

8.1.6 - Verificando-se no curso da análise, o descumprimento de requisitos OBRIGATÓRIOS 
estabelecidos neste edital/termo de referência, a proposta será desclassificada e o licitante 
responsável responderá administrativa, civil e penalmente pela falsidade nas declarações de 
conformidades prestadas sendo instaurado processo punitivo corn vistas a declaração de 
inidoneidade para contratar com o SAAE de Piumhi. 

9- 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. 
9.1 R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) é o valor estimado para execução do 
objeto desta licitação. 
9.2 Na planilha a seguir, está discriminado o valor unitário máximo admitido para 
participação nesta licitação, será: 

 
cód. Item Especificação e características Unid. Qtde. Preço Preço Total 

Produto mínimas Estimadas Unitá rio 
SAAE 

O1 Serviço de cópia, impressão e UN 600,000 R$0,07 R$42.000,00 
digitalização monocromática que 
serão produzidas nos 
equipa mentos especificados 
abaixo: 

Serviço de cópias, impressão 
e digitalização com o 
fornecimento de 03 
eguigamentos com as 
características mínimas: 
Multifuncional digital laser 
monocromática formato A4 nova 
de primeiro uso, com velocidade 
mínima de 40 ppm em A4, 
Processador Dual-Core 1 GHz, 
Painel Touchescreen colorido de 
7", Disco Rígido 320GB, memória 
padrão de 1GB, interface padrão 
10/100/1000 base TX, resolução 
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comissão os LECWAÇÃO 
de digitalização aprimorada de 
4.800x4.80O dpi, gramatura de 
papel suportado 220 g/mz, 
bandeja de papel padrão 550 
folhas e bandeja multiuso 100 
folhas. Possibilidade de embarcar 
soluções de digitalização e 

bilhetagem com liberação de 
impressão e cópia por senha e 

sistema de siga~me de impressão 
no multifuncional. 

VALOR TOTAL GLOBAL _ _ 

obs: Estimativa: 50.000 (cinquenta mil) páginas monocráticas mensais, 30.000 (trinta mi!) 
páginas digitalizadas, 10.000 (dez mil) páginas de impressões e 10.000 (dez mil) páginas 
de cópias, totalizando 600.000 (seiscentos mil) (compreendendo cópias, impressões e 
páginas digitalizadas) para um periodo de 12 (doze) meses. 

10-RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Os recursos orçamentários correrão por conta das possíveis dotações orçamentárias 
consignadas no Programa: 17.122.0021.2165, e Elemento: 3.3.9039 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 nO 101/2000. 

11. conorções os EXECUÇÃO 

11.1-Regime de Execução: Entrega futura e parcelada de acordo com as necessidades do 
SAAE; 

11.2-0 prazo/local de entrega: O prazo para instalação dos equipamentos Iocados será 
de 30 dias contados da emissão da ordem de serviço/assinatura do contrato e o prazo para 
substituição dos Equipamentos será de no máximo 12 (doze) horas após cada pedido. Os 
equipamentos deverão ser instalados na sede do Serviço Autônomo de Água e Esgoto à 
Praça Zeca Soares n° 211- Centro- Piumhi-MG de acordo com o Anexo I Termo de 
Referencia. A Contratada será a responsável pela correção dos defeitos e verificação técnica 
necessária para o bom funcionamento dos equipamentos 

12 - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
Da Locação das Fotocopiadoras e impressora digital: 

a) - Por considerar viável, a locação deve abranger a cobertura total de manutenção 
preventiva e corretiva, bem como reposição de peças originais e materiais de consumo, 
exceto papel. 

b) - A contratada fica no dever de arcar com todos os ônus necessários à completa 
execução dos serviços, inclusive com a implantação e configuração dos softwares e 
hardwares, se for o caso. 
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comissão os LicimçAo 
c) - O atendimento ao chamado para manutenção corretiva deverá ser efetuado com o 

prazo máximo de 12 (doze) horas (considerando as horas dentro do expediente do SAAE) 

após a comunicação (via fax, telefone, e-mail). 

d) - No caso de não solucionar o problema disposto no item anterior, a CONTRATADA 
deverá substituir o equipamento defeituoso imediatamente após o término do prazo citado 
no mesmo; 

A contratada disponibilizará até o final do contrato gratuitamente o um (1) 
Software de Gerenciamento de Conteúdo Corporativo (ECM); um (1) software para criação 
e edição das soluções embarcadas nos equipamentos dos especificados no termo de 
referência. De acordo com as características e funcionalidades descritas neste termo de 
referência 

A contratada deverá fazer a instalação do Software de Gerenciamento de 
Conteúdo Corporativo (ECM) e realizar a alimentação deste com os documentos 
digitalizados em um micro computador ou servidor a ser fornecido pela contratante com as 

seguintes configurações mínimas: 

Processador Intel com Clock de 1.8 GHz 
HD de 500 GB 
6 GB de Memória para Windows Seven ou Windows Server 2003 ou Superior 
Placa de Rede Gigabit 
Conexão com USB 
A contratante isenta a contratada de rotinas de Back-up, ficando a Contratante 

responsável por criar e executar as rotinas de Back-up da forma que definir como sendo a 

mais eficiente e segura. 

13- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1- Entregar o equipamento, na forma pactuada; 
13.1 ~ Cabe ao contratado, fornecer os equipamentos e prestar os serviços, objeto desta 
iicitação, conforme a descrição neste Edital e seus anexos. A instalação dos equipamentos e 
ou a reposição dos mesmos em caso de retirada para manutenção ou a reposição deverá 
ser de no máximo 12 (doze) horas após a solicitação; 

13.2- Dar ciência o SAAE PIUMHI-MG, imediatamente, e por escrito, de qualquer 
anormalidade existente no equipamento, mesmo que não sejam de sua competência; 
13.3- Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo SAAE PIUMHI-MG, cujas 
reclamações se obriga a atender prontamente; 
13.4- A ausência ou omissão da fiscalização do SAAE PIUMHI-MG não eximirá o 

Contratado das responsabilidades previstas neste instrumento; 
13.5- Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, ñscais e comerciais resultantes 
deste instrumento; 
13.6- 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; 
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comissão os LBCWAÇÃQ 
13.7- 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. 

14- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

14.1 - Efetuar o pagamento no prazo estipulado no Titulo XVI do Edital Pregão Presencial 
n° 05/2017; 
14.2- Notificar ao Contratado qualquer irregularidade encontrada no equipamento; 
14.3- Recusar o equipamento que não estiver de acordo com as especificações; 
14.4- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
Contratado. 

IS-Condições de pagamento 

O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será mensal, 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 Iicitado nas condições 
exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos, sob pena de multa de 0,5% ao 
mês, ou fração (pro rata die), sobre o valor da fatura; 
- se o objeto não for entregue conforme condições deste Pregão, o pagamento ficará 
suspenso até seu recebimento definitivo. 
15.1-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. 

15.2-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. 
15.3- O pagamento não será efetuado, enquanto pendente de liquidação, qualquer 
obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito à 

alteração de preços, correção monetária, compensação financeira. 
15.4 - 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. 

16- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

I - O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, nos 
termos da Lei. 

II - Nos termos do art. 15, parágrafo 4°, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 
8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o SAAE PIUMHI-MG 
não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata. 
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CQMESSÀÕ oe Licitação 
III - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, corn as 
alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de 
Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 

17 - Da Vigência da Carta Contrato 

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

1s- SANÇÕES 

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

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

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

V - As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula poderão ser aplicadas 
cumulativamente com a do inciso II. 

VI - Ficará impedida de licitar e de contratar com o SAAE PIUMHI-MG, pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a pessoa jurídica que praticar 
quaisquer atos previstos no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/02, e também: 

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

descredenciamento do cadastramento de fornecedores do SAEE PIUMHI-MG. 

19. Sustentabilidade em Atendimento das Políticas Públicas 
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CGMÊSSÀQ DE LECWAÇAQ _ 

19.1- Em observância aos quesitos de sustentabilidade deverão ser atendidos, no que 
couber, as exigências do art. 3° da Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n° 12.305/10 
(Política Nacional de Resíduos Sólidos), Lei Estadual n° 18.031/09 (Política Estadual de 
Resíduos Sólidos), Decreto Estadual n° 46.105/12 (Desenvolvimento Sustentável nas 
contratações públicas de Minas Gerais) e demais legislações específicas, com destaque: 
a) economia no consumo de água e energia; 
b) racionalização do uso de matérias-primas; 
c) utilização de produtos com origem ambiental; 
d) priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem 
local (eficiência econômica, sustentabilidade social, em atendimento ao inciso III, art. 6° do 
Decreto 46.105/12); 
e) redução de 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. 
19.2 - O SAAE poderá efetuar diligências no local de execução dos serviços para comprovar 
o cumprimento dessas recomendações. 

2o- CONDIÇÕES GERAIS: 

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

ANEXO II 
PREGÃO PRESENCIAL NO REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 212/2017 

MENOR VALOR GLOBAL 

MIN UTA DE CARTA-P RO POSTA 

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

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

PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CÓPIA, 'IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO COM CAPTURA E 
INDEXAÇÃO AUTOMATIZADA ATRAVES DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS, COM 
FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE BILHETAGEM, SOFTWARE DE GESTÃO DE ATIVOS E 

MONITORAMENTO, SOFTWARE DE CAPTURA E INDEXAÇAO DE DOCUMENTOS COM 
INTEGRAÇAO A GED/ECM E SOETWARE DE GED/ECM PARA ARQUIVAMENTO DE 
DOCUMENTOS DIGITAIS E CRIAÇAO DE FLUXO DE PROCESSOS DOCUMENTAIS PARA 
ATENDIMENTO DO SAAE PIUMHI, no Registro de Preços, em um total mensal estimado 
de 50.000 (cinquenta mil) páginas monocráticas, sendo 30.000 (trinta mil) páginas 
digitalizadas, 10.000 (dez mil) páginas de impressões e 10.000 (dez mil) páginas de 
cópias, totalizando 600.000 (seiscentos mil) (compreendendo cópias, impressões e 
páginas digitalizadas) para um período de 12 (doze) meses. 

cód. Item Especificação e características mínimas Unid. Qtde. Preço Preço 
Produto Estimadas Unitário Total 

SAAE _ Mês 
01 Serviço de cópia, impressão e UN 500000 

digitalização monocromática que serão 
produzidas nos equipamentos 
especificados abaixo: 

Serviço de cópias, impressão e 
digitalização com o fornecimento 
de 03 equipamentos com as 
características mínimas: Multifuncional 
digital laser monocromática formato A4 
nova de primeiro uso, com velocidade 
mínima de 40 ppm em A4, Processador 
Dual-Core 1 GHz, Painel Touchescreen 
colorido de 7", Disco Rígido 320GB, 
memória padrão de 1GB, interface 
padrão 10/100/1000 base TX, 
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CGMBSSÃG oe LECWÀÇÃQ 
resolução de digitalização aprimorada 
de 4.800x4.800 dpi, gramatura de 
papel suportado 220 g/mí, bandeja de 
papel padrão 550 folhas e bandeja 
multiuso 100 folhas. Possibilidade de 
embarcar soluções de digitalização e 
bilhetagem com liberação de impressão 
e cópia por senha e sistema de siga-me 
de impressão no multifuncional. 

DATA: 

Assinatura representante legal 

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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PORTARIA - SAAE - PIUMHI n.'18I2017 

DESIGNA PREGOEIRA PARA ATUAÇÃO NAS LICITAÇÕES 
NAS MODALIDADES PREGÃO PRESENCIAL E 

. ELETRÔNICO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO NO 

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

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

127/2016 de 7/7/2016 editada pelo .Comitê Técnico e AdministrativÊ do SAAE, com o 
objetivo de implementar a modalidade de licitação do tipo PREGÃO ELETRÔNICO E 
PRESENCIAL, bem' como, PREGÀÕ 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 IiçitaçãotipoIPREGÃO: 
PRESENCIAL e .ELETRÔNICO e; PREGÃO PRESENCIAL e .ELETRÔNICO Â no' 
REGISTRO de PREÇOS, a servidora Jaqueline Aparecida de Souza, por 'meio de 
disputa justa entre os interessados, a compra mais económica, segura e eficiente 
para o SAAE de Piumhi. 

Art._2°. O Editat de cada Pregão indiçará a Pregoéiraüdüeiríele 
atuará, considerando que, por força das Portarias "n. 05I2017-_'e'7'0672O1Í7,'-e_sta 
Autarquia nomeou também a servidora Maria das Graças FerreiraíÍhBarrõs?Goulart 
para atuar como Pregoeira. ' ' e  -” 'O  ' n' j” 

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

CONFERE com o omGmALMaIia Luciana Goulart de Castro 

SE ACHCf-LÊ§QU'V^°° "ESTASOnIa Rosen¡ Costa AUTAR . . . . .  
FIÚWIHI - mo Ailton Francrsco FIgueIredo ' “ __ -- PIumHL/&QJ JÀQ... A e - _ _- 

l 
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Art. 4°. As atribuições da Pregoeíra e equipe de apoio são 
aquelas estabelecidas nas Portarias n. 05/2017 e 06/2017, sendo que deverão 

desempenhá-ias conçomitantemente como as atribuições de seus respectivos 
cargos públicos. 
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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. 

Erig. ODÉCIO A SILVA MELO 

Diretor Executivo doSAAE . 

CONFERE COM O ORIGÍNAL 
SE #Ç ° 'A ÀQQUIVÀDO NESTA 
ALJíAi-xtâuifñn. 

' PIUMHI - MG 
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PORTARIA -SAAE-PIU-036/ 2017 

NOMEIA comissão DE AVALIAÇÃO, FISCALIZAÇÃO DE AMOSTRAS oe 
BENS LIcITAoos 

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi, Minas Gerais, no 
uso de suas atribuições legais que ihe confere a Resolução N° 127/2016_ de 
07/07/2016, criada pelo Comitê Técnico e Administrativo do Serviço Autônomo de Agua 
e Esgoto de Piumhi, Minas Gerais; 

RESOLVE 

Art. 1°) Fica nomeada a Comissão para proceder Avaliação, Fiscalização de 
amostras de Bens Iicitados para consumo do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de 
Piumhi, Minas Gerais, composta peios seguintes membros: 

-Maria das Graças Ferreira Barros Goulart - Presidente 

-Rosiiaine Ferreira Silva Figueiredo - Membro 

-Adiison José Pereira - Membro 

Art. 2°) A comissão ora nomeada terá poderes para conferir, supervisionar, 
fiscaiizar e recusar as amostras dos materiais/produtos e serviços dos objetos quando 
exigidos nos editais de iicitação. A 

Artr32) Nos casos de recusa de recebimento de mercadorias e prestação de 
serviços-por desconformidade com o edital, ou por não atender especificações mínimas 
de quaiidade,~_a comissão deverá elaborar laudo circunstanciado submetendo-o a 

comissão de_ licitação. 

Art. 4°) O mandato dos funcionários acima nomeados sera' de 01(um) ano 

contados da assinatura da portaria. 

Art._'5°) Registra-se publique-se e cumpra-se 

ii 
Eng° Odêcio da Silva Meio 
Diretor Executivo do SAAE 

Piumhi-MG, 27 de junho de 2017. 

1 ' M O ORIGCNÀL. 
ÊÊÊÊEÍÍEAÊÊuiv/Aoo NESTA 

, ARQUIA. m” PiLiiiiiHi _ N! * 

PFUMHL i Ú    
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RESOLUÇÃO N' 118/2013, DE 25 DE JANEÍRO DE 2013. 

Regulamenta o Sistema de Registro de Preços 
previsto no art. 15 da Lei n! 8.666. de 21 de junho 
de 1993. 

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

CONSIDERANDO o disposto no art. 15. da Lei Federal n" 8.666/93. atualizada 
pela Lei n° 8.883/94: 

CONSIDERANDO. mais., a necessidade deàânpixjomover a transparencia tiscal, o 
interesse púbiico, a racionalizaçqo e _a agilidade, dosíprorceâsos. ::administrativos para a 
aquisição de bens e serviços» comuns «pelo=sERV|ÇO. AUTÕNOMO-DELJLGDA-:Ei'ESGOTO DE 

PIUHMI-MG; 

CONSIDERANDO; -outrossimi a necessidâdeL--êie ¡fõõâtãtmedidas que 
contribuam para a redução do déficit púbiico; 

CONSIDERANDO. tinalmente; as necessidade? .de›<uniferitiizisic§õo -ñormativa 
tendo em vista. o advento do Decreto FederaI'n9;-7.a92. =de;.23¡.deJañelfó,de:.zD13:-eques dó 
nova regulamentação ao art. 15 da Lei 8.666/93¡ 

CONFERE COM O -ORIGINAL 
SE AC HA ARQUIVADO NESTA 

      
 _ - R! &OLVEs-ç. :w-¡qtá-AIJTARQUI'. .ar,  .. .. M' .iií-lyía! V.: _f_ 

w - * : - m! »is . :..*.n iPFHümHIfLaÉF r _ :_'_,___  ._ _-. ~__-_ 

V - w N_ i  ;à   "Ji-_i_ t. d]  . ;iris-Nut  
CAPÍTULO! @jfiéitiñãñê  ...e . 

° DISPOSlÇÕES   ' -. Í -:  i1"  r__;... ;r ;~_ 'r-'_'*;-___-ç.- 

Art. I! As contratações de serviços e a aquisição de bens. quando 
efetuadas pelo Sistema. de Reistro: _de Preçosç.; 532,; qbçdççgrçgrgq.;_glispostcs¡nestg 

:jet: J 

Art. 29 Parai 'os efeitos 'desta “Éesoiuçõori sõoüadotadas' as [seguintes l a 
definições: 

i - Sistema qeiRegistro de_ Preços ?conjunto de procedimentos 'para registro 
format de preços relativos õ prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações 

- II - cfc de rêeístro de Prece#  
caracteristica de compromisso _para futura contratação. em que seítãgistrdrnosipreços, 

J 

;fornecedores órgãos participantes e condições a serem praticadas. conforme as 
disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentados: 

- III - órgão gerenciador ¡Diretorici Executiva. responsável peic condução do 
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de preços dele decorrente: 
IV - órgão participante - os Departamentos e Setores do Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto de Piumhi-MG: e 
V - órgão não participante - órgão ou entidade da administração pública 

que. não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação. atendidos os requisitos 

desta norma. faz adesão ã ata de registro de preços. 
VI - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi-MG: SAAE PIUMHI-MG. 

Art. 3! 0 Sistema de Registro de Preços podera ser adotado nas seguintes 

hipóteses: 

l - quando. pelas caracteristicas do bem ou serviço. houver necessidade de 
contratações freqüentes: 

il - quando for conveniente 'Q aquisição de bens com previsão de entregas 
parceiadas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em 
regime de tarefa: i 

Ill - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de 
,serviços para atendimento a mais de um setor ai; departamento:: ou;  _M 

IV - trocaria. PeIGLncItLJreZG. sig obtem.. _irmao-tor possivel eéñnisaarevicmente o 
quantitativo a ser demandado pelo SAAE PIUMHLMG. 

 1a ›, __._- 5,: Çz-'rwzrg Lig: Sr-í-,fx-'gajigj J-_L_  _._ f, 

 
h «m aonnriarENcIAs-newóneAo-:eEIrErrcrAbong-íN*   A   .p. ¡ 

Art. 4.3' Caberá-aa órgão gerenciador a pratica de todos os atos de contrate 
e administração do Sistema-'derRegistro de Preços. e ainda oseguintezr  *a ~.  ra  ' e  

I - consqiídgrs. infprrmaçñes; EQ¡°Í¡VQ$:“-Õr;=§$*¡.mGÍÍV0 aindíviducritçxe - total: ride 
consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos 
basicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização: 

II - .prometer. 19395 neseeêripã .à. .instrgçâe.presessuçtreerg sarreelizqçõio .st-to 
procedimento iicitatória;  i ' ' ' “t ' " 

l" ' “Mhz” P9-'EQHÍSQ de_ merC9d9:_-Q°'.°. ¡q§':'Í¡ñF-.°9Ê° CÉQÀÊPÂQC âstimüdo da 
licitação e consolidar os dadas "das pfesauisdsde Írríercddoç¡re'atizãdfqs'rí:fel§s, ,õtgaóguwfe 
entidades participantes: t' '  ' ' ' '   " " ' '  

IV - confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com.-__o 

objeto a ser Iicitado. inclusive quanto_ aos quantitativase:.tertnojde reterência 'ouiprojetó 
basico: '  ¡ Í _ , '  _. S7'      p_ 

V -realizQf_O.i5r.ÓC$Çd.¡'ñ\1_ehtc licitatório: _-,  '  i   """'  
V¡ - gerenciar a 'ata de registro de preços: 
VII - conduzir eventuais renegociações dos preços registrados: 
VIII - aplicar. garantida a ampla-defesa e o contraditório, as penaiidades 

decorrentes de infrações na procedimento licitatório: e 
IX - aplicar.. Qqrçntiaa atcrrzpiawdefâãq-_esq-eentrcattóno. as penalidades 

decomentês do descumprimento do pactuado "na ata de reàistro de preços ou do 
' ento das obrigações. contratuais. em. relaçãoíãs suas .própfíãlí çctüiratações. 

_/z - i.'....,_ V .\_7~ x com o ORtGINAL 
SE ACHA ARQUIVADO NES 

r= ÂUTcAR-Qigiêx-t; . .api  ¡TÕ - A 

.- U 
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CAPÍTULO lll 

DAS COMPETÊNClAS no ókeão PARTICIPANTE 

Art. s! 0 órgão participante serã responsavel pela manifestação de interesse 
em participar do registro de preços, providenciando o encaminhamento ao órgão 
gerenciador de sua estimativa de consumo, local de entrega e, quando cauber, 
cronograma de contratação e respectivas especificações ou termo de referencia ou 
projeto básico, nos termos da Lei n! 8.666. de 21 de junho de 1993, e da Lei nã 10.520. de i7 
de julho de 2002. adequado ao registro de preços do qual pretende fazer parte. devendo 
ainda: 

l - garantir que os atos relativos a sua inclusão no registro de preços estejam 
formaiizados e aprovados peia outoridadecompetente; - ñ ll - manifestar. junto ao órgão gerenciador, sua concordância com o objeto 
a ser iícitado, antes da realização do. procedimento licitatório: e 

III - tomar conhecimento da ata de registros de preços. inclusive de 
eventuais aiterações..para o correto cumprimento de suas 'disposiçãeshç m 

_ Parágrafo (talco. tcábet aoorgão participante'apiican'garanutidnauai ampla 
- defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado . 

na ata de registro de preços ou dadescumpiimento das obrigações contratuais. em 
relação às suas próprias contratações, informando asxocaorreíncías ao órgão gerenciador. ' 

r ~ . !r .*. t. -u -- . a. - r \-› | «um   O  
CAPÍTU L0- nv.;  ' ; a v._-ÊÊ$AÇ§ÉJ§§¡Q,; .Fàftriêiüi .NE-être 

' ' -  “ ' m? = EHEÍFMZ» 5' :o 
n ' orrrucrrnçâo'?Àurkrsarsrsogneeriitêàs-Ã 

 M? &A; liçiteçãe¡ narârreeisfrórdeteeáeesêàÍsesàr I. a n? _ . ' 
pregão. nos *9m9ãr99e-.!-.9¡.-!15. J 9rã2ii- rd§_.299?«,§; êâsõemeãestistqr: dera_- ier-tperquisc .de mercado.  i i ' v  '- u' v' M' ' ' " 

ê 1*.: O .iulsarneriw -P9ia técnica e pxessatrpassrsãrsrrt âêíêseçbngtmecxte 
adotado. a critério rpiõrngõ Ígferncíqdícír _e"jrri;ed¡fa;,'r'it'e' despücho' füñdàhéñfâõõixâd 
autoridade máxima'd'o“'ó'r'g"õô"o,ü entidade;  ' 

5 ze 'No licitação; pa; 'registrado dpreçosrtyãoe rjeâessónõ transar 'ci acid-ças 
orçamentária, que _somente_ será (exigida para aiorrnalízaçãp_ çdo_.,cc_›ntrqtor ou outro 
instrumentohãbii. ' “ '       "    

Art. 7! O orgão erenciador podera dividir rcrguantidadejotcrl do item em 
lotes. quando técnico eeçonqmrçqmçpre viável, pgregpqsgrpritar_ rñãííígfj'ÕÓÍÊIÍÉSÊÍTIVÍQO_QQ. 
Obsewüdü 0 quqnüdclde NÍUÍWÓ» Õ ?W263 ÕÊIÓCÓPÀÕÊ ÊnifããõÍóüíàíêíiánêstâêàõ"dês 
serviços. _ . .    "'  _a ' *ÍiÉÚIÊÉ-“ÀÍ ' ' 

, V. 

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

/specifica de cada órgão ou entidade participante do certame. _ § 2! Na sitUQÇ-àoprevista no_ §, 12, deverárser evitada acontratação. em um 
Á/ esmo órgão ou entidade, de mais de uma empresa para a execução de um mesmo 

 xiserviço. em Umoimesmglmtêajíctqde»-.Pcr9.0s$$gUrqr›§1:5eãn9rt$9.b.i!ictct9s›,::entramos de o p dro_n¡zação,    _ç .   _E  A_ 1_   E_ ç L 

4*/ 
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Art. B! 0 edital de licitação para registro de preços observará o disposto 
nas Leis n° 8.666, de i993. e n° 10.520, de 2002. e contemplará. no minimo: 

l - a especificação ou descriçao do objeto. que explicitaró o conjunto de 
eiementos necessarios e suficientes. com nível de precisão adequado para a 
caracterização do bem ou serviço. inclusive definindo as respectivas unidades de medida 
usualmente adotadas: _ .. 

Il - estimativa de quantidades a serem adquiridas peio órgão gerenciador e 

órgãos participantes; 
- lll - estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não 

participantes, observado o disposto no § #do art. 21. no caso de o órgão gerenciador 
admitir adesões: 

IV - quantidade minima de unidades a ser cotada. por item. no caso de 
bens: _ ' ñ V - condições quanto ao local, prazo de entrega. forma de pagamento. e 
nos casos de serviços. quando cabível', frequência. periodicidade, caracteristicas do 
pessoal. materiais e equipamentos a serem_ utiliçados. _procedimentos cuidados, deveres. 
disciplina e controles a serem; adotados: . a i  fi _  __ __ _E ' 

VI - prazo -de validade do registro; dei, tpreçoi iÓbsewqdQsios-ÓÍSDOSÍO 

no caput do art. i i: 
Vll - órgãos e entidades participantes do registro de preço: , B 

viii - modeloscíle jplanilhas de gusto' e.niihuicisiae'contrafõsiiàuáñdo 'áabivéiz 
-lx -- penalidades 'per-idesournümentoklõsicõrídiêõés: “ii” 
X - minuta da ata de registro de preços como anexo: e_ _ 

Xl -:-: reaiizaaaacpeiicsaica?aeírpesqeísairaeimeircaapaiparas 
vantajosidade;   “ -3  -==.~3  iii'.  Ç:  tgornprovaçao ala 

Lili; [fic-É    . _ l - .  _ _ -¡ _. , .¡-_-.,; ¡ _n_.-. ar_.._-_-_-._.--__,-L  ;e 
..'-...'›'. ' ua l “.;1J'r|.'«'\'"u';( -uo ul It\..§*..:i¡...:_.-'J '._.-:.; i¡-_. ' = 

§  Culeditalà poderóuadmltir. corno critério de julgamento. o menor  
aferido pela oferta de desconto sobre tabeia de-preçespraticagslos:npamereadoL-tdesde 
que tecnicamente justificado. - 

-ã 2* Guandu oqeditai previu e .fomeeimsnte. @sabem-s se rarestaçiõci-iiáe 
serviços em. locais diferentes.. ..é _facultada a eugçigêñzqcigeáqejgpresentaçjçg QÊQQÇQBQÃEQ 

__i ..|...?. 

__  _ _ diferenciada por regiao. deixrhõdo que aos 'preços sejam acrescidos custos Variáveis por 

  o i  _DO-REGIFIBCPDESRFCQS      f J 1 . \ V 

região. . t: .   Z _ s. .     ..     _ i .-  . .' iii_ . ›,'. _- 9.3. .:'..-. =.i .,.--:-'ê u-xadxsi., .iggT lui”, ITC; >._Í_-Ç: .E  
e §  A estimativa a que se refere o inciso Ili do capütinaolsera considerada 

f??? fins de qualificação itéstnêçeis siiiqiiiisesês.ssenõmisszürionssirs isseiliteeâestç iciane. _ i. , _ ._   . _-  z-  .   
r_ ,..._.›.-_ .. ._. n. ._ 

J ; 'N  .Í. .ÊÉÀT f_ _f_ c.. . Ã' '- ÍÍ". 7:"LÍ""ÍÍ'*Í ~. 125-, z' 155"  "Ív". r'. ";;""¡=;'Í-'"Í:'“~l' 'Í "  
_e Art!! _lApóssq _encerramento da etapa' competitiva. os icitdrítes poderão 

- - reduzir seus preços' ao valor da proposta do _licitante _rngisêberniclassitjcadeu t e _e  -ltarágrqíom ÚBÍF-Q». A GDIBSSUÍGÇÕQ g'. :Qâiar-nçiêígsiui. propostas na forma 
do caput não. preiudi _rá agesuitado do .certamemernírelaçao)jggyiiqltqntçt mais !bem 

/clqssiticada 

I '/ f! V - ; fã; ij_ _.    _ici_   É'f'.-,ÉÉ'C.'i=Í'Í-ÍS ÍiáfjfCí LÍí-.jffífjiifz-“J;jr-  -  ,i ._ CA TULO 

\   E 

Art. 10. Apósa tiomologacõo'dahqlic't  1 site istroixdwf entre outras. as seguinteshclçgndiççesz_  _e LÊEÊPÉRE e icsée"" as acessadas;  e 

_ ; ¡BUTAÊQl-vilík. . t n- 'ÍiIã-i. :Í- ts;Í5'_Í:Í_§ foi í 

. .  PÊÊHIJ' _ _ " 'i4 r_  t_ -_  ;x _r r_  1,. 
à.. 

.ZfZ-ZÉÇÉQ_ __ __ _ 

.M-       - :E5314: 
i 
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i - sera incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem 
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na seqüência da 
classificação do certame: 

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

ill - a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser 

respeitada nas contratações. 

§ 12o registro a que se refere ocoput tem por obietivo a formaçao de 
cadastro de reserva. no caso de exclusão do_ primeiro colocado da ata. nas hipóteses 

" "W previstas nos arts. i9 e 20. o ' 

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

l - os preços e_ quantitativos _doiicitante 'mais bem_,ci;g$§'gf,icado durante a 
A QÍÕPÚ Compeñiwmiec l' '  '.  .r - i  .  x  -. v: ;A    o: 'r .=:-. .z 

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

'§ 39 Se houvermais de um ilicitante naísitt-Jáçkñidêdeiqiaeifràtaíd'inêisóíll'do's§ 
29. serao classificados segundo .a -ordem idcrúltima-&proposta apresentada- durante a' fase 
competitiva; . ::':'.:  ..  i  R;  _.   :fa-a â9;:r.*_s_'_~n:»;=.:::Les Çwâílf¡ í,Íi".'=.:IÍ;i" 2%.:: 

. Art. 11.' _O 'prazoídie validade da 'ata de regist o e ipreçosnño seirórsuperiorà 
12 (doze) meses. incluidas eventuais prorroaçõesicontorme o incisollllwdo §,.~39.fdo art.:;i.5 
da Lein98.666.de 1993.; ' _~ . . ,   . _.-5_:      

,â 19_2ÉLXÊÊHQQ;ÊÍÊÍHFÂÉÊÉÔÊCÍÊÉQÊE'E9§rrgí-lqüügiíifâsczfWqÊâfñçP9i9-l.939 ter: 
registro de preços. :inelusiveo acréscimo de que trata o § 196o art. 65 da Lei n! 8.666, de 

*í 1993. ' 

5 2* A “Géssica .das,serie-saiam??iosrssssrrsntss @sisal-sitema #sl-legista sie 
Preços sera definida nos' instrumentos Convocatórias; observado qqigpçss_ pcpqígrziüãí7fdç _Lãj 
n98.6óó,dei993. " ' ' '  o ' '   "    '  

§ 3* AS cartas-contratos .decorrentes. 99 r.$¡§ielmq..r<à.e.= Registro de Preços 
poderão ser alteradas. observado o disposto no ari. 65 da Lein! 8.666, de 1993. 

§ 4! O contrato; decorrente_ do Sistema¡ dei-Regisütrlto ;gÊçiàr-ggpso  
 
 

assinado noprazo de validade doiafade' registro de preçosge AGÊA ARQUIVADO NESTA 
' í _  ' AUTARQFiàlÊNiHl-"MG í O ' ' ' 'i ' CAPÍÍIJLÕ v¡ '  * PiUMHIcÃEJ . 

'  ' ,f l - " L   E y í W) ' :\ ' ' 7715!' '-5 u?, '-- -¡\: furl .a. 

› ,. DA WMTEBAJDA AIAJEDA sommressofcaiil-reaursrssrss :ls _     
 " Alt. 12. Homologado o resultado da licitação. os fornecedores classificados.  . o rvado o disposto no _art_ i0._r§e_rõo,convoçados flagra qãsirtgrmg_giigpqgtregjsn-Q _de 

preços, dentro do prazo e_ condições .estabelecidos _ no ¡Ihsfifqçmeantgl _cçnypçqtóño_ 
podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual periodo. quando solicitado pelo 
fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração. 

ii 

..-a1 .í _.;_._ _ 



 
iêl' 
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Parágrafo único. É facultado ao SAAE PiUMHI-MG, quando o convocado 
.nao assinar a ata de .regisfro_de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os 
licitantes remanescentes. na ordem de fclassificaçao; parafaze-Io em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

Arf. 13. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento 
nas condiçôes estabelecidas, após cumpridos os requisitos de pubiicidade. 

Parágrafo único. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar 
a ata. dentro do prazo estabelecido neste artigo, ensejará a aplicação das penalidades 
legalmente estabelecidas. 

Ari. 14. A contratação com os fornecedores registrados sera formalizado 
pelo SAAE PlUMHl-MG por intennédio de carta-contrato, emissão de nota de empenho de q despesa ou autorização de compra¡ “conforme dispõe o § 2° e caput do art. 62 da Le¡ 
ni 8.666, de 1993. - i i ' i i» r_ 

Parágrafo único. A Acerto-Contrato oosfefiiarãinoequersouper, o disposto no 
artigo 55 da Lei Federal massas. de 21 'dejunho de 1993. « - ~ - -.   .'-. - ~ 

Art. i5. A existência de preços reglstradosnõo obriga o SAAE PiuMl-fI-MG a 
contratar. facuIfando-sea'realização de licitação “especifica” para a: aaui§içao_=pret_"en'ai_dd, 
assegurada preferência 'aofomeoedor registrado em igualdadiejide-condiçõesz-*Fi  'i r ~*  ' 

. . - . _¡.   .  :__;°  a'.-..-,    csi?! _Ígijíír [Ízialsãtiã 'L 5:2'.? 
. .. __ _  colmrene corviko ORIGBNAL a 

" A ' f se ACHA ARQUIVADO NESTA 
CAPÍTULO vu AaTARaurA.  

 
DA REVISÃO s oo-cANcsLAMENro nos ññiéüsl  = '-   às '  

Arf.- as.  0S.-â=P|Í$Ç°5:r registrados 'r .poderaonserr revistosme 
eventual redução dospreços rprctIccdos--ncrmercadegetr-;deçfatsa.Quer LQMe5;0:;$\'-*_J$ÍQ:C§9$ 

serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações “i junto aos fornecedores, observadas os disposições contidos na alinea "d" do inciso Il 

" do caput do ari. 65_¡da _Leinê $45,66. de 1993, _ -       i 

M- 17-4 @duendes ja rârssó têem??? 'torrààíri-sre süràériór' ::ósseas iirdiilccido ::to 
mercado por motivo superveniente, o órao gerenciador convocara os 'fornecedores *para 
negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

I l 

_ 5 19? Os fornecedores que não aceitaram" reduzirseus preços! aos valores 
praticados pelo mercadoserõo liberados do compromisso assumido. sem aplicação de 
penalidade. _ _  , _ __ É __ _ _ _ 

§. 2! A ordem' _de classificação dos 'fomehedoresÍabe "dceiitarertfreduzir seus 
preços aos valores de mercado observaralçrclassiflçaçõp original; i '   '  l i  

/-. Arf. 18. Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços 
. // re sfrados e o fornecedor não puder cumprir ,o compromisso, o órgão gerenciador 
_'__/'_/; p dera: 

'   .- - -. » r -. -zif-sr.  a  
- liberar o fornecedor do compromisso assumido. Dcasoaa comunicação 

0"** 0°- 990m .de -fofnecírnenio-.e-:Sem _cplicqçüq da. penaiidaderseycnnrlnncac 
  
 eracidade dos motivos e'. comprovantes apresentados; _e_ _r 

Glí-  : r 

lk" Ki- _. -.. 
-le 
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li - convocar os demais fornecedores para asseuror iguat oportunidade de 
negociação. 

Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador 
deverá proceder a revogação da ata de registro de preços. adotando as medidos 
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

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

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

estabeiecido pelo SAAE PIUMHI-MG, sem justificativa aceitável; 
Ill - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior aqueles praticados no mercado: ou _ 

IV - sofrer sanção prevista nos incisos ill ou iV do caput do art. 87 da Lei n° 
8.666. de 1993. ou no art. 72 da Lei a3 10.520. de 2002. 

Parágrafo _único_._ O r,càitceta_rnent__d.re“gistgíos _nasêtgigçteses previstas nos 
incisos l, II e IV do Çqputsgjerá formalizado por: despachado órgão'gerenciadorstassegurado 
o contraditório e a ampla defesa. 

Art. 20. O cancelamento do' registro 'de' preços pscrerài--óebirsr-persv fato 
superveniente. decorrente de caso fortuito ou força maior. que preiudique o cumprimento 
da ata. devidamente comprovados ejustificados: _ _ _ _ _ 

_- 1 _. ç . -_ I    ;a ç  t;   í.  atuzçgríra;  
I '-i por razão,de_ interesse; públicorop*  taste; âsââsíígfggzghzgsgóiãmàtâãsas 
It ra pedido dotfamecedor-:r   AUTARQUIA. _ 

PiUMHl-MG 
. . FÊ'U.Ê"'.H_'.› _g0_ . 

e ;cAivirutoiílú 'n 'n  ' 

      
 1.).  

DA '-         '_i.›4r:rifc;r;rANr's_sí_._;  
Art. 21., nascia_ iqus devidamente tusiiftEàak-iif' raiaragseàfà 'âiãíídêaréàiíeÍiiâ 

de preços, durante sua “vigência, 'poderá seruutilizadgsspor qggiquerágrggo;âquçjaâg tenng 
participado do certame licitatório.. mediante _q_rt'u_êr_tcia' do órgão gerenciador.  “ ' ' ' 

ê 1° 95_.Ó'..9Ê9§,ere'?."d°°9599° n69 Reriirêiêsrqrr! rqssrssstrovds.Precos 
iduando desejarernfazer uso_ da. _ata ;de registro ;de preços.. rgexqerãgncansdifarço. _fórggjó 
gerenciador desràtdjàsigrçl_ :Qâitestaçdósobre a bõssirsriiidãdàede 'ÉEYéÉãâM 

§ '29 Caberá' 'ao fornecedor beneficiário da ata- de reistro de preços. 
observadas as condições _neta estabelecidas. optar, ,pela gceitgçadovgcpiu¡ não age 
fornecimento decorrente ydeiadesão. desde_ que' não tpreíjudiguei qggkcírpçigqçôggpggrggbrg 
e futuras decorrentes da _atçy _assumidas com o_ orgão gerenciador e órgãos participantes'. 

§ 3! As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não 
_çderõo exceder. pororggo pL-ieptidadeua cem por cento dos quantitativos dos itens do 

/içmtrumento convocatório,e .registradas na ata de reistro de preços para o órgão / erenciador e órgãos participantes. 
§r '42 O instrumento convocatório devera prever que o quantitativo 

das adesões a ata de reistro de DFGÇQS nao podera exceder, na totalidade. 
¡ntuplo do quantitativo de cada item registrado no ata de registro de preços pardo 

\ ' ¡,-   ._.x --2 EuÍEÍÍErLJ' ?f-"ÍÍ 
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órgão gerenciador e órgãos participantes. independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem. 

§ 590 órgão gerenciador somente podera autorizar adesãoã ata após a 
primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata. exceto quando, 
justiticadamente. não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo 
órgão gerenciador. 

§ s! Após o autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante 
devera efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o 
prazo de vigência da ata. 

§ 7! Compete ao órgão não participante os atos relativos a cobrança do 
cumprimento pelo fomecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, ' 

observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprios contratações, 
informando as ocorrências ao órgão gerenoiodqr. 

§ a2 É facultada aos órgãos ôü_ entidades municipais, distritais ou estaduais a 
adesão a ata de registro de preços ?do SAAE 'PIUPAÃHI-MG. 

.cArituteix Í         ., 
DISPQSIÇÕÀ/ES FINAIS_ E i 

.  .e _l _ ',,.._,_.;_ , :.' i›§T"Ã- qq; C2§..,l-_.':r..'-:-. v, 
Art. 22; O' SAAE PIllMl-lI-MG podera utilizar recursos de_ tecnologia da 

informação no operacionalização* do disposto. »nesta *- Resoluçãó5<'.'=e i-:iaütornidtízaris 
procedimentos de controle ,etã-trlbuições' dos órgãos gerenciadores &participantes; ;¡;.í,=: 1.34:, 

' z ,   "     i.,:'2:l-':í :z-'risiaígtfzrs ::li iLíSi'i'ÊÉ'CÍE"Ê'CJ-ÇÍÍÊC  
-ArL 23. As atas de registro de preços vigentes, decorrentes de cerlames 

realizados 50110.VÍQÕUÇÍEXSÍQ.*ÍQSQÍHGÕOJÚ 1Mizoijsupeaerãe,sergytílizedqs peiestãrgees- 

x.” 

I 
gerenciadores e pertieíeentesmete-eéterreipta-eé;ssieãvieiãeeiesie  i   

. Ci 5,331.13, ('.:'›'.Í'-Ê-Ít:-.I'=ÍE›Í_E,_. c_- 
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LEI COMPLEMENTAR N° 25/2010 

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

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

a seguinte Lei'. 

CAPÍTULO 1 

DA INSTITUIÇÃO oo ESTATUTO MUNICIPAL DA NIICROEMPRESA, DA 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE E no MICRO ENIPREENDEDOR 

INDIVIDUAL 

n- (Art. 1°. Esta lei institui o Estatuto Municipal da Microempresa, da Empresa de 

=PequerioeBorte e do Micro Empreendedor Individual, no âmbito do Município de Piumhi- 

"Minas Gerais, cujo objetivo é estabelecer uaxamento Ioga* de caráter diferenciado e 

favorecido; como um dos instrumentos propulsores do desenvolvimento econômico _e 

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

2006 e _da Lei Complementar 11° 12s, de 19 de dezembro de 2008. 

_  1°. O tratamento especíñco à Microempresa Empresa e Empresa-de Pçquepp_ 

'bPorte _encontra-se fundado no art. 179 da Constituição Federal. 

o _§ 2°. O tratamento especiñco ao Micro Empreendedor Indivídúal, eIlCDntIà-se. 

fundado na Lei Complementar n° 12s, de 19 de dezembro de 2008. i ' 

p_ Art. 2°. Beneñciam-se desta lei as Pessoas Jurídicas classificadas como 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedornlndividizal tie 'acordo 

u " eom- os parâmetros legais estabelecidos nas legislações de âmbito .nacional e estadual' ' ' ' 

ressalvando-se as vedações, restrições e condicionantes vigentes. 

/ 
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amentações do Comitê Gestor do 

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

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

vinculado ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

stabelecidas nesta lei prevalecerão sobre as demais 

Município, para ñns de aplicação exclusivamente à 

Micro Empreendedor Individual. 

-Parágrafo único. Serão observadas as regul 

Art. 3°. As disposições e 

legislações e regulamentos vigentes no 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e ao 

Art. 4°. Todos os órgãos vinculados à Administração Pública Municipal; incluindo 

as empresas, as autarquias e fundações, deverão incorporar em seus procedimentos, 

instrumentos de ajuste públicos, convênios, contratos e añns, enñm., no que couber, o 
tratamento diferenciado e facilitador à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e ao 

Micro Empreendedor Individual. 

CAPÍTULO II 
'DA CLASSIFICAÇÃO DA MICROEMPRESA. ENIPRESA DE PEQUENO PORTE 

E IWICRO EMPREENDEDOR HWIDIVIDUAL 

derada Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte a sociedade  _ÀLEL 5°. É consi 
sério a que se refere o art. 966 da Lei Federal n° 

Â' empresária, a sociedade simples e o ernpre 
. 10.406 [de 10 de Janeiro de 2002, devidamente inscritos no Registro de Empresas 

Mercàntis ou no Registro Civil de Pessoa Jurídica, conforme o caso, e que se enquadrem 

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

n nó. IZÉIÉOOGe n° 128/2008 e nos regulamentos expedidos pelas instâncias descritas no art_  2° ;ia-Lei Complementar 11° 123/2005. 

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

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

estabelecido pela Lei Complementar n° 12s , de 19 de dezembro de 200a. 

Seção 1 

Do Apoio ao Empreendedor 
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Art. 7°. Com o objetivo de orientar, facilitar e simplificar os procedimentos para 

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

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

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

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

seguintes finalidades'. 

I -' concentrar o _atendimento ao público no que se refere as orientações 

l i n necessárias à abertura, regularização fiscal e tributária e baixa de empresas no município, 

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

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

do usuário; 

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

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

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

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

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

e respeito a homonimia; 

Iniff-Â- disponibilizar em meios eletrônicos de comunicação oñciais as informações 
'lnecess' áníazsf à emissão da certidão de zoneamento, inscrição municipal e alvará 'de _ 

“funcionamento, mantendo-as atualizadas; 

3V 4- disponibilizar referências ou atendimento consultivo para empresários e ' 

_ demais-interessados em informações de natureza administrativa, mercadológica, gestão de 
n pessoas e produção; t 

' VI - disponibilizar informações atualizadas sobre os principais tipos de negócios _ n 

instalados no município; 

VII - disponibilizar informações atualizadas sobre captação de crédito. pela: :. n 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual.; .'_ " 

VIII - disponibilizar as informações e meios necessários para facilitaria acesso ;da í  _E n. 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor   " -i 

Ã 
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municipio aos Programasde Compras _Governamentais no âmbito municipal, estadual e 

federal; e 

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

artigo, incluindo o acesso à Internet pelos usuários; 

§ 19* Na itipótese de indeferimento do alvará ou inscrição municipal o empresário 

será informado sobre os fundamentos do indeferimento e receberá orientação para 

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

n§ 29-* Para a consecução dos objetivos da Casa do Empreendedor, a Administração 

Municipal poderá firmar parceria com outras instituições congêneres, visando oferecer 

orientação sobre empreendedorismo de negócios e de base tecnológica, capacitação do 

_ 1 empreendedor, abertura, ftmcionamento e encerramento de empresas, elaboração de pianos 

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

u  incentivos oferecidos no Município'. 

"X - Os requisitos de segurança sanitária, metrológica, controle ambiental e 

n prevenção contra. incêndios, de alçada do mtmicípio, para os ñns de registro e legalização  da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e_ do Micro Empreendedor Individual, 
- quando-icouber, deverão ser simplificados, racionalizados e uniformizados pelos órgãos i 

envolvidos' na abertura e baixa destas empresas, no âmbito de suas competências. 

. __ _ CAPÍTULO m 
_ no CADASTRO SINCRONIZADO a ENTRADA ÚNICA DE DOCUMENTOS 

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

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

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

 

C.N.P.l. 15.731.345/0001-04 CEP 37925-000 -   a  d' 

. . Tel.: (37) 3371-9950 

a simplificação da burocracia nos procedimentos de abertura, alteração e-'baixa de 

empresas." 

"Art. 9°. Todos os órgãos públicos municipais envolvidos no processo.  abeni ;ra é n 

'báíiá de empresas observará:: a unicidade do processo de regstro e de 1ega1iiação,.pai¡a, 
tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais órgãos de outras N' g e - t. 

Á 
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_ ,esferas envolvidas na formalização empresarial, buscando, em conjunto, compatibilizar e 

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

linearidade do processo, da perspectiva do usuário. 

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

informações, orientações e imtrumentos à disposição dos usuários, de forma presencial e 

pela rede mundial de computadores, 5de forma integrada e consolidada que pemiitarn 

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

i ' do  ou  
, _ .Art. 11. A Administração Municipal adotará documento único de arrecadação que 

e. i-   todas as taxas referentes a micro empresas, empresa de pequeno porte e 

l 'aplicando-se no que coube: aos micro empreendedores individuais. 

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

estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços cujas atividades estejam de 

«- p  ' _ ' acordo comes normas vigentes. 

_  .Art. 13. A baixa não impede que posteriormente, sejam lançados ou cobrados 

impostos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da simples falta de  ou da prática, comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial,  outrasirregularidades praticadas pelos empresários, pelas micro empresas e empresas 

deipieqneno 'porte e por seus socios ou administradores, reputando-se como solidariamente 

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

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

posteriores. 
Parágrafo único. Os titulares ou sócios também são solidariamente responsáveis 

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

_ _ Art. 14. Estão excluídas dos incentivos ñscais previstos nesta lei as empresas que 

_possuem filiais em funcionamento fora do Estado de Minas Gerais. ' 

í 

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

pelos tributos ou contribuições que não tenham sido pagos ou recolhidos, inclusive multa - 
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CAPÍTULO Iv 
no REGISTRO E LEGALIZAÇÃO 

Seção I 
Do Licenciamento 

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

licenciamento. 

Parágrafo único. A atividade a ser desenvolvida deverá estar em conformidade 

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

à área ocupada e às restrições especificas. 

Art.. 16. 0 licenciamento sera feito mediante: 

I - requerimento da parte interessada; 

II - 'apresentação dos - documentos necessários à instrução do processo 

administrativo a serem definidos através de decreto; 

11.1 - análise dos órgãos competentes; 

. IV - pagamento das taxas exigidas na legislação municipal. 

% Art. 17. O requerimento de licenciamento será examinado pela Secretaria da 

.jfazendaie [demais secretarias quando necessário. 

%  0 prazo para deliberação sobre o licenciamento requerido, contado a partir 
da datada apresentação da documentação exigida, será de 1D (dez) dias. 

a i Art. _19. O documento de licenciamento terá validade de l (um) ano podendo ser 

renovado sucessivamente, por igual período, desde que: 

I -_ sejam mantidas as condições para o iicenciamento inicial; 

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

III - não contrario interesse público; 

i 1V *° 5938 comprovado o pagamento das taxas correspondentes. 

Art. 20. A atividade_ a ser desenvolvida na propriedade pública ou privada deverá 

estarem confonnidade com as normas previstas no Código de Posturas do Municípi ' - - o e 

demais legislações vigentes. 

  



Parágrafo único. A atividade a ser desenvolvida nos logradouros públicos ficará 

condicionada à autorização prévia. do Municipio. 

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

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

a legislação vigente e o requerimento seja aprovado. 

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

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

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

termos da legislação pertinente. 
Art. 22. A Administração Pública Municipal procederá às vistorias que entender 

l necessária, sendo obrigatórias as consideradas de alto risco, dentro das atribuições do 

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

ambiente e manipulam ou utilizem: 

I - produtos explosivos; 

_ II - gases; 

À p _III- substâncias sujeitas à combustão espontânea ou emita gases inflamáveis em 

«contato corn; água; 

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

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

resíduos sólidos, líquidos e gasosos, ruídos, vibrações, emanações e radiações que possam 

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

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

local' e posição de imediata visibilidade: 

I - alvará de funcionamento ; 

4 
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II - cartazcom o número do telefone dos órgãos de defesa do consumidor e da 

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

conforme exigência no regulamento, considerada a natureza da atividade. 

Seção II 
Do Alvará Digital 

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

de ftmcionamento, por meio dígtal, para atividades econômicas no território do Município 

_ ' de Piumhi. 
l Parágrafo único. Para as atividades em início de funcionamento, o pedido do 

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

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

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

. ;I - Alvará Provisório 

r  II_- Alvará Definitivo 

luiz_ u- Alvará Especial 
-  ":'1° Entende-se por Alvará Provisório aquele concedido às empresas até que  a documentação definitiva, conforme critérios estabelecidos pelo órgão 

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

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

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

atenderem todos os requisitos estabelecidos, com prazo de validade definido nesta lei, 
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§ 3° Entende-se por Alvará Especial aqueles não previstos nas definições n 

anteriores, visando licenciar atividades atípicas, seja por motivos de tempo de duração  localização ou atividade. 

Ã 
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I '- o Poder Público Municipal poderá impor restrições às atividades dos 

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

fundamentação normativa e vistoria; 
Il - o Empresárioque preferir encaminhar por conta própria o registro da sua 

nas demais esferas públicas poderá faze-lo e retornar à Casa do Empreendedor 

empresa a solicitar a obtenção do Alvará, Inscrição Municipal e autorização para emissão 

apenas par 

de Nota Fiscal. 

Seção II¡ 
Da Anulação e Cassação do Alvará 

' _ j-"An-t. 26. O Alvará de Localização e Funcionamento será declarado nulo quando: 

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

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

. docurnento. 

_'Art. 27. O Alvará de localização e F 

_ e 1-. for exercida atividade diversa daquela autorizada; 

uncionarnento será cassado quando: 

d' l II3-fforem infringidas quaisquer disposições referentes aos controles de poluição ou 

'i ento do estabelecimento causar danos, prejuizos, incõmodos ou puser em 
?se o ñmcio 

a saúde, a integridade fisica da 
risco¡ _ por qualquer forma, a segurança, o sossego, 

vizinhança ou da coletividade; 
j _' III - ocorrer reincidência de infrações às posturas municipais; 

IV - for constatada irregularidade não passível de regularização. 

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

funcionamento. 
VI - a atividade não estiver em conformidade contos termos do documento de 

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

3 especificas. 

VII - expirar o prazo de validade. 
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Seção IV _ 

Do Registro do Micro Empreendedor Individual 

Art. 28. 0 processo de registro do Micro Empreendedor hidividual deverá ter 

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

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

Empresas e Negócios. (Lei Complementar federal n° 123/2008, art. 4°, §§ 1° a 3° incluido 
n na redação da Lei Complementar Federal n° 128/2008). 

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

Individual deverá utilizar formulários com os requisitos mínimos constantes do art. 968 da 

?na  Lei 11° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, remetendo mensalmente os 

. requerimentos originais ao órgão de registro do comércio, ou seu conteúdo em meio  eletrônico, para efeito de inscrição, na forma a ser disciplinada pelo Comitê para Gestão da 

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

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

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

demaisitens relativos ao disposto neste artigo. 

_n _§ 3?. Ficam reduzidos a 0 (zero) todas as taxas, emolumentos e demais custos 

relativosa renovação do alvará.  ñ _§:4°'. Exceto nos casos em que o grau de risco da atividade seja considerado alto, 

_ poderás ;o Município conceder Alvará de Funcionamento Provisório ao Micro  _ e 'Empreendedor Individual instalado:  
À _ ' Il - em área desprovida de regulação fundiária legal ou com regulamentação 

precária; cú 

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

atividade não gere grande circulação de pessoas. É 

CAPÍTULO V . 

-- DAFISCALIZAÇÃO ORIENTADORA E no INCENTIVO A REGULARIZAÇÃO- 

Ú 
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Art. 29. A fiscalização municipal nos aspectos tributário, de uso do solo, sanitário, 

n ambiental e de segzirança, relativos à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e ao Micro 

Empreendedor Individual, deverá ter natureza prioritariamente orientadora, quando a 

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

procedimento. - 

-_ § 1° Nos moldes do caput deste artigo, quando da ñscalização municipal, será 

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

exceto na ocorrência de reincidência, ñ-aude, resistência ou embaraço à ñscalização. 

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

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

grau de risco. 

_ CAPÍTULO v1 
no ACESSO AOS MERCADOS 

Seção I 
Procedimento Municipal de Compras Governamentais Seletivas da Microempresa, 

Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor Individual - 

Art. 30. Esta lei institui o Procedimento Mtmicipal de Compras Governamentais   Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor 

lndividnaLi-"como forma de estabelecer juridicamente a sistemática nos processos 

licitatórios de aquisições de bens e serviços.  31. Nas contratações da Administração Pública Municipal direta e indireta, 

inclusive ..deppublicidade e construção civil, deverá ser concedido tratamento favorecido, 

diferenciado e simplificado para a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro 
Empreendedor Individual, objetivando: 

' 'I - a ampliação da eficiência das políticas públicas voltadas à Microempresa, 

Empresa de Pequeno Porte e ao Micro Empreendedor Individual; 

' II - o incentivo à inovação tecnológica; 
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_III - o fomento do desenvolvimento local, através do apoio aos arranjos produtivos 
locais. 

Ã 
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§. 1°. Subordinam-se ao disposto nesta lei, além _dos órgãos da administração 
pública municipal direta, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as 

demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo municipio. 

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

Municipio de Piumhi deverão envidar esforços para implementar e comprovar o 

atendimento desses objetivos nas respectivas prestações de contas. 

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

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

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

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

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

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

serviços que comercializam; 

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

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

exclusivamente à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor 

Individual', 'com as especificações qualitativas e quantitativas dos bens e serviços,  licitação ou compra e datas estimadas oujá definidas; 

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

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

Empresa deÍPequeno Porte e Micro Empreendedor Individual. 

Seção II ç 

Das Ações Municipais de Gestão 

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

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

MuníciPaí deVerá sempre que possível: 

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

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

serviços, de modo a possibilitar a capacitação e no “ñcação das licitações e facilitar a 

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

empresas nos sistemas eletrônicos de compras municipais; 

.II _- estabelecer e divulgar um planejamento anual e plurianual das contrações 

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

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

modos orientar a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e o Micro Empreendedor 

'EIndividuaL para que adequam seus processos produtivos; 

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

restrinjam injustiñcadamente a participação da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte 

c do Micro Empreendedor Individual. 

Seção III 
Das Regras Especiais de Habilitação 

e   34. Exigir-se-á da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e do Micro  individual para habilitação em quaisquer licitações da Administração 
Pública Municipal para fornecimento de bens para pronta entrega ou serviços imediatos o 

seguinte: u ' 

n d a .Í  IÍ-À ato constitutivo da empresa, devidamente registrado; 
_i u II - inscrição no CNPJ; 

_ IEII - comprovação de regularidade fiscal, compreendendo a regularidade com a 

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

estadual e municipal, conforme objeto licitado; 
IV - eventuais licenças, certificados ou atestados que forem necessários à 

_ comercialização dos bens ou para a segurança da Administração Pública Municipal. l 

Ú 
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Art. 35. Nas 'licitações da Administração PúblicaMunicipal, a Microempresa, 

Empresa de Pequeno Porte e o Micro Empreendedor Individual, por ocasião da 

participação _em _cer-tamos licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para 

cteitode.comprovacãoodeiregularidade fiscal, mesmo que esta apresente' alguma restrição. 

- § 1° Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade ñscal, será 

assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

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

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

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

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

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

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

' aguardando-se o prazo de regularização fiscal para abertura da fase recursal. 

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

contratação, sem prejuizo das sanções previstas nos arts. 81 e 87 da Lei 11° 8.666, de 21 de 

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

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

licitação.  
e  45. O disposto no parágrafo anterior deverá constar no instrumento convocatório 

ele* licitação- 
Seção IV 

Do Direito de Preferência e Outros Incentivos 

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

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

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

"Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Empreendedor Individual sejam iguais ou 

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

.Á  
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§- 2°. Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1° deste 

artigo será de até 5% (cincopor cento) superior a mais bem classificada. 

Art. 37.'Para efeito do disposto no artigo anterior proceder-se-á da seguinte forma: 

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

Empreendedor Individual melhor classificado poderá apresentar proposta de preço inferior 

àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto 

_ licitado. 
II - não ocorrendo a contratação da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 

_ .do Micro' Empreendedor Individual, na forma do inciso l, serão convocadas as  remanescentes que por ventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1° e 2° deste artigo na 

z -' "ordem classificatória para exercicio do mesmo direito; 

III - na ltipótese de valores apresentados pelas Micropresas, Empresas de 

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

' ' empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar a melhor oferta.. 

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

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

' § 2°; O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 

..tiver s_ido íapresentada pela Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro 

Empreendedor Individual. 

§ 3°# No caso de pregão, a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro 

*Empreendedor Individual melhor classificado será convocado para apresenta¡- nova 

'proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena. 

de preclusão. 

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

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

- Empreendedor Individual objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social 

_F10 âmbito municipal e regional, a ampliação da eñciência das políticas públicas e o 
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. :incentivo à inovação tecnológica, desde que previsto e regulamentado na legislação do 

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

Pública poderá realizar processo licitatório: 

I - destinado exclusivamente à participação de microempresas, empresas de 

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

RSSQQOILOO (oitenta mil reais 
II - em que seja exigida dos licitantes a subcontratação de microempresa ou de 

d- 'empresa de pequeno porte, desde que o percentual máximo do objeto a ser subcontratado 

não exceda a 30% (trinta por cento) do total licitado; 

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

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

aquisição de bens e serviços de natureza divisível. 

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

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

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

p ;I w-ios critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas, 

empresas de pequeno porte e Micro Empreendedor Individual não forem expressamente 

previstos no' instrumento convocatório; 

l 'Ii ¡- não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados 

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

cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 

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

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

Pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado- 

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

número 8.666, de 21 dejunho de 1993, 
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Seção V 

Da Capacitação 

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

licitação da Administracao Pública Municipal para aplicação do que dispõe esta lei. 

Seção VI 
Do Programa Municipal de Desenvolvimento de Fornecedores Locais 

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

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

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

diretrizes: 

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

entre compradores e fornecedores locais; 

II - incentivo a constituição de cadastro de produtos e serviços, dernandados e 

ofertados no âmbito local; 

_IfII- -_- incentivo à instalação no Município, de Microempresas, Empresas de Pequeno 

"lDorteÊÃe ,Micro Empreendedores Individuais, cujo escopo de produtos e serviços ofertados 

possam suprir as necessidades das demandas locais; 

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

Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro' Empreendedores Individuais 

_localizados no Município, com relação à conformidade para a qualidade, aprimoramento 

tecnológico e aumento da competitividade; 

_ 'V «incentivo a formação de arranjos produtivos locais, de forma a incrementar os 

vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre as Microempresas e 

_Empresas de Pequeno Porte c Micro Empreendedores Individuais pertencentes a uma 

mesma cadeia produtiva; 

.v1 - promover a articulação e cooperação entre os órgãos da Administração 

Pública, serviços de apoio à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte - e ao Micro 
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._ t. Empreendedor Individual, associações empresariais e de desenvolvimento, instituições de 

 

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

deste Programa.. 

CAPÍTULO vn 
DO ASSOCIATIVISMO 

Seção I 
Do Estímulo e Incentivos ao Associativismo 

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

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

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

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

econômica do Municipio e incentivar o fortalecimento das principais atividades 

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

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

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

sistema associativo e cooperativo do Município, através do(a):  . - estímulo à inclusão do estudo do empreendedorismo, cooperativismo e 

associativismo nas escolas do Município, visando o fortalecimento da cultura 

empreendedora como forma de organização da produção, do consumo e do trabalho; 

__ _i IÍ -- estímulo à formação de organização social, econômica e cultural nos 

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

legis-lação vigente; 
III - estabelecimento de mecanismos de triagem e qualificação da informalidade, 

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

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

n geração de trabaiho e renda; 

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

consorciada e cooperativa destinada à exportação. 
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CAPITULO VIII o 

DA AGROPECUÁRIA 1'; nos PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

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

governamentais, entidades _de pesquisa rural e de assistência técnica a produtores riu-ais, 

que visem à melhoria da produtividade e da qualidade de produtos mediante apiicação de 

conhecimento técnico na atividade dos pequenos produtores. 

§ 1° Das parcerias referidas neste artigo poderãó fazer Parte SÍTIÔÍCEÍOS Mais. 

cooperativas e entidades da iniciativa privada que tenham condições de 0011551151' Para a 

.Xirnpiementaçao de projetos mediante geração e disseminação de conhecimento, 
' fornecimento de insumos a pequenos produtores rurais, contratação de serviços para a 

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

comum. 

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

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

de_ produção orgânico, entendido como tal aquele no qual se adotam tecnologias que 

otimizar:: o uso de recursos naturais e socioeconômicos, com objetivo de promover a auto 

" sustentação, maximização dos benefícios sociais,  da dependência de energias 

(não, 'renováveis e eliminação do emprego de agrotóxicos e outros insumos artificiais 

"tóxicos, assim como de organismos geneticamente modificados ou de radiações ionizantes 

em  fase do processo de produção, armazenamento e consumo. 

_i_í§f:3° Competirá à secretaria que for iztdicada pelo Poder Público Municipal 

_disciplinar 'e coordenar as ações necessárias à consecução dos objetivos das parcerias 
referidas-neste artigo, atendidos os dispositivos legais pertinentes. 

CAPÍTULO 1x 
DO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO E DA AGENCIA DE 

DESENVOLVIMENTO 

   CNPJ.16.781.346/0001-04 _ CEP 37925-000-Piumhi*Í* à 
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Art. 47. Poderá o Poder Executivo Municipal designar servidor, denominado 

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

efetivação 'dos dispositivos deste capítulo, observadas as _especificidades locais. 

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

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

mediante ações locais ou comunitárias, individuais ou coletivas, que visem ao 

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

_gestor local responsável pelas políticas de desenvolvimento. - o 

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

e_ I-residírnaáreadacomunidadeemqueattm; 
II - haver concluído, _com aproveitamento, curso de qualificação básica para a 

fomtação de Agente de Desenvolvimento; U 

III - haver concluído o ensino fundamental. 

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

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

' n ' munieipalistas e de apoio e representação empresarial, o suporte para ações de capacitação, 

' estudos e pesquisas, publicações, promoção de intercâmbio de informações e experiências. 

 e 1§ 4°.", A implantação da agência de desenvolvimento deverá criar: 

1 a condições para a diversiñcação da base econômica do município, que passará a 

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

\. _ p. 114m¡ processo continuo de diversificação e elevação do padrão de qualidade de 

vida da população local; ' ' 

p_ III - aproveitamento e divulgação do potencial do municipio, representado pela 
disponibilidade de materia prima, distância dos grandes centros e toda a inña-estrunrga 

existente; 

IV a- valoriasção da mão de obra, oferecendo oportunidades de emprego memo¡ 

remunerado e que contribuam para elevar o nível de vida dos tmbalhadorü locais' e 
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V - o efeito multiplicador que a implantação de novos projetos, em especial de  'bases tecnológicas, terão sobre a geração de renda e emprego municipal. 

CAPÍTULO x 
nas DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRLAS 

Art. 48. A Administração Pública Municipal regulamentará através de 

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

Micro Empreendedor Individual composto: 

' __I_ - obrigatoriamente por representantes de todos os órgãos públicos municipais 
É 'envolvidos no processo de abertura, funcionamento, fiscalização e fechamento de 

_ ' empresas; 

II - obrigatoriamente por representantes indicados por entidades de âmbito 

municipal de representação empresarial com notória amação local; 

III -- obrigatoriamente por um representante da Câmara Municipal; 

_ IV - facultativamente por outros tecnicos 'ou funcionários da administração pública  com competência para contribuir com os trabalhos do comitê; 

_    facultativa-lente por representantes dos órgãos estaduais e federais envolvidos 

no- processo' g :ide abertura, funcionamento, fiscalização e fechamento de empresas com 

atuação local; 

VÍ lj-.factlltativanlente por representantes de outras entidades civis locais;   facultativamente por empresários locais, consultores, profissionais e 

personalidades com reconhecidas competências específicas capazes de auxiliar o comitê no 

cumprimento de suas funções, podendo ser remunerados ou não. 

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

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

Administração Pública Municipal na implantação das exigências desta lei, tendo como 

atividades específicas: 
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.. . registro,- legalização e baixa de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro 

' processo, da perspectiva do usuário; 

II - 'assessorar a Administração Pública Municipal na criação da Casa do 
i  Empreendedor; 

III - viabilizar, na Casa do Empreendedor, o atendimento consultivo a empresários 

ademais interessados em informações de natureza administrativa, rnercadoiógica, gestão 

de pessoas e produção; 

IV Â- auxiliar a Administração Pública Municipal na implantação dos demais 

' projetos autorizados por esta lei. 

Art. 50. A Administração Pública Municipal deverá. prover o Comitê Municipal da 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual de todas as 

condições ,materiais e de acesso às informações para a execução dos seus objetivos. 

_ É Parágrafo único. _O Comitê tem autonomia para definir sua forma de trabalho, 

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

efeitos a  do primeiro dia útil subseqüente à sua publicação. 

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

Piumhi, 16 de dezembro de 2010     Prefeito Municipal 
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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  Piumhi, Minas Gerais¡ ARLINDO 

BARBOSA NETO,'no uso .tem atribuições colega; ;zeidiiiñiinarzifaicui 

confere alegislação pertinente: ' Z u    j! 

wii_ "'  
 

DECRETA: 

Art. 19 - 

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

Este Decreto estabelece normas e procedimentos relativos à 

comuns, no âmbito do Município, qualquer queseja ovalorfestimado; ›..› › el'. -á . 

J¡ 
Parágrafo único." *Súbordinam-se ao regime deste Decreto, os órgãos 

da Administração Direta e Indireta do Município. 

Art. 29 - Pregão 'é -a modalidade de licitaçãoiem *que a= disjàüta ;feio 

fornecimento de bens ou serviços icomuiise' é' feita em-*sessão-*públiemifsõriiñéiõidê*“ 

propostasde preços escritas e lances verbais. 

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

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

A §29 - Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujlos padrões 

de desempenho e qualidade possam ser concisa e objetivamente definidos no 

objeto do edital, eme perfeita conformidade com _'    '~: _ lr_ .. . . . H l... ...,.!_§.,; 

praticadas no mercado. se =     ::ju   a  i3. a: 
'frei 51;.  iãziiír' 'la *E2513 

Art. 43 - A licitação na modalidade de pregão é juridicamente 

condicionada aos princípios básicos da- legalidade!  iinpessõájliiiâdelfilda 

moralidade, da "igualdade, da publicidade, da probidáde administrativa, da 

vinculação ao instrmnentoconvocatório, do julgamentolobjetivorçbeniíassina aos_ 

princípios correlatos da rceleridade,  
competitividade, justo  E    A. 

Parágrafo único. As_ normas disciplinadoras da licitação serão 

sempre interpretadas em favor da' ampliação da  entreiosuinteressados, 

desde_ que não comprometam o' interesse   a_  'e  
segurançadaconüatação.. H 'i l i i n.  'h  U    

Art. 59 - A licitação na modalidade de pregão não se; aplica às 

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

" *- .'-r,:._'.,i-;'Çl;=.':'. ._ m." 



J) 

_vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou 
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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 fiel 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 o competente::    as 

atribuições previstas no* estatutofdo .órgão, cabe:  ;Ç ..í:...\;,-'  _: - n ; 
¡ 7.2.: - .-' "“ f) ~_CÉ._-'='§;¡3 

I - determinar a abertura de licitação; 

- .  í -. ..  . - iatggãse; _$_'§à:-"E-"3l air": nítií parir_ ?Hifi-rt 

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

III - decidir os _recursos contraatos do pregoeiro; e 
6-7  air.. 

IV -_-homologar o resultado da licitaçãõieprõfnõveij 'á cieíliãbrãçããido* 
contrato. l .  _. '   "  :,:_~;-;.'-í"“>   c' ' '* -- -' 

_H f. ,¡,4 N, . .-s~ . _r .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 do objeto deverá _ser precisa, suficiente e clara, 

desnecessárias, 
.._; :Âsl-&àô; 
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limitam ou frustrern 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 

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

III - a autoridade competente ou, por delegação, de_ tcpzrnpetencia, o 

ordenador de despesa ou, ainda, o agente encarregado . .7'1¡-':Êm~a 5- Tu 53H57 _ 5514._ 

“da compra no' âmbito da 
____ agua'. gÍ;:-.›i--,'= _f Ma; ' ÍJJE AÍ.? Administração, deverá:  . l_ e ;r ' : __  .iaâ. L4:  

_J_ ,gn $'::.._.:','|.' '  
a) definir o objeto do certame e o seu valor estimado em planilhas, de 

forma clara, concisa e objetiva; »de acofdocpm termo' deréferêndlifafclâlãiõrâdõ pelo 

requisitante, emÍconjunto' com ?a área de compras, obedecidas as especificações 

praticadas no mercado; 

b) justiñcaranecessidade-da aquisição;-  '    GÍFiV-'ííi 

-  : 7-* - ' A o _  621;": "e= _ =.:;,.;_-.:fl:3..  *íÂziÊ-'T  
c) estabelecer_ os criterios_ _de aceitação daspropostas, as_ exigências de 

habilitação, as ,sanções administrativas aplicáveis por inadimplemento e as 

. .l. ' ,iai :_._-:5Í-;,”-' x7l_¡"íi1'_Iií'Ç|_Í?i.á*-:- 

-u-u 5.'. .~.'..~.J.. «L- A 

cláusulas do contrato, "inclusive. com fixação dos-prazosgetãas-demaisgcõàdiéões 

essenciaisparaofornecimentofe N  '. ..  c?"  ~ -  - 

d) designar, dentre os servidores do órgão ou da entidade promotora 

da licitação, o pregoeiro responsável pelos trabalhos do pregão-e a' sua.- *eqúipe- de 

4 
' apoio; .  w . . ._   _ix  -..:%   

~','~.._i. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI 
Estado de Minas Gerais Rua Padre Abel 332 - Centro 
C.N.P.J. 137813461000144 CEP 37925-000 - Piumhi- MG 

Tel.: (37) 3371-9950 

IV - constarão dos autos a motivação de cada Lun dos atos 

especificados no inciso anterior e os indispensáveis elementos técnicos sobre os 

quais estiverem apoiados, bem como o orçamento estimativo e o cronograma 

fisico-financeiro de desembolso, se for o caso, elaborados pela Administração; e 

V - para julgamento, será adotado o critério de menor preço ou, se for 

r- o caso, maior desconto, observados os prazos máximos para fornecimento, as 

especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e 

as demais condições deñnidasnopeditalí, ,  _a _.f p ._ :. ¡gsfí _a 3: _ 

 'a a. n' 

Art. 99 - As..atribú=xíz.éñes-do pregoeiro inclueinzÃii-fià Í  Í2-:a,s:~r=.;=-.i ~- :xÃeLÊÃ 

_ 1¡ ?tt-l _ :train 3.331.  
I - o credenciamento dos interessados; 

II + o recebimento. dos, envelopes. :das preppstasv .de 121669953329... da. 

documentação dehabilitaçãor ç  rzíi “,"-,,« :' v:: ¡Ê3'i\§'1<)§__= I"'"“"› '~ 

. 

' ' _ . .-'.-:í:,«.»_  -n. .i -. -  a.Í.=rr.,-. :x- me p: ?kt   III - a abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e 

*W aclassiñcação dosproponentes; _  _ ,  .__,  __ _  i  , p¡ \y  . _m  z_ . ._ »_ _f ,H-_u =_ __  _LJL-_ifb- ¡_¡___¡___ _rt_ i1_ 

IV - a condução: dos iprocedimentos relativos”.  1axâcest3é5â“é§êà-1Hà* 
' l - ' ' - - -  M   ;íi- ~ s.  Íi l5:'-|.Í:ÍÍÍ:"1-.â f à' da proposta ou do lance de menor preço; ' t” ' ' '3 " ' 'g t 

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 



J) 

m 
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IX - o encaminhamento do processo devidamente instruído, após a 

adjudicação, à autoridade superior, visando a homologação e a contratação. 

Art. 10. A equipe de apoio deverá ser integrada por O3 (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 seráa  cpm_ a &com; cação 
. _5'*-i'.4 P-_Íiñ 

'* u** *WVÊiii   dos interessados e observará as seguintes regras: ç 

. ' '* . - fÍilzi ih :ÍEÉ:  
z 'tir-ã ?a'-".~C§j.+;-' 425,1)- 

3:- ã 37,2 ~ :Liza-eita 

_- .- ~&~~-»= ; _. -íüenbê- E 
I - a convocação dos interessados será efetuada. ãporfêiàiíeídíêáde 

 
publicação de aviso em função dos seguintes limites: 

e ' '- i f - ' *EL hiiâ; ;2:';›"=..,iíi=.,'3  
a) para :bens :serviçossieyvalorssasstímadqsem; até=R$vz6§z9a0Ó0JJ0 

(seiscentos e cinqüenta mil reais): 

;.-   - I; ':"-- ' ?i "z iiaiügrj- ÍU.? M532: ¡fi-  
l-lomaldeCirculaçãoLocals     .   

. , l. -I ._ _x- _ E4- _~, a' ;É _-. Vg_-__! _- --u »a .._ -;\'_:,\_g› j.: _eMu-_l 54V_ _¡ 7h37; :Éúh “qu” 115,_ 

2 _  d    . .' -. n_ .íLigtífafs L, .Í. ii: ;i.._Í_ê«_=.'- ãi-ÊíÇ-Éiãtíiiiii i " 

. ., . _ ,_. .. ._ . . ..nei  u! t ?H1 ;'\"_§_;É'_i;i.›'”:i:_t_i), 

b) para bens e serviços de valores estimados superiores a R$ 

650.000,00 (seiscentos e cinqüenta   e  "   “Ê” 

1 - Diário Oficial do estado; 

2 - Jornal de grande circulação estadual; 

3 - Jornal decirculação local, e;_ 
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4 - Quadro de Avisos da Prefeitura." 

II- do edital e do aviso constarão deñnicão 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; 

III - o edital fixará prazo não inferior a oito días úteis, contados da 

. 
, 'd J* ;'54 n L: -.. publicação do aviso, para os interessados preparariem stêtasiprppqsjgas_ 

-iiàçg  
IV - no dia', hora _fe local _designados no e... 

 
twunrn~ 

pública para recebimento das' propostas e da Ii dê? liâlãilíítãção: "l- , 

devendo o interessado ou seu representante legal proceder ao respectivo 

credenciamento, comprovando, ese “fôr” o "caso, possuir os necessários poderes para 

formulação de propostas ,e para a prática de todos_ osidemais atos '_ crentes_ ao 
« .     =           

certame; à. _ 1..  ,_   __ 'n . 

V - abertas a sessão, os interessados ou seusÉrepresentañteselíi-“Êgais 

entregarão ao pregoeiro, em envelopes separados, a proposta de preços e a 

documentação de habilitação;  vii” = -'.  -,'›.'aa'-:T.;-*.›;-':=5; 

VI - o pregoeiro procederá à' aberttxra' dos?" envelopes: contendo as 

propostas de preços e classiñcará o autor da proposta dcgmenor preço ou de maior 
' . . _ _ ~ . - ,i-rtç' .gn-q o-nr_'-!4:-;,›;_._.*Ê¡'u r-msi* Ã' 

desconto e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos. e 
e ' o  7"  '   '”*"'~““ '““' 75-* 5T:: l1;r.=.>i;:'íñã:7'=.=:,, 

superiores em até 10% (dez por' cento), relativamenteayde preço, ou as _ _ue 
.E Kirin *Ifszosr 

tenham apresentado em valores sucessivos e inferiores em até  (dez por 
. a - ;  : '-  -.-.-^ -“.Í'tíÍ;i~:'f.Í,;'-;_J  
cento), relativamente à de maiordesconto; ' n 

,. p_ ,lx :__._ 
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VII - quando não forem verificadas, no_ minimo, _três propostas 

escritas de preços nas condições deñnidas no inciso anterior, o pregoeiro 

classiñcará 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; 

VIH - em seguida, será.dado início à etapa de apresentação de lances 

verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em 

valores distintos e decrescentes para os menor preço _ong _se _for ptwg "   
=- àvalores 

distintos e crescentes para o maior desconto; 
. *a~-L.'=a9e=«:;-- 

"íeil . íÇ-V) 31Íí?'1~ê3iZà5fÉ 

IX - o pregoeiro convidará individualmente os licitantes 

classificados, de forma seqüencial, a apresentar Ianeesyerbais, _a_ aguiar_  
proposta classificada de maior_ preço e_ os_ demais, em ordem_ decrescente rdre (valor, 

' . ,L - 'í > .  -. :--'a_-:::-».;= 1':: L:;1_=.~:.==__ L) :xiii-mg '125 

ou a partir do autor da proposta_ classificada de menor descpntp e os Edenàais, em    ...:t:-=:í='~.r:»..~ '*5=.=_'--.':" 3~  ::- FÍFWÍ. ff?? iítílf?, ,,941 e 

ordem crescente de desconto¡ n 

4m:: _r _'1!.'-J' 

y' 4 _. _ '._'.1_-›'- :fr: _“_'.~ -, "n, _ti-p r g 

.ali . w¡'«t' -iuu ..--.r;.'-'..._; (Jg ,)_'y_'.\4=._1;, 

X - a- desistênciaieme apresentar lance verbal, quando convocado pelo 

pregoeiro, implicará a exclnsão do licitante_ da etapa _de lances verbais_ e na 
e - ' - f' ' ° " ' * l A .:.Í"*5.›  ãguezri-e  ordenação 

.› .n43 an.; 5...¡ 

manutenção do último para; rsrsrsrsrs; peloulicitanterpara 
n? '-::.~"SE-";e__._  

das propostas; l 

. .- :'31 tar-í Wi; fã::  a sT='..,-*á¡ç  
X1- caso' --nãó *se9ie'rea~lizem~ lances verbais, será verificada a 

conformidade entre a proposta escrita de menor preço_ e ao valor estimado para a 
'e -  -' ~   7*? ; :-f7t›.1,.:.i;::.-f.;~.. ,-::,;.~; LÍí:F.'Ê:.113-Í=.:;-; 

contratação; 
' -'-= :"'~; fit Liu auzneláí." :Écs 
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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; 

X111 - sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o 

envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver 

fonnulado, para continuação das suas condições habilitatórias, com base no 

Sistema de Registro Cadastral do Município, assegurado ao já cadastrado o direito 

de apresentar a Certidão de_ Registro Cadastral emitida :pelo  que 

previsto no ato convocatório; _ a 

XIV - constatado o atendimento das exigencxas fixadas no edital, e 

licitante será declarado VenÇedQL-:gçndsoflhç adjudicado_ojgíejeto do c_    
' .-._.--.: ...--..-.':.!-._:. t' -.Ae..r,5..-: ..*.J.¡í¡_s.u :-_  a3 I. 1.- _  

XV -se a oferta 'não“for" :aceitável:  
exigências habilitatórias, o pregoeii-o examinará a 'oferta subseqüente, verificando 

a s” mitabüidad? e Prqiçdiii? à habiüiifã? tnd9;_PÊÊ?°Ê?”ÊÍÉ°  
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de :one _atenda 

ao edital, sendo o respectiyp licitante_ declarado  e a  
Objeto do certame; " ..    p. 'i'       = 

-' z ' ›¡~ . ..'= 55h 71 " ii  'VEM "c'k;'_l.7= 

XVI - nas-situações *previstasnos incisos' DCI-¡ÉXÍÍI-'e ÉXVÉiÕ  
poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor; 

XVII - declarado -o 'vencedon qualquer. licitante poderá manifestar 

imediata e motivadamente a intenção de recerrei-;rquandotihe seráconñêdido o 

prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do_ recurso, ficando os 
. ' *   =?.-”rtê:=":=%. ifiiíAl-âiiÍlÍi-tR352.: 524:  wñ-.ri ti si:: 21.1?  A E:: à_.._-_l...  _._!!_ 

.LJ -'..f.i'-I15;i.?."e ati; 
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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 invaiidação apenas dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento; 
'E E21 
M515.  

.um. u, .v- a.. 

XX - decididos os recursos e constatada.; dos :atos 

proçedimentais, a autoridade competente homologara a  
deter-minar a contratação; 

Ri.? wi-;V--Àríi t?" ;í-"e " 

XXI .' coma _çoadísãq _.pa.ra...°=1.ebr.a.çã9 , $119; e: eontraetosnqg; cl-içitêats 
vencedor deverá manter asrnesnqap Ecgndições de habilitação; 

XXII - quando  ipnàponvente. venceria   
regular, no ato "da assinatura do contrato, será convocado outro licitante, 

observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim 

sucessivamente, sem prejuízo ida aplicação das sanções cabíveisÉdbsefvadoiio" 

disposto nos incisosXVA-eí  deste artigo; 

XXIII - se 'o licitante-vencedor que 'se-recusar*  5o' cearamor: 

inj ustiñcadamente, será aplicada a regra estabelecida noiriciso     
Art. 12 - O. .prazo de validade da Ata de Registro não poderá ser 

superior a 01 (um) ano, computadasneste as eventuais prdrrogaçõesr    ' 

10 
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§ 1° Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão 

sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios_ e 

respectivos contratos, obedecido o disposto no art. 57 da Lei 8.666/93. 

§ 2° É admitida a prorrogação da vigência da Ata de Registro. de 

Preços, em até doze meses, nos termos do art. 57 da Lei 8666/93, quando a 

proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos 

desta norma. 

Art. 13' - Até' 2 (dois) dias úteis antes” da*  “z  í " para ' - r-  ~ ~«- ==e~;. Hari: .í"?-'?7=r'  '-9;:.° :esta: 

recebimento das propostas;- qualquen pessoa poderá .rsolicitnr-aiesclárecimenms, 
ir-e! : EFE": 33?1~5§f§5í! 

D     
providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. 

.e '  ._ -.--,*"..É“    fr;  d::.i:=í.;::_:.;Ei:.::":_..  .Êizfêuizs.  
§ 19 Cabera ao pregoeiro decidir sobre a petição' nó prazo de write e 

quatro horas. 1 " "   “ *« r ' r -rrr -'=':_,¡t.T-1  '.2.'-.'.'3s:.i':-,:;;_'›v.f'›;~;  
o A  e a. t ., . , e _ :  3...:: :Irã  

§ 22'Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada 

nova data Paraafêülizàçãouido cortam.: ' “e;  3; * 5"  V*   ã"3°^3'§ií5í*-3 "'13 *'51 

a  É?? it's; ÍÍ.Í'.ÍÊ'F~ÍÍ33 cJ¡f:;-.ã.._$tLÍ'Ê-;j ?Lã 

Art. 14 -e Para habilitação dos p_ ç _iicitantey t.:  “çâzgigiçta, “ LÊLÍÂÉL' 

a  ,L- '¡. 

exclusivamente, na documentação prevista na legislação geral para a 

Administração Pública, relativa à: 

';à'›;-:=:  s:'2›:ã:.. tiraraztsea  
I -habilitação  t.  A  si" ã às :E í L.  tíñí.. Íãêiffitiíllíílíizílíü 

II - qualificação técnica;- 

' . › .,'~' i" . g  fiihuíiV' ': 'Í-'ÍTL 9:7'  '!. _ 2;'  '_ tj* III - qualificação econômico-financeira; “ ' ' 

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 

 setor de licitações do Municipio, desde que previsto no edital. 
H  'zl .à ir-'|*.. F 'l 

certame, não mantiver a proposta, falhar ou ñaudar na execuçãpudôíiceñttâto, 

comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer &aude fiscal, 

garantido o direito prévitrda  da ampla defesa, ficará impedido de licitar 

e contratar com' a Adininistraçaoçãpeio 'prazo ;deí__até._.__zcis_nçg :à 
perdurarem os 'motivos   engate; e 
reabilitação perante a própiia  que aplicou a penalidade. 

Parágrafo único. Aus penalidades _serão otgzfigatoriamente ijegistadas 

no sistema de registro cadastral_ do Municípioçe no canso de   o. 

licitante deverá ser descredenciado por igual período; das  
* " " '  “-* ~' in ' '. m.; z-Çiitíàlzã. 

previstas no edital e no contato e   'rações legais. 

 
Art. 16 - É vedada a exigência dei A 

I - garantia de proposta; 7-55 w 
' to -. v ii_  3:.- .iié. lia-lim' 

:u -a L.: a z" 'a' vi:: É?  UQÍÍÉÚ 

12 
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e 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 empresae estirangeiras 

na licitação, as exigências: de habilitação serão   *í  
, i¡- c" 

 cumentos 
7 - : ..._. . .- 'riiJk' '... - '<«*'g'›<:  itÍ--lÍiÍíii-Íi 

equivalentes, autenticados .pelosnrespectivos consuladoslet- "' ' uzidosiponitradtítor 
_ ;E5 '. ($50.17) Z-É75?"!›~*Ê'ÉÍiFjtÍ§ 

jurarnentado. 

a _ . _            
Parágrafo 1111100. 0 licitante devera [ter i procuradõr reêrãentie e 

domiciliado no País, com poderes para receber citação, intimação e responder 

administrativa e judicialmente por seus atos, juntando os instrumentos mandato 
a;     

com os documentos de habilitação. ' 
,  

, _-_ --¡-_ p.  __,,_._ nan_- ,_.~._.- __W...._ 

r l ' : *wi *v5 u. .- kw.: 1.¡ -'_?..ÊS_,ÊAÍ.›¡.ÊEÃ›r-=.;== 

Art. '18 - Quandoipermitida a participaçãó-deâempresás- reuÊí-ídasaem 

consórcio, serãoobservadas as seguintes normas: 

I - deverá ser comprovada a existênciade-'compromi-sso 'públicoiou 
particular de constituição de consórcio, com indicação *da empresas-líder, que 

deverá atender -às condiçõés'*de' liderança estipuladas* no4édita1?lê'*será'~ia 

representante das consorciadas perante a Administração; 

II - cada empresa consorciada deverá-apresentara ddoumeñiaãçãiotidei 
g. habilitação exigida no ato convocatório; 0- ” '  "  "   5” 

13 
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III - a capacidade técnica do consórcio será representada pela soma 

da capacidade técnica das empresas consorciadas; 
l'. 

IV - para fins de qualificação econômico-financeira, cada uma das 

empresas deverá atender aos indices contábeis definidos no edital. 

V - as empresas consorciadas não poderão participar, na mesma 

licitação, de mais de um consórcio ou isoladamente; 

- . a c. » .= -^ -.-.=: " -. ;“'~'-2*.f Ê3Í:=Í-='*É1§"->'i'í'  . 

VI - as empresas; coosorc1adas~..i_sera_o sojlidíarylamentoa :respkírrsáveis 

pelas obrigações do -consórcionas fases de licitação *eviduranteiia «vigênciíãffdo 
- e -    _- 2-;-;:,~:;i“-  

x' 1. .r  contrato; e  :í:   
VII - no CQQSÕÉÊÊQ de.;empresas.brasi!simssiestranssisasraaziisisnaaça 

caberá, obrigatoriamente, _à_ emg:g,e§=a__ lgrasileira,_observado o disposto no inciso I 
deste artigo. 

z'.   t  
I.›c~:_í-:¡ ¡i.t.li2:. 5;# 

Parágrafo único. .Antes. da celebraçãçhdrg' ,çonpÉ-ato, deverá ser 

› 'Â ê-z  à, 

promovida a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso 

referido no incisoldesteartigo. -- '  - i    N21 f* 41W» 

Art. i9 - A autoridade competente para determinar a contratação 

poderá revogar a licitação em- face7de= razões 'de-'interesse-ipúbliõõ; deñvaldasfde' 

fato superveniente devidamente comprovado,- -pertinentÉWeÍ-suñcieiãtêfíàjãara? 

justificar. tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oñcio ou por 

provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
' H5 ,'- 
1_ l1*.¡ç»4. En, 

§ 19 A anuiaçãodoprocedimento *licitatório induz 'à do contrato: i “ 
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§2! Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da 

anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé 

deiser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

Art. 20 - Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva 

"disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos encargos, dele 

“decorrentes, no exercício financeiro em curso. 

Art. 21 - O Mmúcipio publicará no   Ayisgs,_lq_egrtrato dos 

contratos celebrados, no prazo- de até mnta d1as da-"dãta ?de "sua  co 

indicação da modalidade/de  ede seu número   tílrl. 
.,-ç _ _..,. _  . 
sei.. (Sr) 73.3.' i-âtàgí.; 

 
Parágrafo único. O descumprimento do disposto neste artigo 

- l' Í: .à r."  EL' l Ã. ›:'. 971-:  à tãilfã.  3.15 =l r r..'..\.=_-.-..2 Í* .Íizrz .l '› su¡ eitará o servidor responsavel a sanção admmrstranva. - 'í 

~ . .  . u '. . Ehii U6- -M-.l i'_;“-.=:,ã:r',í-  :i: 

,Art-H -_ Os datos. ÊSSÊIFWWS, do _PTÊBÊQ_:ÊP91V§ÊÉÊ;9§;FÊQ°,Q§1I9&ÍÊ§ sie. 

meios eletrônicos, serão documentados ou juntados no respectivo processo, cada 

qual oportunamente, compreendendo; *sempfejuízõlsegüiiitezü “iixlrii  
., .- '.--› - I. _~-¡r-r.-_~.›.¡~_. nl. - 

~ .›:4&i›i5ut..~u-- v"-. -..:.,."..o.:._. ,2 - . 

I - justificativagia contratação¡ 

H ' tem” de r°f°'ê1?°¡a›_.°°"t?°d9. 4?59l'ífêã9a;dttêl13?9% (rifgiigigjêeiçàa- 

orçamento estimativo de custos e cronograma ñsicoçfinanceiro .derdesembolso, se 
for o caso; 

III-Pianilltasdsrtcvsts:  _  ~ .- 14. › t. .A ..= q, . 

Lau tt.“a'.~t.::.xi› _Hijjz-H" ,_:,,~__ - 

IV - garantia; 'de' reserva d' com a indicação das 

respectivas rubricas; 
.,¡ -. tía ' 
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V - autorização de abertura da licitação; 

VI e designação do pregoeiro e equipe de apoio; 

VII - parecer jurídico; 

VIII - edital e respectivos anexos, quando for o caso; 

IX - minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, 
conforme o caso; 

 
_- ¡'  'i ;'11 '-¡. 

- -r ,- -. 
~ u a 

. f*   z . 

_~ _te_ g hub_ . 1 
bow' ¡ a¡ -aws 

X - °rigmaise dás: seara# 65mm da   (54731 33?"!~$39ÉE3É analisada e dos documentos que a instruírem; 

XI - ata »darseásão sdorpregãokfaôoritenão, sem prejuízo de outros, o 

registro dos licitantes credenciados, das _propostas escritas _e verbais apresentadas, 

na ordem de classificação;  'aiíálise  dotcúrueritacâoiüejàiãída para habilitação e 

dos recursos interpostos; e e 

XIIl- comprovantes daadpplgiiçacãàop  _ag/iso _do___edita1, do resultado da 

.licitação, do extrato do contrato e dos demais atos relativos a publicidade do certame, 

COUÍÔHHÕOCHSO. Y  '- .- -_ .:  '--_'  _' ' '_;;;*';,!,_, 

Art. 23 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

Piumhi-MG, 03 &cima; 201o. q É 

Prefeito Maníéiisài i  

revogartdo-se as disposições em cormário, empespecial _o_ pecreto n? 2.797/2099. 
114a: ,ç ,z 
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ANÍEXO I . 

CLASSIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS 

BENS COMUNS 

1. Bens de Consumo _ _ 

1.1 Águatmiteralíí;       ' 

1.2  i n 

1.3 Gás 

1.4 Gênero alimentício 

1.5 Material de expediente 

1.6 Material hospitoiag, &Tímüedico e_de__l_a__t;›_o;-_attório _ 
.': LÍ ;ki 1 

1.7 Medicamentos, drogas e insumos farmacêuticos 

1.8 Material de limpeza e conservação 

1.9 Oxigênio 

51.10 Uniforme _ E 

2. Bens Pernianentes_ 

2.1 Mobiliário 

2.2 Equipamentos egigeral, exceto bens de informática 

2.3 Utensílios de uso gerel, exceto bens de informática 

 



j¡ 

o) s* 
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2.4 Veículos automotivos em geral 
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2.5 Microcomputador de mesa ou portátil ("notebook"), monitor de vídeo e 

impressora 

SERVIÇOS COMUNS 

1. Serviços de Apoio Administrativo 

2. Serviços de Apoio à Atividade de Informática 

2.1 Digitação 

2.2. Manutenção 

3. Serviços do  ' 

3.1. Jornal 

3.2. Periódico »E 'À 

3.3. Rçvista 

3.4 Televisão via satéilitg 

3.5 Teleyiusãoãsçgijo: _vêr E Í_ i 

4. Serviços _df Afolsistêyçig  !A 

4.1 . Hospitalar 

;4.2. Médica 

.4.3.0dontológica__  A 

"S. 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-T°19f°“¡45ta     “   .  “  
s. serviçosdç  çnàox-QQQ" S' i U' °  l 

7. Serviços de Cjolâiheiragienll À v    lisníiiiz-  
8. Serviços de Eventos 

9. _Serviçosde Filmagem 

10. Serviços ;de Fotografía 

11. Serviços de Gás Natural 

12. Serviços_ de Gás Líqüefeito de Petróleo 

13. Serviços Gráficos 

14.- Serviços de Hotelaria 

i5. Serviços de .Iarqinagem 

16. Serviços de Lavanderia 

17. Serviços de Limiaeza e Conservação 

18. Serviços de Locação de Bens Móveis 



21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

; 26. 

27. 

23. 

29. 

3o. 

31. 

32. 

33¡ 

34. 

35. 
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. Serviços de Manutenção de Bens Imóveis 

Serviços de Manutenção de Bens Móveis . 

Serviços de Remoção de Bens Móveis 

Serviços de Microfilmagem 

Serviços de Reprografia 

Serviços de Seguro Saúde 

Serviços de Degravação; 

Serviços tierTraduÇão;í:« ' z 

-  :nrzfzf- ,a .-  .› -'J~ ,›_-›«-I";-t~=. . Í n31- 

Serviços de Telecomunicações de Dados 

Serviços de Telecomunicações de _Irnagenn _v1 

Sêwisos dslrlãáemuâieêvêésiis 559%     
Serviços tie Telefonia 
Serviçosde Transporte _ n 

Serviços ele Vale __ 

Serviços de  Segurança Ostensiva 

Serviços de Forneeingçento de Energia Elétrica 

36. Serviços tie_ Aperfeiçoamento, capacitação e treinamento 

.,_.:¡_-x 
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PARECER JURÍDICO 
(Edital do Procedimento Licitatório) 

 

Procedimento Licitatório n. 212/2017 
Modalidade: Pregão Presencial n. 5/2017 
Objeto: contratação de MES, EPPs ou equiparadas visando o registro de preços para futura 
e eventual prestação de serviços de cópia, impressão e digitalização com captura e 
indexação automatizada através de locação de multifuncionais, para atender os diversos 
setores do SAAE de Piumhi/MG 

A Pregoeira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de PiumhilMG 
iniciou processo de licitação visando o registro de preços para contratação de 
serviços de cópia, impressão e digitalização com captura e indexação automatizada 
através de locação de multifuncionais, destinados ao Setor Administrativo e 
Financeiro do SAAE. 

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 do 
Setor Administrativo e Financeiro 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: 

"11. O administrador público, ao analisar se o objeto do pregão enquadra-se 
no conceito de bem ou serviço comum, devera considerar dois fatores: os 
padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no 
edital? As especificações estabelecidas são usuais no mercado? Se esses 
dois requisitos forem atendidos o bem ou sen/iço poderá ser licitado na 

modalidade pregão_ W 
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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 
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, 6° ed., Renovar, 2003, p. 1006) entende que: 
'Em aproximação inicial do tema, pareceu que 'comum' também sugeria 
simplicidade. Percebe-se, a seguir, que não. O objeto pode portar 
complexidade técnica e ainda assim ser 'comum', no sentido de que essa 
técnica e perfeitamente conhecida, dominada e oferecida pelo mercado. 
Sendo tal técnica bastante para atender às necessidades da Administração, a 
modalidade pregão e' cabível a despeito da maior soñsticação 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 
sen/iços 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) 
"Perñlho também o posicionamento de que e mais vantajosa a adoção da 
modalidade de pregão, pois o objeto do certame em questão pode ser 
considerado como serviços comuns, não obstante a sua complexidade. A 
meu ver estão presentes os requisitos da fungibilidade do objeto e da 
existência de uma padronização de qualidade e desempenho reconhecida no 
mercado correspondente, como bem demonstrou a Sefti. " 
(Voto do Acórdão n° 2. 658/2007 - Plenário, grito nosso) 
"9. 2. 4. Em gerai, nem a complexidade dos bens ou serviços de tecnologia da 
informação nem o fato de eles serem críticos para a consecução das 
atividades dos entes da Administração descaracterizam a padronização com 
que tais objetos são usualmente comercializados no mercado. Logo, nem 
essa complexidade nem a relevância desses bens justificam o afastamento 
da obrigatoriedade de se licitar pela modalidade Pregão (Lei n° 10.520/2002, 
art. 1°, e Acórdão n° 1.114/2006 - Plenáriof' (...). (Acórdão 237/2009 - 
Plenário) 

Portanto, tendo em conta a descrição objetiva do edital, quanto aos 
serviços que se pretende contratar, bem como, da verificação de existência de um 
mercado diversificado e competitivo, infere-se que o objeto iicitado pode ser 
considerado bem comum - até porque, assim classificado no anexo l do Decreto 
Municipal n. 2.887/2010. . 
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No mais, analisando as minutas do Edital e do Contrato, tem-se que 
foram elaborados nos termos da lei, observando-se as exigências cabíveis e 
coerentes, inclusive, observando as disposições da LC n. 123/2006. 

O Parágrafo único do art. 38 da Lei n. 8566193 determina a 
obrigatoriedade da prévia análise pela Assessoria Jurídica das minutas dos Editais 
em Procedimentos Administrativos Licitatórios. 

A propósito, oportuna a transcrição desta norma: 

"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 juridico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos à 
conveniência e à oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão 
reservados à esfera discricionária do administrador público legalmente competente, 
tampouco examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa 
eiou financeira. 

É o parecer, s.m.j. 

Piumhi, 27 de junho de 2017. 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG, PREGÃO PRESENCIAL 
NO REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2017, PROCESSO LICITATORIO N° 
212/2017, MENOR PREÇO GLOBAL. O SAAE PIUMHI através da Pregoeira Oficial 
vem tornar público a abertura do certame para a contratação de Empresa para: 
Prestação de Serviços de cópia, impressão e digitalização com captura e 
indexação automatizada através de locação de multifuncionais, com 
fornecimento de software de gestão de bilhetagem, software de captura e 
indexação de documentos com integração a GED/ECM e software de 
GED/ECM para arquivamento de documentos digitais e criação de fluxo de 
processos documentais para o atendimento do SAAE de Piumhi, conforme 
especificações constantes do termo de referência em Anexo I. Apresentação para 
credenciamento dos licitantes: dia 13/07/2017 das 8:00h (oito horas) às 
8:59h (oito horas e cinquenta e nove minutos), abertura da .sessão oficial 
do Pregão Presencial: dia 13/07/2017 às 09:00h. 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.saaepiumhi.com.br e Telefax: (37)3371- 
1332.Piumh¡-MG, 27/06/2017. Jaqueline Aparecida de Souza - Pregoeira. 
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mnlllliançñll lr lllllllrllll grlllilirlllilruiillll-ni minima-l ILIDIIIPA 
e prulzsmlrmlu dr dadas nllliulll il u-lmllm dloanmlls ar im 
ll: cal-MSM da crflüm n di! déhllu, brm :Mm com aliam¡ :mim d: 
¡iagimlrrlrnurllnclai :ll-ailsco-i-lumnrlurpanir-_srmcrprilvsçiu 
llc miami rillrlicrlns r diria¡ rir-neural¡ ÍBqlHIqDlT mirim qu: 

 
 

       
  

*' ' Dml inslallrllr e rillilzluln sal¡ a prclidãsáll dr um 
iuiiiuirln. liil mi rrpirseiilliiile Iqglil, llmlgiinlu 9th! riu-lui¡ 
uma», »tATu-diário por ullni. atiuülãil IJII iiiu. :anuário grill¡ 

madeira. rniilgnro ilniw- (lx-avo pw-.lllcllwiluln dia mllléliu e ri llillllll lt vmaçln ari-ln lim lim pela p ' Agar-influi: tlcrul. 
ri-iliilvndrr ar iluminam-p:: prcilisiu :iii iai. ÍAFÍITCLO lv 
- DlÀÍIn mui: ill s allan: Att. ll - A slllllllllialic mil 
.ullililillilslirpr-rlllnr Dünudxdmlpnápxmmlnlmndhü e no 
máxima Slrillto] " .BOM ll ' comum llll Dllhllllh 
Euniilllm_ lilllinnizla¡ ml m. llriml e dulillrfrei; n quim-ler mm 
pela Alscmllluil Gm?, pla um william uilinrill dl: 3 (util mos_ 

llcnIlIlIdA r rmlulçlsll. 1" - Nil m ll¡ rlciçrri d¡ mirim:: m¡ 
dailylnrllliim ulrcwlwa resprlndorpcln (l) alulprilmimdçiiurmlir 
rllurivu a mui. l.- NMIIXIE_ (ii) guvltiunclrtn :lr liam, 
governança lállzuin dt ¡ai! muwilxlrrilv¡ lrllailirlill ' 'o, 
ull-rguarila rlll: mina: maelillur un urubus d: inauguram. r (iii) 
llimdinerlu à¡ demandar do Hang» Ccnlnll dll num. lim em 

'= 4 li hiiirnrlapclrrcferilk mira-quiri. 
gr-mmmumamilliiwmllllumnnmmablmliiqllw 
lliriiiliniizldcTeriiiii d: Pill:: lrvi-rllrl llll Livraria Aull m Rlillllllal 
crulremmdispciignqualqmrançunpngnrmhdgugrum 
»Ultraman-lu lingua_ am_ Ilqllllilui ' ' nkltumsl, 

vllilgrlvõn : rnqxxislibñlelzlilzsgrulislapnigânigwlü a IS¡ rI.1I.:¡ 
llnlgodedaázllpawiâu. Núria Illrlllllnlsn' manada¡ Mediana 
;um IHÍHIÀWIBI l-rlllu .lil Awiir-llálrücmlquirmuqur g3- - Nil¡ 
lIIWHnIu l- ,um ih vigiírwill pruvisll- FIII "ai ¡Ioillr lrl ll, llil 
lnlllililllli da: Diminui ¡UIQXMPDDÍH .alii ii il-lvlritilllim do¡ mi¡ 
irlhdirvtlKñ-QH Emma» vlllâwinnàlnildwinwmwmmauh¡ 
A-sembisii limiar-n trwurw¡ inn-nur vigas. -Jsvciirlw vígülrh 
ill-lr rilimdriai dos rillsuiilnm  :mn r das denis Oki-mis 
Ari. u - nl-.ycndclio th' Mimi-im cocljiinias Jc,_rll› nimiriia, chi¡ 
Uimlm. n: m1 mlwimudna com n: i1) iiirivlnimliilçari dr: minis 
WHEN! lundi-ill. medium:: lIl cnfslin a: :law: r mu. 
IIUKIVIIRHWVJ :riu lu sumir mumlrine', (liiulllllmilpm dl: Lilaçlill il: 
' ' ' ' r iluminam biml-lrrl 

  

   s m) mllsirãv. 
Írflõmll; (v) lzlrllrllçan ar rl-.nlalll, e urina. wmplullllgll., 

:mripriimlrau ¡Mlnl r i-:iilílrlcin lblñmivm'. Ivi: salmão i: adm de 
limiar izmhTtIe cllnílidu» llll :azia-aim clama l Srlciaduk 'I : t") 
rriullillllrili ih ruim-lulas ;mirim ¡ll! l :Ir _lili-ligaram 

ãlrllrmll-miilrriu lagllllnelll: lalnlllrilin Miraí-musik: lira 
u: pulmão:: . nur .liilllruirdui Birman-s. _ol !lim 
mimlm dia allan 91min da Sudedlldr. não cvrlmwnldldm nn 
Inipn ilnluirlr milan um lñnlpullll: ln rlllillirtocllclwiknslidl: 
miprrrmlm, arrilil com:: ¡lli-l-imñt.: liirivlmrlmçili MM) ill-l 
rum- llccaririiir do ?aqui ila SCHÍÇO¡ Iii) Cndniinl BI! rraqilnli 
¡wu-a ' ' :m uma mil-rias bancárias d¡ qua] li 
Swiaàde :j: burla. Il :em iluminam; par¡ :Ieilu :lu woman, 
caução ou dem-lr: tri-i ieciàimrnla II: iiollñcaçara_ iiilflriaçrlu a 

suiça:: jllrlil" c (ill lcpnaqluçb al Sallklladc pawlln 

_ ' pnlililm_ ' Ji' srrrlsm rlllllim u .iluminada jilllinini¡ c Milllslülcl ITllvIienl. Art. i r A ânciadzln.; 

Npftklmmhfna mim; dm nlügrn lllllauullrlm-r, ¡irlllriá Wrhtiluílr 
, , , . . 

  
ari-rali.:    ml in 

nwdrttiruprnnñ: l »huhsllrnrwrl lzllslirejriirlllarl: 
liiplsllilir .lr iiiaiirlmr' iciaia, aims plantio hmm indgtpnlinzmn 

ill: Jung-ari. .url. Is- aos nlrciollçg o .ma. lknqnliyllçñu 
¡rlcial [um :wñliu ill: lim gmlrmr «u Jll' .lim. null_ mi¡ nal-uu, 

Ílllllçal. aval¡ m¡ numa algum mv¡ favor d.: Maxim¡ CArfrIJm \'- Llll Camlzlllp mui. An. Iii- Asma-lim mu' ¡ln! 

Criilsnlhl. Fil-al. :um Iilmionlmm nã¡ paralama, rompem rir. 

¡É! muitu delitos a aunknlu au igual iiúmnmuiiiii .williams e 

Mill-rica:- lwmirllu na HLtIáW¡ lui» Auanliña Omni. qlttlllyi 
run-ill luminária¡ I'- (Nlllrinrlnhn .hr ulnlcllwirm ñcliin ilrirlrril 
lL-l lzllu ll¡ 'vl-l :lanç-li i mlisalñri ll¡ ¡iiiiiigim ,wi-album 
Gun¡ Olilinlfin que :e aqui li izlsnalliçh da Cannibal, llllmllid¡ a 
IFIMGÍÍII E T-Os Iumlhuaúv Conab: atrial silhsríbllllllw lili.- »au 
¡Inllnlhenllv- MH. m: nu um v1: vinga lln mwxüvu clix-l plo; 
sltplbnlrmnlafdlmíleild-Idtâññtünfafpihmlhídñü. CAPITUULI 
VI - lJilulivlllrlrlr. An. 11- lllqunrnnriulq rnllcrinb neo-miolo 

 

ll: mim initirlilvnu mirim-iii: linkar-imã.: a Fluir-lunar ¡illln lIL-llim 
CEIIIII] do IJLIKÍL :ll utilizam¡ I emular: dr (Initial: da rcfwida 

ruin¡ rrinzmu' ' da ' ' ' ' ' “ 
mlnlilrll. rli-tniçllur i- hncielllmmm Mulungu-nc mu., n. 

util-o :srrruim :ni-m Paulinia únlw - Caio dclarl: il.: ler 
eoilrielllllr MÍDnnrÍwnrnm' pa! illnilillça-a ñiiiiliucim llolrllr de 

rliivírilrin. nADlDlJwerlullerm-ll irc-ll mliilllliilncilrl piiiilklc fun-r 

cnnmr iii mgrlr de rlllllllolllmmm el; H1] Mi: r-iivlllr-rlr, dlsaqlllílñ ill mangue¡ rrgutilliuilw rm vigia. 
C \TI- Do Exercicio Swim, Balança, Rulllluldns l: na: 
Aliliulsõci. Ad. ll¡ - O mamlcln ¡rula! mlnlzilñrll cmi¡ ri ano CIVII, 

wmwlàl. Miami-l ml 1" de _hmm c Ila-iriiririidci crii !I d: 
441mm¡ dc onda lulu. quuwllicl ::will cial-linda, olmi Inu: mr 

emilllnçñn incmirrlil ll¡ Suciulladu, ri llmcll-isiiiiçllci arm-inclui 
vid ida¡ pm' Ir-F. § Pv Sã» ulmnllw¡ IHIIIIIJÓDÚE da :nuclclrl llllclll, 
flr! alii m lmllullz¡ llrlrlirl¡ Irmrmndiirinl url ;o rl.-. ;milan .ll 
anuimmmlirllzihl llclndnsasllamnilmnçõm _ 

prmrisul m Ilil, rllalliillai, iilcllirlllr, pel¡ :mqall manual¡ da 

PCIÍUÍD lirllrviiiilziliirallii, ropcrmiliihirlcl¡ legislar-in. I 1'- Ml lunm ¡qliilin ¡jlllmllh l:m mirim rem' lili-l: r stcguilllc dulinaçln'. (i) .SM 

Ícinmjlül lacmri) wànclullillirlriiiin Fundri di: Rmmtml_ ringue 
pcrfmm 20a. :i-iiil: ¡ln! mm; illl rliplinl mais] illmgullrmg (ln 
25% (vinil: l: :il-lui por cum) ::ml lllurliilndlr. m ¡ugnlilclim a: 
llliilrrll-lnr IIDI llclrlniluig permitida u imlllrtliçii: ii :lua IÍD¡ jlirus 
plan¡ Dl¡ :redimir: ii illlllll llr remunerada .lu um¡ ¡làpdm (ai. 
::uma apurada url llastillullo. mil oii purilialmiinlq ñ lbrvrlliçlln dll 
mina-n ¡liiiil Aiiiilullll dl apical, cuja nnnwrlilçâ ::lifting um 
::Milano plúpflb da com “kual-Inu Eiliilulárl " à J' A raul-aii 

mfuríu na Icrm":"dn§ racrãlmplãmliilsirsilcgiliiusmrm a] rui¡ 
dwirillíll, [lrmlljlllaíllclblll, iii ¡lili-imail- ilr- upiul will usqllmmln 
ulilri_ ri rllmirllin :rlnilllncilrll ltl lnrrliiilçlln; (b) Hill caldo não 

Blmlcñ¡ a B1W. (làlrilili r 901ml] .ruim mpíml illrllll; ,ri ,ql 
llclibclaln lll. Àswlrlzlci: nlllnlr pnrlmà m, um] rir parcisunwnlç, 
lllllrvíbufd: :Ama dlvídrilrln alrrilmilinñiil¡ 01| utilizam pura 

rlzlnprnraryrcjllizosá 4'- Samprqiuím da llispllslul-iii lcliirk-“diul 

ã nur ruim-Evil: rinüulslunlnlsmeda llivillenllllprrknruiialnrll "t" 
mmnu Fuázn' u ülrpllrsáln: ll ;um realizada llo IIICID ll' .lida nd: apu n. podera ll mlmbkiii Emil. pla-plugin da  

qtitnahknil, mami u mew I wllslilulriudemam ul 1mm 
li rmlizlir. s¡ 5' - Null :www: un que !uma dibltlbllidln u¡ 
llllidlilllllriilliilmlvl Bxlnhstmhtñrl 1:" llu ,E ?null w,..x,,,u..,¡,u“ 
iluhlrl u train-l 'múmia PMI-tá bn' uzrihlildll. pur 6:' ” di: 
Anual- ' Geral. mm 'Wllnípacíb das llizwlirw law Inema, a Will 
iiãn umlerli nmmlnaillçb Iliwl llll Diretoria. IJIO ¡unlikcimul 
Ill/I lili-lili. arm-Luma u llmírv lliir Eur limiar. .ul. u¡ - gh 
Ililiúaúnsclín lvluwllu¡ i iliipwivín-«Iluucíllníxras lwpnzu llcw 
Iliukiilaldilis.. lxulmksdadaln lili: ¡cinemlllalzmlnlllnaillwscumo 
th: Emb pah l-\llwmlallrill 63ml. mir: semp: danilo do :agluluu 
wciaL Puiàu-«fil lhúw- D¡ diukltnlluil lilo Mhmloduu galiza-crio 
m: prai: i1¡ lui. ÍMPITIJLO Vlll- Dali Dàizutõenl Filma. .ur, :o 
-Nii made Ilullillhyiu llll Eucllshlle, ampli' i .ranma, uni 
lllãuilllllililllrrelvrlusalln ?mim .mrállrpumllle F, ,, .l L L . 

  
.l .llilllllfpelr .lilll Êl-Se-ÍI l migram _ .a1 

pah 
»me r ::exibiu dir 

lulu" ;imaginaram BatlwCciiLrliIduBrulili 
WM¡ n Mil Solid:: d: Pasmallu 54k :calmaria dvullxlqliu' 
rllrjililln. esprlzíllllunls vacinal:: plilulinl: m;  d: 
Figlmedlthulnüxíxrl runllaiiwiilwbdliqili-.Ia Aiillirqiikem viga: 
Ari. 11 - D! lia-nn lille mirim:: lim: nlululu rgríli regulada. c 

.lrrilllllllllrlrlllllumlnalcllixlnwinmlml ' 
.Il ' ud.. .qlillrlirmreillrllrhslldrallil-..larl 

lim prrillillr il: lr:: no¡ llr mallllm laiiilalllrs ih :irrigar: 43H_ 

Jamil» Wu) um i-lilp ll: Dirtllz: (ll) Milla llriiriqlll: Pllillgllr 
Gilliinran tiraram, liam¡ lili Hail) ltuliznlilg, alçar-mil, 
Irlmlâl 

 
Iarizmk. ainda min de Bells. 

ailmirliltluilw, CTF il.' 591.191.976-14; liam-dar i1: :mein: ll: 
ldulillnllr li' MCI-LIJIIHXI, npcitda pela SSP/MG, ltudmiil n¡ 
Rllrrluñri Aalllliinnzlrrnrlll. 191, apllllzlizliio ml. luna Britain!, 
CEP 305211610. Bl-lllllorillulilc. Elm llcMlnn uma¡ lc) num¡ 
Brlp Raman' Gldlnaric¡ . ' ' hlañüm, ganga] d; Edu 
um me. mui¡ m¡ rqáiiiii ilii lui-nliiilillii plnizl ill- hcl-ll. 

um 'slzmllul Pimlllulll d¡ rnlrirl  n' MlrÇDIIMS-l, 
aludida lvl¡ SSP-Willi. CFE n' 85123101541. ricrldmlls cm Bela 

lLllrmlillnLuLnlrRulrRl-brnuulmnpmrnlll slmlngllirilus_ 
' Vit¡ 

  
Itatim 

tem. Elthxml an Din-im. pwlinllur¡ rh wrlallir¡ da iàatiitiidg Mu- 
W-MJ-'IIT :Edil-l :Uh Pl-¡iciil “vil/H ' CPE n' UI3.993.o76vn 
:aliam em !Sli 15min! 5P¡ n¡ Rir¡ .Ian. l! i3!, ¡vmar-ain't- ITI, 
510W HMF. Bãlmx Iüim-Hfbi. ("EP “SIH-CLIO, Fim ilaignrk a 

Enigma Rcnnla Braga Pri-lingua [ainda armar). aim¡ 
llllillulurlr puiululcsailprnlin alri- il llllrllsgprr-wrwm., .ug 
l' d.i arl. ll lln elllllllll mini. num-rali iilslii lllllr. Cum 'un-l 
:simula: irei¡ III. ul. ami-min. E LE¡ Ultrium III 
.lllllll. b! ..lia ilnjlàilru. sul! npmkla ill. que ..lu ;numa-r 
,inimigas ¡imigm no 5 l-lll- rirll Lllll ¡Iu «amu (mui. cmi r 
llllrllllaaslinilrlgnlliluikairmerunmãruirluunldm' ' ll: 
mindal: rrlmriinllrinvinll ' aimiluII-tl. Jlllrla 
Llrln' :nulla lI.l Interior t rfdrçiollüll pela u¡ ii' 10194_ a¡ 
HIIZJWI). EIXIA- Fixação ilal rmmnaq-ãn di' Dàgluxi¡ m 
mimar-lu @abril ¡nllzll ll:: uk' HS 5.IÍIJB.0W.D9 (cima inimiga d¡ 
mis] um vigorar III-í' a múnú Atwlblei¡ lim] Ordinária. 

I nulla¡ n 'Niño da valeu!! llihmnhñrus @wma umha¡ 

 
  *Mulllinpduerldnogxida 

srilemlmlloi llnlllllnzllllrainlvnrlllld Mtlüallatüliilm 
lkbuunlts. ' !GISD-Illikllhilurimnlnülallrydelüiusquú_ 
,nl-l lhmilill :lili &llilgli ' 
[Jacutinga, C 363151140 
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F' .ill.  
claims-ei irma».- . paralama; !liam War¡ Mrclrmllrl Marlin¡ . 
"Ífdmil.bãndlsliulvaiFaãin-CTñüTlllñllwá-&T-UAEMYGI' 
::Jul Jirnla uvlrllnilú III Milla rlriiil. (minar: rrg5slrcl sd: CI ll- 
ÍIJMJIÍBW em ISHWZUIÍ É¡ !ligaram AHIQ - !IDLIJÇÚFS n 
FÁCÀHÍÍNÍUEÂ.. ?muda ITTWZIIII - Iyílñüllllâmmñafh! 
?KÍUJIDÉQLVÊSMMHVHSFWJSSAHIHS . .Mainh- dl Pink 
nomnm- .Íeetelkitfiuml. 
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PRMEÃO PKFSHNCIAI. NO _ RVÍOISIKO lJl-I Pltl-.ÇOS ' LICFEATDRIO N' 'ZIVIIJIJMENÚR 

' i Himi-rvésmFri-gor-il-¡Oñdilvrm 

  llli- :rincamaiulliiriiluçiu &Enviar; 
NBEPITFLBCÊII :lu Servico-I 4:- (lpin, ínlplualn r lligiulbuh mm 
raviurl r ' ' ' i¡ nl: Iwlwtl- d:: lllllllúlilnpllr 
llIÍtWm filmar-limite de mil-me ll: l 'lda Nlhmgclll. inlrware 
de i-aplilrr- e ladeira-iu lse dtlmlnfnlm mu¡ [apl-sin a GEDIECM 

a lnñntln sk: GEDIECH plrl luãllivmlleiltn de drrllimllms digimü a  É: ?Elim de matem; lxiimerllaia' para o ¡lmdimurle de 

SAAE ll: Piumhi, Ennllmnl: cspcciñsucücs nnwlsziulrcn' dll rumo ll: 
mlerirlrill em Allen) l. Apeum para mnrltnculrlelllodos Iicillh 
lr:: dia ::mamar- RJDDI¡ (aim locus] tr 815% (nim Ilcrrllr cdi» 
qucluli c !DW mir-lilo. , nbr-ruim da uma :ill di: Flogão ma» 
iiial: um IEÚTÍZÕI.? i5 D9:I>\IIi.Lil:ital›.-r¡l.l rviiálnlimllzl¡ Micmgmprau 
r llnpmla l'.r- mirim ill-el_ em aulllplllllcllin .lr. (Íllqnslll lili Intlim 

I ill) an. ill¡ ll: Lili ülmnlwmêaól n' nunca. :um ¡ ralada :hd: rala Lrl lklmpbrllzlw ll' l P. i4 l: Lg¡ Curriculum nllliiiclgul 
APJSÉIOID talk-viu mtláulwrsldcrrllrii-dac' ” 

lzrlbl: Sal: ill: Lãcimolk: Iruiinàl n¡ SCM. dia &LM; l Praça Zac¡ 
Slam¡ n” 21|.- Crluru_ ?Hmh-MG e mui: wlllwmunillnlimamhre 
Iclcllx: @E337 I-IJJl FJLIIHFMG. TAH IDIT. Jnqlxlmi: Alwllallidll 
i3: ' w-hrgucm. 
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SINMCAÍU nas FAIPRESAS m1 runs-aromas ni. 
?Assu-muros nncoxslcwnlro LAÍAHÍI n 

com BASE TERJIIDRLAJ. Nos ,\I'LI'NIFI'I'IDS m: triagem” 
Liriizlr, Brahma, colmatar. llinlrilrl. uilru ill-iam, Dum mio_ 
san ,wa l7rl lar-l_ clmimlri, rllmlrll-i, rrirriirlri omni' (zur (li-lume. 

Hmalflllz Brmarila. Smhcvs :Ia Olilvil-.r. (Elim All:: ii¡ Navegar. 

llrrlllrniri. LISQA IJrilrlilrL-l_ llilur: Rio¡ m ilrillil_ 35,. m¡ ll¡ mam_ 
Ilxwtba. Inlilriuln. Mundi, Bric Villa. Rr-snliuiiihgallixiln Fanart» 
los. Bmuw «Dum ils Lüiiiipru. 

Enrilw¡ cawocllcllrmsmmuêlzl 
QERALEXTRADBDIISÀRIA 

Finam uilivnumu m¡ murllx li) E-.uluw ll¡ Elillillililr, Is lielociaiís¡ 
#min-Malu III¡ F-mnruilsllel mudaram ' drcuinrllirlru 
umclll i nmrlpurtncrcrrl ll ,uma iãin (lei-ll Faltludlllívln qu: rm 
rmlindll lia 1h04 lqirrlirodl-agllmm minar nvoilllllm. .lr na; 
da¡ Adami, M Rlln Ju! Clmdm. nr” T.I. Bniuu Clrijñs em sim nLi da 

lamina. mim¡ Cnlrijai na ágil: di: lhliselbcirii l ~ Mu. pm ' ele¡ ' A- ' ' 
um¡ lar-l a iriam 10115920 llll ârnnlirzm lllis Emllimn da: 'I'm-ns- 
pmll rh Pliirrlgllvur .ll miallllrim íafllele. 

uma, ymluulirilicznlr, Camclliclln 
.m I'ma: Fernando Aula d: Solar Pmidcmc. 

ñsmiflWllli r l 
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MATAIIA BRAUNALTBA- MIL 
NIRE- JIIIIBSSHNI¡ 

CNPJ 0510913!! (RHIJM 
Lllllml dl' num-omaha - Amnlilm (lml uxmnll-liinri: l-¡lzalii :lili- 
vrllnai m Sócios rlz-amarmos. 3m IMRCI lD-..\I.MFJDA VFR- 
NASDES l S: CLAUDIO ANTONIO DE  A 
J na lilunilvln nn Msnnhkíl GDIII Ealrxurllinllh il¡ sociedad:  
mil MATADABRAÉNA Lmll- M1: r-srlriidllrlctl; l m' ;aliam 
lia ill; 4 llrljullm ¡ÍF run. m¡ rena mm d¡ Socklllril: lol-anula n¡ 
Radawl MG (H0. KM oe. 74m RiinLem multi-h da Maia Derilm. 
um¡ uriliix CEI' ::iram u um ma, m. “mm, m, q., 
¡ârii il: tllbcm sutura lzgiiinll: nulla-í¡ nllzlunllm da Onlixridu Ei¡ 
?AF-trt Lllrlibngr, url funcllrl no lliluhlrrlln dll Sñnirlsnivil: Lili: 
Frrrwikldoñllmill. ' Trrumsnric- 

bcgliiil¡ d¡ #Almada llrl Cm- 
irirn .incial. Énlneiçíodrl lltiillllxiiirllgá d; :um d¡ M17_ 

4 ml 4117317¡ r I 
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(pur mala do ;eu ?carmem Hello Murcia Úâhlyg lnmll lilliirím_ I'_l 
TU DE PRUHIAMA n.' IIElilEDIJ: Mllniripisl d: . lia.- 

!heim Lliriíiilr. çimiuullr: FLDTRFS_ olijuo- llllilieleliel obriga- 
çóul r rupmlnblIllluik-w mlpmnill cnlmri llílinlcipinc a ICÚTRES. 
rihanna acelera. rlvuipmw, IHHMFHIID ii drcllnrçllo llrlil dos rrllldual 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

Iicitacoes@saaepiumhi.com.br www.saaepiumhi.com.br CNPJ: 2337828161000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - Centro- 37925-000 PIUMHI/MG - Telefax 37-3371-1332 

ATA N° 11/2017 

ATA DE REALIZAÇÃO oo PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTO DE 
PREÇOS 

N° 05/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 212/2017 

TIPO: MENOR VALOR GLOBAL 

Às 09:00 horas do dia 13 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: 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 Le¡ 
10.520/2002, subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, e suas alterações, 
Decreto Municipal n° 2.887/2010 (Institui o Pregão), Lei Complementar n. 
25/2010 (que institui o Estatuto Municipal da ME, EPP e MEI), Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 com a redação dada 
pela Lei Complementar n° 147/2014, bem como a resolução SAAE n° 
118/2013 (Regulamenta o Sistema de Registro de Preços) e pelas demais 
normas e condições estabelecidas no edital, referente ao Processo 
Licitatório n° 212/2017, com a finalidade de dar início aos trabalhos e 

realizar os procedimentos relativos ao Pregão Presencial de Registro de 
Preços n° 05/2017, cujo objeto visa a CONTRATAÇAO DE 
MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP OU 
EQUIPARADAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTU__RA E 

EVENTUAL PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COPIA, IMPRESSAO E 

DIGITALIZAÇÃO COM CAPTURA E INDEXAÇAO AUTOMATIZADA 
ATRAVES DE LOCAÇAO DE MULTIFUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO 
DE SOFTWARE DE BILHETAGEM, SOFTWARE DE GESTÃO DE ATIVOS 
E MONITORAMENTO, SOFTWARE DE CAPTURA E INDEXAÇÃO DE 
DOCUMENTOS COM INTEGRAÇÃO A GED/ECM E SOFTWARE DE 
GED/ECM PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITAIS E 

CRIAÇÃO DE FLUXO DE PROCESSOS DOCUMENTAIS PARA O 
ATENDIMENTO DO SAAE DE PIUMHI, 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 a-s 

propostas e os documentos de habilitação e, separadamente, declaração, 
conforme modelo do Anexo IV do edital. Compareceram para o 
credenciamento as seguintes licitantes, conforme quadro abaixo: 

0 



  AIÊEÁ 
serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoes@saaepiumhixombr www.saaepiumhi.com.br CNPJ:23.782.816¡'000l10 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares. 211 - Centro- 37925-000 PlUMI-Ii/MG - Telefax 37-3371-1332 

CNPJ Empresa Representante Identificação 
03.323.627/0001-71 MAx COPY LTDA EPP ANTÔNIO GERALDO MG5.617.221/SSPMG 

CAMPOS PROENÇA 

23.201.659/0001-01 REPROESTE COMÉRCIO DE PABLO DIEGO MG15.518.423/SSPMG 
MAQUINAS LTDA ME MARÇAL MENEZES 

Ato contínuo foram passadas as documentações referentes ao 
credenciamento e Declaração de Habilitação bem como os envelopes de 
documentação de habilitação e propostas comerciais devidamente lacrados 
ao representante da empresa participante para o procedimento de vistas e 
rubricas. Uma vez que este processo licitatório é EXCLUSIVO para 
contratação de Microempresas-ME e Empresas de Pequeno Porte - 
EPP ou equiparadas, as empresas: MAX COPY LTDA EPP e 
REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME 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 VALOR GLOBAL, os quais serão analisados e 
classificados pela ordem mencionada no Anexo I do edital, referente ao item 
O1. Em sequência a Pregoeira e equipe de apoio procecleram a abertura do 
envelope de proposta de preços das empresas credenciadas passando para 
apreciação dos licitantes presentes que nada manifestaram, iniciando-se 
assim a fase de disputa dos lances. 

Esta comissão após analisar os itens _das propostas das empresas 
MAX COPY LTDA -EPP e REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 
ME, 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 item de 
,(021 licitantes e participação na etapa de lances das licitantes credenciadas, 
foi iniciado a fase de disputa de lances/negociação de preços para o Item 
01, chegou-se ao preço final global de R$ 28.800,00 (Vinte oito mil e 
oitocentos reais) e conforme Mapa de Apuração (Analítico) LANCES em 
anexo, apresentado pela empresa MAX COPY LTDA EPP, ofertando o item 
constante do Item 01, que foi aceito pela pregoeira e equipe de apoio por 
estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços 
do Anexo I do edital. 

A seguir foi dada a palavra aos licitantes presentes credenciados para 
este fim quanto à proposta vencedora que nada se manifestaram. 

Conforme edital, dando sequência passou-se a apreciação do item 5, 
do Termo de Referência Anexo I (DA PROVA DE CONCEITO DO OBJETO 
LICITADO). A licitante classificada em primeiro lugar na etapa de lances 
deverá comprovar o atendimento das características e funcionalidades 
estipuladas em edital, relacionadas no Termo de Referência, mediante a 

demonstração, nos termos dos itens 5.1.1 e 5.1.2. 
O SAAE, através da Comissão de Avaliação, designada pela portaria 

n° 36/2017, juntamente com técnico de informática, Wilson Faria de 
Figueiredo analisaram as soluções oferecidas, de conformidade com as 
exigências do Termo de Referencia do presente certame e concluiu que a 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

Iicitacoes@saaepiumhi.com.br www.saaepiumhi.com.br CNPJ:23.782.8l6/000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - Centro- 37925-000 PIUMHl/MG - Telefax 37-3371-1332 

mesma atende todos os requisitos e soluções descritas no edital do 
presente certame conforme parecer emitido pela comissão em anexo. 

A seguir foi dada a palavra aos licitantes presentes quanto a prova de 
conceito realizada pela empresa vencedora , que nada se manifestaram. 

Dando sequencia foram abertos os envelopes contendo a 
documentação para habilitação da empresa vencedora do item 01, 
passando para apreciação e rubrica dos credenciados presentes, que nada 
manifestaran nesta fase dos documentos de habilitação. 

Da análise da documentação de habilitação da empresa: MAX COPY 
LTDA EPP, pela pregoeira e equipe de apoio foi constada a conformidade 
da documentação com o exigido no Titulo VIII do edital restando portando 
habükada. 

Ato continuo informou a Qregoeira que o envelope de habilitação da 
empresa REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME, 
permanecerá lacrado no processo por um prazo mínimo de 30 dias, a partir 
do que a interessada poderá retirá-Io. A medida se justifica porque sendo 
detectado que o objeto não seja cumprido pela empresa vencedora dentro 
das especificações do edital, haverá desclassificação e sucessiva convocação 
do segundo colocado nos termos declinado no edital. 

Foi comunicado a licitante vencedora a exigência do item 14 do título 
X do edital, a qual deverá encaminhar a pregoeira a(s) proposta(s) 
comerciaI(is) ajustadas ao preço final no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis excluindo o dia da seção. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão às 16:00 hs e para constar, Jaqueline Aparecida de Souza - 
Pregoeira, os membros da Equipe de Apoio: Maria Luciana Goulart de Castro 
e Sônia Roseni Costa, e a licitante presente que enviará a(s) proposta(s) e 
participou da etapa de lances referente ao item 1 do objeto do edital, 
Iavraram a presente ata que depois de lida e aprovada, será assinada por 
todos.         âilílllll Jaqueline M.. :ç- da de Souza 

Sônia RosenijCosta 
MEMBRO EQUIPE DE APOIO 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 ' 

Piumhi - MG 

23.782,81 

Protocolo de juntada de documentos a processo licitatório 
Sistema: Materiais. Subsistema: Controie de documentos 

Sistema ................. .. Sistema de Gestão da Administração Publica 

Subsistema ........... .. Gestão de Materiais - h) Compras e Contratações 

Tipo de processo... Processo de compra 

Modalidade ............ .. Pregão presencial 

N° Processo ........... .. 5 I 2.017 

,~\Tipo de documento. Proposta 

Tipo de juntada ..... .. Anexação de novos documentos ao processo identificado 

Protocolo..... 9022 I 2017, quinta-feira, 13 dejulho de 2017 08:25:00 

Requerente. MAX COPY LTDA EPP 
Finalidade... 

Detalhes..., 

03.323.627l0001f71 

M 

Sistema: MGFCompras - JuntadaDeDocumen1osU1.rpt Página 1 



  
A  Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República 

7 secretaria de Racionalização e Simplificação 

;ç Departamento de Registro Empresarial e Integração 
' Secretaria de Estado de Desenvolvimento Económico de Minas Gerais 

NIRE (da sede ou liiial. quando a 
seda for em outra UF) 

31 205742675 

Código da Naiuraza 
Jurídica 

2062 

N" da Matricula do Agente 
Auxiliar do Comércio 

N° DO PROTOCOLO (Uso da Juma Comercial) 

 UDIZ - MF ITAUNA 

JUCEMG - UDBI 

1 516725424 

1 - REQUERPMENTO 

NOME: 

requer a VB” o deferimento do seguinte ato: 

ILMO(A). SR(A). PRESlDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

MAX COPY LTDA -EPP 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 
N” FCNIREMP 

III I|II|I III  IIIIIIIIIII  
     

 
ü Processo deferido. Publique-se e arquiva-se. 

ü Processo indeferido. Publique-se.  ;RN JUNTA COMERCIAL A' 

=' #Í - ccmimcoo DQESTA°° °  EM wnyzowreesisrao sos o NRG: scams 

n' 

E MINAS GER/MSI¡ 

'à-l Dm; ¡mu! cow um -EPPI _f_ 

namorar Pwwh: “M2547”  
OBSERVAÇÕES CONFERIDÀ. CONFORME 

sure DA JUNTA COMERCIAL 

í” 
  Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certiñco registro sob o n° 5631795 em 16I12f2015 da Empresa MAX 

DfMAí/_LEIAR_ 
aquelíne Aparecida de souza 

N° DE CÓDIGO CODIGO 
vaAs oo ATO oo EVENTO QTDE DESCRIÇÃO oo ATO r EVENTO J153014532559 

62 . . ALTERACAO \ 2244 1 ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL 
E SECUNDARIAS) 

%  Am Representante Legal da Empresa !Agente Auxiliar do Comércio: f I v 6 9 u» n. o. P ' ITAU NA Nome: l.. 
7 Local Assinatura: 'Í 

Telefone de Contato: Y _ .S H9! .. E000 
19 Novembro 2015 

Data 

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL ~ 

CISAO SINGULAR a DECISÃO COLEGIADA 

Nomekhiímpresarlaltals) tguanais) ou semelhanle-(s): 

E sim' E] SIM Processo em Ordem 
À decisão 

I r' 

Data 

E] NÃO _r__r E NÃO _r_r Responsável 

Data Responsável Data Responsável 

DECBÃO Smsm-AR 2' Exigência 3° Exigência 4a Exigência 5-* Exígéncia 

E Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 
E Processo deferido. Publiq ue-se e arquiva-se. ü U 

J Processo indeferido. PubtiClue-se. 1  É f .í A 7.1.2.' 

Data 

DECISÃO coI-EGIADA 2” Exigência 3' Exigência -/4' Exigência 

a Processo em exigência. [Vide despacho em folha anexa) E¡ E' D 

PRE 

Llcltaçoeggãmmtm 
SAAE Piumhi - Ms 

*r 
M 

COPY LTDA -EPP, Nite 31205742675 e protocolo 156726424 - 0811212015. 

Autenticação: B6C947FSBFDFDE9569AC6A94F67ACBCB937A765. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, 
acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n” do protocolo 15/672542-4 e o código de segurança Syôj Esta cópia foi autenticada digitalmente e  página SI 

::Hawai É 

assinada em 18f12I2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
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Sê Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada 
MAX COPY LTDA EPP 

EDUARDO DE MELO AMARAL, pessoa natural, brasileiro, solteiro, empresário, residente e 

domiciliado no Rua Dons Neca, no. 653, Cerqueira Lima, em (Itaúna - MG, CEP: 35.680-372, 
nascido em Betim-MG, a 18/09/1979, Júlio César Amaral e Marlene Teixeira de Melo Amaral, 
portador da Carteira de identidade n°. M-7.328.056, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF 

sob o no. 046.796.686-95; 

MARILENE TEIXEIRA DE MELO AMARAL, pessoa natural, brasileira, casada em-regime de 

comunhão universal de bens, empresária, residente e domiciliada na Rua Dona Neca, no. 653, 

Bairro Cerqueira Lima, em Itaúna - MG, CEP: 35.680-372, nascida em Itaúna - MG, a 

25/0611949, filha de lvo Teixeira de Melo e Marta de Freitas Teixeira, portadora cia Carteira 
de identidade n°. 2.242.688, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o n”. 517.915.016-72; 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada, "MAX COPY LTDA EPP". inscrita 
no CNPJ sob o n°. 03.323.627/0001-71, estabelecida a Avenida São João, n” 4.874, Bairro de 

Lourdes em Itaúna - MG, CEP: 35680228, com Contrato Social devidamente registrado na 
"W JUCEMG sob o n°. 3120574267-5 em 02/08/1999 a última alteração contratual sob o n°. 

4608246 em 29/04/2011, resolvem de comum acordo alterar as seguintes cláusulas 

contratuais: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Alteração do Objeto Social 

O Objeto Social da empresa passa para: 

a) Comércio, importação, exportação de máquinas e equipamentos para escritório, 
máquinas Copiadoras e plotters, scanner, multifuncionais, etiquetadoras, rotuladores, 
computadores, periféricos, peças e suprimentos e artigos para papelaria, serviço de 
encadernação, plastificação e envelopame nto de documentos; 

b) Prestação de serviços de assistência técnica em: maquinas e equipamentos para 

escritório, máquinas Copiadoras; piotters; scanner; multifuncionais; plastificadoras; 
etiquetadoras; rotuladores; computadores; periféricos. 

l c) Locação de máquinas Copiadoras, impressoras; plotters; scanner; multifuncionais; 
plastificadoras; etiquetadoras; rotuladores; computadores; periféricos. 

d) Prestação de serviços de cópias, impressão, digitalização eletrônico de documento 
(GED); 

e) Prestação de serviço de implantação e suporte em software de gestão de conteúdo 
empresarial (GED/ECM); 

f) Venda, prestação de serviço de consultoria e licenciamento em softwares próprios e 

rceiros; 
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CLÁUSULA Segunda 

Das Alterações 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato constitutivo e 

posteriores alterações, não alcançadas pelo presente instrumento. 

Em virtude da presente alteração contratual introduzida no ato constitutivo da 

sociedade e alterações posteriores. Todas arquivadas na JUCEMG, o contrato social fica assim 

consolidado: 

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 
"MAX copv LTDA EPP" 

CLÁUSULA PRlMEIRA 

fx Do Nome, Início e Prazo de Duração 

A denominação social gira sob o nome empresarial de "MAX COPY LTDA EPP", tendo 
iniciado suas atividades em 01 de Agosto de 1.999. 

Parágrafo Único: A sociedade vigorará por prazo indeterminado. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Da Sede e Filiais 

A sociedade tem sua sede a Avenida São João, n° 4.874, Bairro de Lourdes em Itaúna - 
MG, CEP: 35.511-228. 

Parágrafo Único: A sociedade poderá, a critério dos sócios, a observadas as demais 
disposições do presente instrumento, abrir ou encerrar filiais a qualquer momento, em 
qualquer parte do território nacionahou no exterior. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Do Obieto Social 

A sociedade tem por objeto social 

a) Comércio, importação, exportação de máquinas e equipamentos para escritorio, 
máquinas Copiadoras e plotters, scanner, multifuncionais, etiquetadoras, rcituladores, 
computadores; periféricos, peças e suprimentos e artigos para papel ria serviço de 

encadernação, plastificação e envelopamento de documentos; CONFERÍ DA co 
A %M @ZS DATA: _ COMERCW- 

1 SAAE . pmmh 
Jaqueline Aparecw G 

a d 
Licitaçlgsfggrm 9 Souza 

AE ¡IuwnhTÍÍÊÉOS 

   .Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n" 5631795 em 16/1212015 da Empresa MAX COPY LTDA AEPP, Nire 31205 e protocolo 156726424 - O . 

Autenticação: B6C947FSBFDFDE9569AC6A94F6?ACBCB937A765. Marinely de Paula Bomfim - retária-Geral. Para validar este d Mai, 

acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 15/672642-4 e o código de segurança Syõj Esta cópia foi autenticada digi - assinada em 18112/2015 por Marinely de Paula Bomfim e Secretária-Geral. \ q_ 

       



 z Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

se Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada 
MAX COPY LTDA EPP 

b) Prestação de serviços de assistência técnica em: máquinas e equipamentos para 

escritório, máquinas Copiadoras; plotters; scanner; multifuncionais; plastificadoras; 
etiquetadoras; rotuladores; computadores,- periféricos; 

c) Locação de máquinas Copiadoras, impressoras; plotters; scanner; multifuncionais; 
plastificadoras; etiquetadoras; rotuladores; computadores; periféricos. 

d) Prestação de serviços de cópias, impressão, digitalização eletrônico de documento 
(GED); 

e) Prestação de serviço de implantação e suporte em software de gestão de conteúdo 

empresarial (GED/ECM); 

f) Venda, prestação de serviço de consultoria e licenciamento em softwares próprios e 

de terceiros; 

cLAUsULA QUARTA 

Do Capital Social 

O capital social é de RS 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta 
mu) quotas no valor unitário de RS 1,00 (um real), totalmente integralizado pelos sócios em 
moeda corrente do país, da seguinte forma: 

SÓCIO QUOTISTA QUOTAS VALOR EM Rs % 

EDUARDO os MELO AMARAL 45.000 45.000,00 90 
MARILENE TEIXEIRA os MELO AMARAL 5.000 5.000,00 10 

Total 50.000 50.000,00 100 

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade dos sócios é, na forma do artigo 1.052 do 
Código Civil Brasileiro, restrita ao valor das suas cotas. 

Parágrafo Segundo: Os sócios no respondem subsidiariamente pelas obrigações da 

sociedade. 

CLÁUSULA QUINTA 
Da Administração Social 

A administração da sociedade e exercida pelos sócios EDUARDO DE MELO AMARAL e 

MARILENE TEIXEIRA DE MELO AMARAL, que assinam separadamente e representam a 

sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, que podem fazer uso de sua 

denominação nos atos exclusivos de interesse da sociedade, ficando vetado, entretanto, 
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio. Os sócios 
administradores podem nomear procuradores em nome da sociedade. 
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CLÁUSLULA SEXTA 

Da Retirada Pró-labore 

O sócio, EDUARDO DE MELO AMARAL, tem direito a uma retirada mensal a titulo de 

pró-labore, cujo valor será livremente convencionado entre os socios, de comum acordo. 

CLÁUSULA SETIMA 

Da Cessão e Transferência de Cotas 

As quotas são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 

consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o  direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a 

cessão delas, a aiteração contratual pertinente. 

CLÁUSULA OITAVA 
Do Balanço Geral da Sociedade 

Durante o exercicio social poderão ocorrer apurações mensais, em balancetes 
contábeis e Demonstração de Resultados; e serão consolidados a _cada período de doze meses, 

procedendo a elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado 

Econômico coincidentes com o ano civil. As sócias terão a participação nos lucros ou 
suportarão as perdas apuradas, proporcionalmente ao seu capital social ou aos trabalhos 
executados; de acordo com o que melhor os convier, sendo permitida a distribuição 
antecipada de lucros do exercício. 

CLÁUSULA NDNA 
Da Prestação de Contas 

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão 
contas justificadas de sua administração; nos quatros meses seguintes os sócios deliberarão 
sabre as contas e designarão administradores quando for o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA 

Da Abertura de Filiais 

A sociedade pode a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, 
mediante alteração contratual assinada pelos sócios. -- 
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CtÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

Do Falecimento ou Interdição dos Sócios 

Falecendo ou interditando qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com 

os herdeiros sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do(s) 

sóciols) remanescentels), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na 

situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente 
levantado. 

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 

sociedade se resolva em relação a sua soda. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

Do Conselho Fiscal 

Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA 

Do Desimpedimento dos Sócios e Administrador 

Os sócios e o administrador declaram, sob as penas da lei que não estão impedidos de 

exercer a administração de sociedade nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de 

condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011, § 10 do Código Civil (Lei n". 
10110612002). 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

Da Resolução dos Casos omissos 

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do 
Código Civil (Lei no. 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis. 

CLÁUSULA DECiMA QUINTA 

Do Foro 

 Fica eleito o foro da Comarca de ltaúna - MG, para o exercício e o cu 

direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

W* vã( g 
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E, assim, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento 
particular de contrato social . 

Itaúna - MG, 01 de Novembro de 2.015. 

1o l 
&oêee/ 

(900 

EDUARDO DE MELO AMARAL 

W Ja 
n' 

°°Ê°<a 

\\ 
MARILENE TEIXEIRA DE MELO AMARAL 
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Contrato de Constituição de Sociedade por Cotas de 
Responsabilidade Limitada 

"IIJAX COPY LTDA”-   hngg. ¡ ' ' !labor 'IO 

Ocçn¡ 

Pelo presente instrumento pariicuiar, EDUARDO DE MELO Alvlrilizil., brasileiro, 
solteiro, estudante, emancioado por outorga de seu pai, corgfomze escritura no Cartório do i” Wicio de notas 
de Iretama-MG, livro n” 15!,  098, em 19 de Fevereiro de 1999, residente e domiciliado em Itaúna.- MG, 
a Rua Dona Neca, n” 653, Cerqueira Lima, _fiiho de Júlio César Anzarai e Marilene Teixeira de Meio 
Amaral, natural de BetimMG, nascido em '18/09/79. portador da Carteira  !densidade n” M-7.328.056, 
expedida pela SSPMG, inscrito no CPF sob o n” 046. ?96586-95 e ANDREIA DE MELO NOGUEIRA, 
brasileira, solteira, comerciante, residente e domiciliada em Itaúna MG, na Rua Bernardo Guimarães, n” 

*w 1.857, capta 102, Lourdes, ;ilha de Arzdré Luiz Nogueira e Ana Maria de Meio Nogueira, natural de Itaúna, 
nascida em 06/0317?, portadora da carteira de identidade ›I°M-8. 598.51!, expedida pela SSPMG, inscrita 
no CPF sob n” 036.852.366- 79, têm entre si, a' conítiiiiição de uma sociedade por Cotas de rewonsabiiidade 
limitada que se regerâ peias cláusulas e condições seguintes: 

PRIMEIRA: DA DENOJÍHZNIAÇÃO SOCIAL E ENDEREÇO 
A sociedade girará sob a denominação social de' 'Mix' COPY LTDA ”, com sede na Rua Gonçalves 

da Guia, n” 404, Centro em Intima-MG. 

SEGUNDA: DO OBJETIVO SOCIAL 
' 0 objetivo social será: Comércio de suprimentos e peças para máquinas Copiadoras. .suprimentos de 
informática, ozateriais de escritório e assistência técnica em máquinas Copiadoras e 
microcomputadores. 

TERCEIRA .- oo INÍCIO DE A TÍVIDADES E PRAZO 
A sociedade iniciará suas atividades em 01/08/99. com prazo de afinação indetenninado. 

QUARTA: D0 GEIPITAL SOCIAL 
O capita! social será de RS 10. 000, 00 (dez mi¡ reais), diviciido em 10. 000 (dez mil) cotas no valor de 'j RS 1, 00 @tem rem) cada uma, assim subscritas pelos sócios: 

A) - EDUARDO DE JHELOAJIMRAL , Subscreve 6. 000 (seis mil) cotas, no valor de RS I, 00 (hum 
rea!) cada uma, totalizando RS 6. 000 (seis mil reais). 

B) -- ANDRÉA DE ¡KELO NOGUEIRA .Subscreve 4.000 (quatro mii) cotas, no valor de R3 1,00 
(iram real) cada uma, totalizando RS 4.000, 00 (quatro mi¡ reais). 

Total ................................................................................................................. ..RS 10.000,00 (dez mil reais) 

CONTABILIDADE JIRANCD LTDA 
FONEIFAI: 242-1028 i 242-1114 

Jfrancthproven-.numbr 
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Contrato de Constituição de Sociedade por Cotas de 
Responsabilidade Limitada 

"AJAX COPY LTDA?" 5;- ;._.=  
goma.- m EVTEGRALIZAÇÃO no CAPITAL socar.. 

O capita¡ .sociai ora subscrito será integralizazio da seguinte fortna: 

14)- EDUARDO DE MELO AIIMRAL, integraliza neste ato em moeda corrente do pais. a 
_importância de RS 6.000,00 (seis mil reais). 

B)- ANDRÉA DE .uma NOGUEIRA, integraiiza neste ato em moeda corrente do pais, a 
P3 importância de R$ 4'. 000,00 (quatro mil reais). 

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade dos sócios cotistas, será na forma da lei. limitada ao total do 
capital social. 

SEXTA: oo USO DA DENOMWAÇÃO SOCIAL E GERÊNCM. 
O uso da denominação social e gerência compete a ambos os sócios, sertdo~fhes vedado usa-Jo em 

qualquer negócio estranho, principalmente em favor de terceiros ou dos próprios cotistas, sob pena de 
nulidade em relação a sociedade que assinará:: individuaímente. 

senna.- DAS RETIRADAS "PRÓ-LABORE” 
Os .sócios da acbttinistração e gerência da sociedzde. mencionados na cláusula anterior, terão direito 

a uma retirada mensal, a titulo de "Pró-Labore " em valor a ser convencionado entre os mesmos. 

OITA VA.- DD BALANÇO GERAL DA SOCIEDADE 
Todo dia 31 de dezembro de cada ano, será procedido um levantamento do Balanço Geral da 

sociedade, seirdo que, os lucros ou prejuteos serão distribuidos ou .suportados pelas sócios, na proporção de 
sua: cotas de capital. 

"N. 
PARÁ GRAF 0 ÚNICO: A critério dos sócios e no atendimento das interesses da própria sociedade, 

o total ou parte dos lucros poderão .ser destinados a Reserva da Lucros para 151mm destinação. 

NONzBDAS FILMIS 
A sociedade Mo possui films, mas reserva-se no eíireito de abri-las querido e onde achar 

conveniente em qualquer parte do território nacional. 

CONTABILIDADE JJ-'RANGD LTDA 
FOHEIFAX: 242-1828 i 242-1114 

Jfrannomrnvencnmbr 

Certifico que este documento da empresa MAX COPY LTDA -EPP, Nire: 3120574267-5 , foi deferido e arquivado na Junta -' 

Comercial do Estado de Minas Gerais. sob o n” 31205742675 em 02/08/1999. Para validar este documento, acess 
www.jucemg.mg.gov.br e informe: N° do protocolo C141000935880 e o código de_ segurança 389]. Esta cópia foi autenticada 

digitalmente e assinada em 22/08/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. cf e 3/5 



31 02808 4942 

Contrato' de Constituição de Sociedade por Cotas de 
Responsabilidade Limitada 

"max COPYLTpAjfum-  _a 
a ~, › l 

I 

I a O, 
i nl'. \. ' ¡ 

DÉCIMA: DA cessão e TRANSFERENCM DE Cores' 
As corais da sociedade são indivisíveis, e só poderão ser ceciidas ou 'trarzsjferidas na caso de algum 

sócio pretender ceder ou transferir as que possui aos sócios remanescentes. A aew:: e transfê-rrência de 
cotas deverá ser feita pelo valor patrimonio¡ das mesmo:: obedecendo contudo o valor do mercado. 

DÉCIMA-PRIIHCEIRA: DO FALECIMENT 0 OU DVTERDIÇÃO DE SÓCIOS 
Não se dissolverá a sociedade pelo falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, continuando  com os .s-ztcessores do falecido ou interciitado. Se, entretanto, os sucessores não quiserem ou ::são puderem 

fazer parte da sociedade. será levantado em Balanço Gem! os seus haveres e pagos en: 10 (dez) prestações _ 

iguais e sucessores, vencendo a primeira crpós sessenta dias do falecimento on interdição. 

DÉCIM4-.SEGUNDA: DO DESEMPEDIHIENT 0 DOS SÓCIOS 
Os sócios componentes da sociedade, declaram expressamente não se acharem incnrsos nas proibições 
previsras no Artigo 38, Inciso H7, da Lei n” 4. 726 de 13/0 7/65. 

oÉcmm-Tsncem: no roxo 
Fica eleito o foro da Coma-oa de Itaúna MG, para qualquer ação _mudada no presente contrato. 

E assim, por se acharem justos e contrad , assinar:: o presente instrumento particular' de contrato 
social em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que também assinam. 

Itaúna - MG, 12 de Julho de 1.999 

EDUARDO DE MELO 

 qui!" l Í¡ ¡HEÃJ AND DE MELO NOGUEIRA 
__/' 

Testemunhas: /   
_  _ “o  = ,CÃJLUU 
ir/ÀLEX ARM GpNÇALl/_ES FERNANÕO ANTÓNIO CARVALHO FRANCO 

cL.-M.7.sa3.o35 SSPMG cRoMG.-34394 

  i JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

crsmrucp o REGISTRO EM : 02 / O 8 / 1999 
sua o NUMERO 1 

3120574267-5 a HZ? 

_x _.  
Certifico que este documento da empresa MAX COPY LTDA -EPP, Nire: 3120574267-5 , foi deferido e arquivado na Junt 
Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n° 31205742675 em 02108/1999. Para validar este documento, acesse 
www.jucemg.mg.gov.br e informe: N° do protocolo 0141000935880 e o código de segurança 389;'. Esta cópia foi autenticada 

digitalmente e assinada em 22/08/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.  
pá 



 
' 3372414953 @semanas com. u-umun - e 599 Pax _ :me: N39 13:59 

REPÚBLICA | FEDERAÍHVÁe no - tsmsxg_ e 

ESTADO DE MINAS ::E3415 zgÍ 0-2-308 4943  
' ': 13'?? “m”.  '- --  

REGISTRO CIVIs :ÀS PESSOAS NATUáus  
e DE ITAÚNA - MG e e 

i Bel' ROSA MÍRIÀM BRAZ DE MATOS E SÚUÉA LEÃO - TITULAR 

csaraoño DE Emàncamção 

CERTIFICO que revendo o um; os s. de Registrosde' EÍUÍÀNCÍPÀÇÀÓ, NIERDIÇÃO, 
,W ALIsmvcJA E cursos REGISTROS deste Serviço Rb 'astral Civil, ás amas, sob o nf* 

nggucmgàà 1099, verifiquei constar o Regata da de .EDUARDO DE MELO 
AIVIÀRAL nascido aos 1B de setembro de 1979 , domiciliado e :epidemia nesta cidade, 
111110 de JÚLIO CÉSAR ALIARAL. EMANCIPÀDO por outorga de SEU PAI, conforme 
Escritura lavrada no Cartório do l” Oficio de Notas de EPAÚNA - MG. livro n.” 151, 
119.098, aos 19 de fevereiro de 1999, afim da que n insano ñqnm apto e possa livremente 
praücm' todos os atos da suavida civil a administrar seus bens. Registado neste cartório 
no livro e ña. supraoitados, aos 09 de março de 1999. ;_- e _ . 

onsnnvnção: foi connnaiçado ao savaçà Regiao-sido Município de Betim,  de 
Minas Gerais, para. ser ::variando àmargetn do liwrm n ° ãS-A. fls. 10, If 43005# 

I A o assumo É-VERDADE. 'DOU ?E 

' 0 rmüm. - MG, 09 de março da 1999 

Rola M. Bru da Mam: a &mu; Lala  
'- OFICIALA no REGISTRO CML 

Gilda do Po.: o Right!!! GM¡ m. 
_ Paul¡ Naturais d¡ Itaúna í_-  

Protocolo 089199 ' à T | T U L A R ' e 

lühlllmcltlludolotmchlhíl- nau-assenta¡ '- _ 
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Certifico que este documento da empresa MAX COPY LTDA -EPP, Nire: 3120574267-5 , foi deferido e arquivado na .Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n° 31205742675 em 02/08/1999. Para validar este documento, acesse « 

www.'ucemg.mg.gov.br e informe: N° do protocolo 0141000935830 e o código de segurança 389]. Esta cópia foi autenticada › 

digita mente e assinada em 22/0812014 por Marinely de Paula Bomñm - Secretária Geral. 5T 
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ÃSÉRVLÇO NOTARIAL no oricm \LGBÍÚHD Vargas, 369 - Centro-FAS )3241-23?1 
Confere com o original e me rol reaantado¡ 
Dqu fé a assino em Test n  
ITAÚMA ' 

a verdade. 

me U6 JUL. 

 
  

____ P Eduardo_ antíaga dos ntua-Tabeíláb 
Silvâm r M 

toa - substituta 
Rosângela Ar um antos-EacJuramantada 

An Aline Antunes Rabalo-Eacnluramàntgdn 



À ;JT m o aaiginalq -. neto¡ :praca 
_ a í 

SERV 3-- NOTARIA DO 1' OF IO 
Aus;  .. . ;q 3141- --11   
      

Dou !à a assino em Test' 

 Il. 
Santo- :- ., 

nel-E :Juramàntadn   Silvânia - 
Rosângela - = ,-  inn Aunes  



LV: 68~P 

s VEÇO NOTARIAL Do 1° eric: 
COMARCA os ¡TAÚNA a Estado_ de Minas Gerais 

TABELIÂO m1,. PAULO EDUARBO samrmoo nos SANTOS 

 

Outorgante, :MAX COPY LTDA 
Outorgado. ;GLEISSON GONÇALVES RODRIGUES 
Saia . . . . . .12911012015 

SAiBAM quantos este público instrumento de procuração virem que aos 29 (vinte e novo) do 
outubro de 2015 (dois mit e quinzemosta cidade e comarca de itaúna, Estado de Minas 
Gerais, om meu cartório, à Avenida Getúlio Vargas, n°369, perante mim taboiiâo (âoubsta) 
do cartório do Primeiro Oficio. desta comarca, compareceu como ouíorganto: ~  
LJDÀ, inscrita no CNPJ sob o n** 03.3-33.627¡6061~71, sediada na Avenida São João, n” 
4.874, bairro de Lourdes, nesta cidade de itaúnaliiñíâ, neste ato representada por 
WiARiLÉNE TEIXEJRA !DE MELO AMARAL, brasíieira, casada, empresária, portadora da 
cédula de identidade rt** 2.242.688, expedido por SSPIBA, inscrita no CPFÍMF sob o n° 
§ã7.915.016-72, residente e domiciliada na- Rua Dona-Neca, n° 653, bairro Cerqueira 
Lima, nesta cidadg de ImúnaIMG, conforme declarou; fidentífioada por mim tabelião (ã~ 
sobsta), do que dou_ fé; e. por seu representante me foi oito que por este púbiioo instrumento 
nomeia e constitui seu bastante procurador: - GLEiSSQN GQNÇALVEQ _ROOR.IGU'ES. 
braoiieiro, portador da cédula da identidade n” 10.1?1.810, expedido por SSPJMG, 
inscrito no CPFIMF sob o n” 041.888.386-63, residente e domiciliado na Rua Augusto 
Alves de Souza n** 100 Apto 402, bairro itaunense, nesta cidade de ltaúnalhñü; a quem 
a outorgante confere poderes especiais para representa-Ira perante as 
Administrações Fazendários, Prefeituras Municipais e quaisquer repartições púbiicas, 
Federais, Estaduais, Municipais e autárquicas, _para participar de licitações, 
apresentando propostas e formulando lances. assinando os necessários recibos e 
dando quitaçõos, apresentando documentos, ' concordando, discordando, 
transígindo, desistindo, recorrendo, interpondo recurso às instancias superiores, 
podendo ainda apresentar documentos, fazer requerimentos, assinar recibos ou 
quaisquer documentos que se fizerem necessários ao caso, podendo 
substabolocer seus poderes, enfim, usar de todos os poderes em direito permitidos 
para o fiel cumprimento do presente mandato. Taxa de Fiscalização Judiciária Lei n°. 
15.424, cio 3942-04. Arquivamento - Lei Estadual n° 19.414, de 30 de dezembro de 
2010. Poder Judiciário › TJMG - Corregocioria-«Gérai de Justiça, n** ordin-ai do oficio: 
0000338010106, atribuição: Ta-belionato de Notas, _ÊOCQÍÍÓQEÍSI itaúna. N” seio de (transmita: 
AGG1206?, código de segurança : ñ3335722'2'f6?8;593. Vaior Totai dos Emolumentos: RS 
20,04. \iaior do :Recompe: RS 1,20. Taxa de Fiscaiizaçâo Judiciária: R$ 6,69'. Vaâor Final ao 
Usuário: R$ 27,93. “Consuite a vaiidade deste Selo _Eno site httpsztlseiosjjmggrjus.br” , ASSEM 
O DiSSERAM E DOU FÉ. A PEDEOO DAS PARTES LAVRE! ESTA PRESENTE 
PROCURAÇÃO A QUAL FEiTA E LHES SENDO LIDA ACHARAM~NA CONFORME 
OUTORGARAM, ACEITARA E ASS-i . M: Eu, PAULO EDUARDO SANTIAGO DOS 

. ' ' -- subsorevi, dou fé e assino: 
_ TEiXEiRA DE _ MELO AMARAL,  f' RESENTE EM PUBO E RASO. 

a. 
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SER O NCTARiAk DO 1°    
A-\LG úlío Vargas,369-Ce.ntrn-F:[31) 41-2371 

FÍCIO 

Co ere com o origina¡ que e_ fa¡ ap 
'Da fé e assino em Test' ~    

. Santos - Subltituta 
Rosiagel -áraúâo Sanms-Esa-Juramonlnda 

'T' Ag Aline Antunes Rabale-Esmluramtnggq 



    MaxCopy  I 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
Conforme Anexo III 

AO 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO _H PIUMHI/MG 
Praça Zeca Soares, 211 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 212/2017 

x¡ PREGÃO PRESENCIAL R.P. N° 05/2017 
TIPO: MENOR VALOR GLOBAL 

Pelo presente instrumento, credenciamos o Sr. ANTONIO GERALDO CAMPOS 
PROENCA, portador do Documento de Identidade MG-5.617.221, como representante da 
empresa MAX COPY LTDA - EPP, CNPJ n° 03.323.627/0001-71, 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. 

Itaúna (MG), 10 de Julho de 2017 

, /Êfewun 
#0 Ggrygon Çtçrrçalves Rodrigues - Gerente CP . 041.888.386-63 RG: MG-10.171.810 

MAX COPY LTDA - EPP 
CNPJ 03.323.627/0001-71 

. I" ram 52110001 'I 
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DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA 
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Conforme Anexo VI 

AO A _ 

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - PIUMHI/MG 
Praça Zeca Soares, 211 

,N COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITÃTORIO N° 212/2017 
PREGÃO PRESENCIAL R.P_ N” 05/2017 
TWOLMENORVALORGLOBAL 

A empresa MAX COPY LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o 11° 03.323.627/0001- 
71, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) Gleisson Gonçalves' Rodrigues, portador do 
Documento de Identidade n” MG-10.171.810, inscrito no CPF sob o n” 041.888.386-63 
DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como 
Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3° da Lei Complementar n.° 123/2006 e que não está 
sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4° deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei. 

( ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos 
utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n°. 123/06, para regularização, 
:estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções 

KN. previstas no art. 81 da Lei n” 8.666/93. 

Itaúna (MG), 10 de Julho de 2017 

/âáauw 
Glei on Gpzêalves Rodrigues - Gerente 

CPF: 041.888.386-63 RG: MG-10.171.810 

&Jazzzazzxssggãga 0111000111 
MAX 0°? B 

ão ' 4 a 

a Sã° J°3568Ú'22. 
s Í cãlínas @galã-l 

Y LTDA 

Tudo para sua copiadora. 
Avenida São João, 4874 - Lourdes - 35680-228 - Itaúna - MG 

Fone I Fax: (37) 3241-3477 fj É  gi 



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

Certidão Simplificada 
Certiñcamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição. 
Nome Empresarial: MAX COPY 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 Constitutivo 

3120574267-5 03.323.627/0001-71 02/08/1999 01/08/1999 

Endereço Completo: 

AVENIDA SAO JOAO 4874 - BAIRRO LOURDES CEP 35680-228 - ITAUNA/MG 

Objeto Social: . 

A) COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, MAQUINAS 
COPIADORAS E PLOTTERS, SCANNER, MULTIFUNCIONAIS, ETIQUETADORAS, ROTULADORES. COMPUTADORES, 
PERIFÉRICOS, PECAS E SUPRIMENTOS E ARTIGOS PARA PAPELARIA, SERVICO DE ENCADERNACAO, PLASTIFICACAO E 

ENVELOPAMENTO DE DOCUMENTOS B) PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM: MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. MAQUINAS COPIADORAS PLOTTERS SCANNER MULTIFUNCIONAIS PLASTIFICADORAS 
ETIQUETADORAS ROTULADORES COMPUTADORES PERIFERICOS C) LOCACAO DE MAQUINAS_ COPIADORAS, 
IMPRESSORAS PLOTTERS SCANNER MULTIFUNCIONAIS PLASTIFICADORAS ETIQUETADORAS ROTULADORES 
COMPUTADORES PERIFÉRICOS. D) PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS, IMPRESSAO, DIGITALIZACAO ELETRONICO DE 

DOCUMENTO (GED) E) PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO E SUPORTE EM SOFTWARE DE GESTAO DE 

CONTEUDO EMPRESARIAL (GEDIECM) F) VENDA, PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E LICENCIAMENTO EM 
SOFTWARES PROPRIOS E DE TERCEIROS 

Capital Social: R$ 50.000,00 Microempresa ou Prazo de Duração 

CINQUENTA MIL REAIS EmPTF-'Sa de 9909800 
Capital lntegralizado: Rs 50.000,00 Pme INDETERMINADO 

CINQUENTA MIL REAIS EMPRESA PEQUENO 
PORTE 

(Lei Complementar 
n°123f06) 

Sócio(s)/Administradodes) 

CPF/NIRE Nome Term. Mandato Participação Função 
046.796.686-95 EDUARDO DE MELO AMARAL mxxxxx RS 45.000,00 SÓCiOIADMINISTRADOR 

517.915.016-72 MARILENE TEIXEIRA DE MELO AMARAL xxxxxxx R$ 5.000,00 SÓCIOIADMINISTRADOR 

Status: XXXXXXXX Situação: ATiVA 

Último Arquivamento: 16/12/2015 Número: 5631795 

Ato 002 - ALTERACAO 

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) 
2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL 

D51 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 

NADA MAIS# 

Belo Horizonte, 31 de Maio de 2017 07:21 

 
Certidão Simpliñcada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. e esejar 
confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (wvlrw.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão 
pode ser validada de duas formas: 
1) Validação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visual (digite o n° 6170001270287 e visualize a certidão) 
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MaxCopy 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÃS 
CONDIÇOES DE HABILITAÇÃO 

Conforme Anexo IV 

AO 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - PIUMHI/MG 
Praça Zeca Soares, 211 

ñ COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
A PROCESSO LICITATORIO N° 212/2017 

PREGÃO PRESENCIAL R.P. N” 05/2017 
TIPO: MENOR VALOR GLOBAL 

MAX COPY LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n”, 03.323.627/0001-71 por 
intermédio de seu representante legal, Sr(a) Gleisson Gonçalves Rodrigues, portador do 
Documento de Identidade n° MG-10.171.810 e inscrito no CPF sob O n” 041.888.386-63, 
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. 

Itaúna (MG), 10 de Julho de 2017 

ñ G1 ssolyáonçalves Rodrigues - Gerente 
C E 041.888.386-63 RG: MG-1Ú.171.810 

MAX COPY LTDA - EPP _1 

CNPJ 03.323.627/0001-71 

r     

Tudo para sua copiadora- 
Avenida São João, 4874 - Lourdes - 35680-228 - Itaúna - MG 

Fone! Fax: (37) 3241-3477 W aê 
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DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE 
INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE 
HABILITAÇÃO 

Conforme Anexo VII 

,d AO A l 
' SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - PIUMHI/MG 

Praça Zeca Soares, 211 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 212/2017 
PREGÃO PRESENCIAL R.P. N° 05/2017 
TIPO: MENOR VALOR GLOBAL 

A Signatária MAX COPY LTDA - EPP, CNPJ 03.323.627/0001-71, neste ato 
representadoüi) pelo(a) Sr(a) Gleisson Gonçalves Rodrigues, RG n° MG-10.171.810 SSP-MG 
e do CPF n” 041.888.386-63, 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 11° 

8.666/93. 

if¡ Itaúna (MG), 10 de Julho de 2017 

%«.«~. 
Gle' On Gonçalves Rodrigues - Gerente 

CPF: 041.888.386-63 RG: MG-10.171.810 
MAX COPY LTDA - EPP 
CNPJ 03.323.627/0001-71 "l 

"oa 3236211000141 

ão JOÉO - 4874 
Avenida S 530-228 . 

Loqrdaes g GSR:: geram)  ltaun ' L 

Avenida São João, 4874 - Lourdes - 35680-228 - Itaúna - MG 

Fone I Fax: (37) 3241-3477 Mag (T 

Tudo para sua copiadora. 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
raça 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 ........... .. 5 I 2.017 

.lipo de documento. Proposta 

Tipo de juntada ..... .. Anexação de novos documentos ao processo identificado 

Protocolo"... 902312017, quinta-feira, 13 dejulho de 2017 08:45:00 . 

Requerente. REPROESTE COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA ME 23.201.659l0001f01 

Finalidade... 

Detalhes..., 

Sistema: MGFCompras - JunladaüeDocumenlosol .rpt _ Página 1 
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE REPROESTE COMERCIO DE 
MAQUINAS LTDA 

1. AMANDA RIBEIRO ANTUNES, nacionalidade BRASILEIRA. EMPRESARIA. Solteira, data de 

nascimento 2010511993, n” do CPF 114.132.316-83. documento de identidade 17739981, SSP. 

MG, com domicilio 1 residência a AVENIDA PREFEITO MILTON PENIDO. número 123, APT 301, 

bairro¡ distrito BELVEDERE, municipio ITAUNA - MINAS GERAIS. CEP 35.680-345 e 

2. LETICIA RIBEtRO ANTUNES, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Solteira, data de 

nascimento 0510311995. n” do CPF 137.030.796-90, documento de identidade 20050469, SSP. 

MG, com domicilio f residência a AVENIDA PREFEITO MILTON PENIDO. número 123, APT 301 

bairro 1 distrito BELVEDERE, municipio ITAUNA - MINAS GERAIS. CEP 35.500-345. r 

Constituem uma sociedade empresária limitada_ mediante as seguintes cláusulas: 

Ciausula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de REPROESTE COMERCIO DE 

MAQUINAS LTDA. 

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia REPROESTE. 

Cláusula Segunda - O objeto social será COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS a¡ 
COPIADORAS, IMPRESSORAS. EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA m 

ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINAS COPIADORAS. MICROCOMPUTADORES E 

EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO VENDA DE SUPRIMENTOS, PECAS E ARTIGOS DE 

PAPELARiA SERVICOS DE COPIAS. IMPRESSAO, PRE IMPRESSAO, SCANEAMENTO E 

ACABAMENTOS GRAFICOS. 

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na AVENIDA AVENIDA. número 163. bairro 1 distrito 
OLIMPIO MOREIRA, município ITAUNA - MG. CEP 35.680-970. 

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 2510812015 e seu prazo de duração é 

indeterminado. 

Cláusula Quinta - O capital social é R$ 20.000,00 (VINTE MIL reais] dividido em 20.000 quotas no 

valor nominal R5 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do Pais, peios 
socios: 

NOME N' DE ctuoTAs VALOR as 

AMANDA RtBEIRO ANTUNES 13.000 15.000,00 

LETtCIA RIBEIRO ANTUNES 2.000 2,000.00 

TOTAL 20.000 20.000,00 k J 

Ciausula sexta - As quotas sao indtvistveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros 

sem o consentimento do(s) outrois] sociais). a quem tica assegurado, em igualdade de condições 

e preço direito de preferencia para a sua aquisição se postas à venda, tormailzando. se realizada 

a cessão, a alteração contratual pertinente. 

Cláusula Sétima - A responsabiiídade de cada socio e restrita ao valor de suas quotas. mas todos 

respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá a administradoraisócla AMANDA 

RIBEIRO_ANTL_.IN¡E_SK_,_Í corn os poderes e atribuições da represents-ça: ativa emgguãsiva na 

?SOC_ÍÇ_I;_I¡ÊÍÇIF,Í_ÍUÉ: atue eirtrajugioiaigppgendo praticar todos os atos compreer EdQQNÇIí|BAçICONFORME 
sempre de;interesse_dagsociedadegfautoyizado o uso do nome empresarial,  nkjüfúTA comERcfAL 
_ÓWLO.,,,EG,,DO,, ,5 ru n¡ illillllllillillillilllillit .casam ' .it. 00.1% 

  
   

sua#   
.Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

›' Certifico registro sob o n” 31210478450 em 0210912015 da Empresa REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, Nire 31210478450 e 

protocolo 155511181 - 0210912015. Autenticação: 705313970151321EA2BB4AB9E049FBDA2B56E9015. Marínely de Paula Bornñm - Secretária-Geral. 
   

autenticada digitalmente e assinada em 1010912015 por Maríneiy da Paula Bomñm - Secretária-Geral. 

L...” ::.21 

Para validar este documento, acessa www.jucemg.mg.gov.br e informe n” do protocolo 151551 .1 18-1 e o código de segurança eieK Esta cópia foi 
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Certifico registro sob o n 
protocolo 155511181 - 021092015. Autenticação: 7C5SB97CA321EA2B 
Para validar este documento, acesse wxvw.jucamg.mg.gov.br e informa 
autenticada digitalmente e assinada em 1010912015 por Marinely de Paula Bomiim - Secretaria-Geral. 

CONTRATO DE CONST|TUIÇÃO DE REPROESTE COMERCIO DE 
MAQUINAS LTDA 

faze-Io em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de 

qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imoveis da sociedade. 

sem autorização dois) outrots) sociots). 

Cláusula Nona - Ao término de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o administrador 
prestará contas ¡ustiticadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do 
balanço patrimonial e do balanço de resultado económico, cabendo aos socios, na proporção de 

suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social. cs socios 
deliberarão sobre as contas e designarào administradoras) quando tor o caso. 

Cláusula Décima Primeira - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 

dependencia. mediante alteração contratual deliberada na forma da lei. 

Clausura Décima Segunda - Os socios poderão, de comum acordo. tixar uma retirada mensal, a 

titulo de "pro labore". observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

Cláusula Decima Terceira - Falecendo ou sendo interditado qualquer socio. a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros. sucessores e o incapaz. Não sendo possivel ou 

Inexistlndo interesse destes ou dois) sociais) remanescentes), o valor de seus haveres será 

apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, 
verificada em balanço especialmente IevantadoParágrafo unico - O mesmo procedimento será 

adotado em outros casos em que a sociedade-se resolva em relação a seu socio. 

Cláusula Décima Quarta - Ots) Administrador (es) declaratm). sob as penas da lei. de que não 

estàtao) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 

condenação criminal, ou por se encontradem) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente. o acesso a cargos públicos', ou por crime falimentar, de prevancação, peila ou 

suborno, concussao, peculato, ou contra a economia popular. contra o sistema financeiro 
nacional. contra normas de defesa da concorrencia, contra as relações de consumo, fe pública, ou 

a propriedade. 

Cláusula Décima Quinta - Em consonância com a cláusula oitava do presente contrato. a sócia 

AMANDA RIBEIRO ANTUNES poderá representar e assinar pela sociedade SEPARADAMENTE, 

' podendo ainda nomear procuradores em nome da sociedade. 

Clausula Décima Sexta - Em observância á cláusula décima - segunda do presente contrato. as 
sócias. de comum acordo resolvem 'lixar uma retirada mensal a titulo de pro-labore para a sócia 

AMANDA RIBEIRO ANTUNES, observadas as disposições regulamentares pedinentes, 

Cláusula Décima Sétima - Fica eleito o foro de ITAUNA para o exercicio e o cumprimento dos 

direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, estando os sócios justos e contratados, assinam o presente instrumento' 

ITAUNA - MG, 25 de Agosto de 2015. 

CONFERIDA. CONFORME 
SITE DA JUNTA COMERCIAL 

'  ,, É Licl ç 
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE REPROESTE COMERCIO DE “L 
MAQUINAS LTDA 

. mma-l Mmwyp Quote xinga/S. *' 
L7 AMANDA RIBETRO ANTuNEá 

Sócio/Administrador 

LETÍCIA RIBEIRO ANTUNES t 
Sócio 
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, 5 1. u! 
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LEnctA R|BE|RO AÃJJ-::ÊÊS BXKA2B41 m ANDA :mesmo     Duuíà. Emtesréda "made Itaúna' 31,0% 
2° Tan-anão ' 

EmoL. RS 7.50 REC.: R! 0.55 

51400252 
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 __ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
55  Certifico registro sob o n” 31210478450 em 02l09¡2015 da Empresa REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, Nire 3 

8450 e 
protocolo 155511181 - 02109/2015. Autenticação: 7C58B97CA321EA2B84AB9E049FEDA2356E9015. Marinely da Paula Bomñm - Secretária-Geral. 

Para validar este documento. acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 15/551118-1 e o código de segurança eieK Esta cópia fo¡ 
autenticada digitalmente e assinada em 1010912015 por Marineíy de Pauia Bomñm - Secretária-Geral. _ 
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a Santiago dos Santos 
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çr au) firma 

enem 

Íecórlheç** ° ;i 
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ou rs. Em' est" 
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Tecnologia sem Impressão mgítai 

AO ' 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO PRESENCIAL N” 05/2017 

PROCESSO LICITQTORIO N** 212/2017 
TIPO DE LICITAÇAO: MENOR VALOR GLOBAL 

.ANEXO III - CREDENCIAMENTO 

Pelo presente instrumento, credenciamos Sr. Pablo Diêgo MarçglíMçgêâeáÊggrtador dolgG n° 
18.518.423, e do CPF n° 122.059.546-28, brasileiro, casaçlayoãçofíâultor Comercialgíjggesizçíeiíte e 
domiciliado à Rua Enio Pereira de Carvalho, =3§3Ã BaiHo Parque Jardim ' ãtgtá'rien_se,.;_ 

Itaúna/MG, CEP 35680-000, como representant  :empresa REPROESTE COMÉRCIOEDEQj¡g.;__ 

MÁQUINAS LTDA-ME, CNPJ n” 23.201 .55952009112101, para participar ghasíreiítríiõesrelááiíiiras ao 
processo licitatório acima referenciado, o qyâ "O O  '  N' 

propostas, manifestar-se em nome da grñuprgs 

verbais, negociar preços e demais conçíiíçõe ia 
assinar atas e praticar todos os atos ng* 
firme e valioso.  

      
   

     
 

st ,autorizado a requerer x¡  d'”"5ciõi:'ú “' en” 

gieísistir e interpor Q§Ç1Íírs0'§f5"ap 

par propostas comerciaisígrubric 
pr “edimento Iicitíprio 
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  3 201 65910001433  "ÉÇREPROESTE COi-AÊRCIO as 
MÁQUINAS LTDiSL-ieiE 

Rua Araxà.132 
ResidJiiorro do Sol- CEP3568D-284 

ITAÚNA -' MINAS GERAIS-l 

açãu, Peças, Suprimento# :e Àssistênciàihâcnica 
Éupiadnrag, laupresspras a Multifgnciunaig 
Égua Araxá , 132- Morro cio so: . 35.680-284 . 37 3241-5945 
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DECLARAMOS QUE CONFERJMOS ESTA com com 
o ORIGINAL E GONFIRMAMOS SUA EXATIDÃO 

EM _$105 fault? DEA? 
V 

 
u naçoes 

ÊAAE Piumhi - MG 



'lã   
' REPROESTE 

Tacnnlugía em ¡Wiflfüüüâü limita] 

A0 . 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2017 

PROCESSO LICITQTORIO N° 212/2017 
TIPO DE LICITAÇAO: MENOR VALOR GLOBAL 

ANEXO VI - DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 
_ PORTE ' 

REPROESTE COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDAz,Ml;§,§:i"ñ"s°c"ri~Êa no CNPd§;-sot;;.o°**n°, 
23.201.659/0001-01, por intermédio de seu_._n_,,_repref$eñtante legal a SrtaÍ ' 

Ribeiro Antunes, inscrito no CPF sob o,._$n°”“1'~_1;,4_.1'%32.316-83 e RG n° 17._ 
SSP/MG, brasileira, solteira, empresáriaàjràsjmçiehte a Avenida PragefejtóâiMiltorlwtR. 

123, Apto 301, Belvedere, Itaúna/MG EL_  sob as pena_s"da,,[_e;_i=.::q&é; 

os requisitos legais para qualificaça " gjêMicroempres  5),? a «39 
'Compiementar n.° 12312006 e  t"" 

do § 4° deste artigo, estando apíjtá?” a 
nos arts. 42 a 49 da citada lei.? 
( ) Declaramos possuir rg* 
pretendemos utilizar o prazjgágpreviasto' 
123/06, para regularização? Íestand” 
contratação, estando sujeit *Êâmíãçõesrp 

     
@Lisa  

idgh             

   
   

 
.no(“s) docuníentog   R 

_rL 43, § 1° da Leiàrõbmplemaewwíaa_ 
ateu, do contrário, decairá owdíreito.: 

i t' Ísànoáaíryt. 81 da Lei n° 8.666/93.   
"  acima)    

 

  

PROESTE COMÉRCIO ne 
MÁQUINAS LTDA-ME 

Rua Aralá.132  
ResidMorro do Sai - CEP 35580-284 

.ITAÚNA - uma  
_íRE  

 
 

  
Vanda, Locação. Façam, Euprimenfzua e Assistência Técnica 

sam Cgpiadxzpraü, _impressoras as Multifunczilçnnais 
Rua Araxá , 132-» Morro do Sol - 35.680-234 ~ 37 3241-5945 

Cn s ': 23.201.659/0001-01 - wwwwe - ¡fpestemotznbr 



Ministério da indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresariai 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. 

Nome Empresarial: REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME 

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

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

3121047845-0 23.201 .659/0001-01 02109/2015 250812015 

Endereço Completo: n 

RUA ARAXA 132 - BAIRRO RESIDENCIAL MORRO DO SOL CEP 35680-284 - ITAUNNMG 

Objeto Social: 

COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS. EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA 
ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINAS COPIADORAS, MICROCOMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO VENDA 
DE SUPRIMENTOS, PECAS E ARTIGOS DE PAPELARIA SERVICOS DE COPIAS. IMPRESSAO, PRE IMPRESSAO. 
SCANEAMENTO E ACABAMENTOS GRAFICOS. 

Capital Social: R$ 20000.90 n Microempresa ou ' Prazo de Duração 

VINTE MIL REAIS Empresa de Pequeno 
Capital lntegralizado: R$ 20000.00 PMB INDETERMINADO 

VINTE MIL REAIS MICRO EMPRESA 
(LaiCompIementar 

n°123I95) 

Sócio(s)lAdministradortes) 

CPFINIRE Nome _ Term. Mandato Participação Função 

114.132.316-83 AMANDA RIBEIRO ANTUNES xxxxxxx R$ 10.000,00 SÓCIOIADMINISTRADOR 

137.030.796+90 LETICIA RIBEIRO ANTUNES xxxxxxx_ R$ 2.000,00 SOCIO 

Status: xxxxxxx _ Situação: ATIVA 

Último Arquivamento: 30/11/2015 _ Número: 5622087 

Ato O02 - ALTERACAO ' 

Event0(s) 2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO_ MESMO MUNICIPIO 

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 

NADA MAIS# ' 

Belo Horizonte. 12 de Julho de 2017 16:39 

 
      
-CONFERIDA CONFORME  
Silene: JUNTA COMERCIAL 

_SME - Piumh G 

JaquallnepAparecida e 
ucuaçgesf?” 

SAAE Piumhi - m” 

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se deseiar  
conlirmar a autenticidade desta certidão. acesse o site da JUCEMG (httpzllwwwjucemg_mg.gov.br) e clique em validar certidão. A 
certidão pode ser valldada de duas formas: 

1) Validação por envio de arquivo (upload) ;f 2) Validação visual (digite o n" 6170001543337 e visualize a certidão) 

IIIIIIIIIIII |I|||I|I|||I|||I Página 1 de 1 
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REPROESTE 
Tecnologia em lmprasmâü Bigítal 

AO 
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2017 

PROCESSO LICITATORIO N° 212/2017 
TIPO DE LICITAÇAO: MENOR VALOR GLOBAL 

ANEXO [V - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS CONDIÇOES DE 

     

  

  

HABILITAÇÃO 

"N 

REPROESTE COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDAÍ-Íihjiguo:  ho ONPJÍ§'NSODÇ:§ 
23.201.659/0001-01, por intermédio de seuízreñrâw ñfante legal a Srtaü  É” 
Ribeiro Antunes, inscrito no CPF sob o_,_n°'3“~11:;gi._1;82.316-83 e RG n° 17._ é 

SSP/MG, brasileira, solteira, empresáriedgif " :ente a Avenida Pi; 
123, Apto 301, Belvedere, itaúnalhíiGf 
requisitos de habilitação definidos_  ::h 
do art. 4°, Vil da Lei Federal n; 105 
termos da lei.  

"x 

F23 2m 65910001017  REPROESTE COMERCIO DE . 

MÁQUlNAES ::mir-ME › 

Rua Araxà,132 4% 
'gízResidlñorro do Sol - CEP35B80-234 

«igêwivñurauna -   
Venda, Lacaçãu, Façam, Suprimmntas e Assistência 'Técnica 

' tem Copiadoras, ¡mpresãuraá e Multifuntzimnaís 
Rua Araxá , 132- Morro do Sol - 35.680-284 › 37 3241-5945 

Cn a ': 23.201.659I00G1O-01 r www._re roestemónmbr 



Re' esTe 
_ * Tecnologia em lmnressãn üigitai 

A0 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2017 
PROCESSO LICITATORIO N° 212/2017 
TIPO DE LICITAÇAO: MENOR VALOR GLOBAL 

ANEXO Vll - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇAO 

 
 

        

    

"N 

A Signatária REPROESTE COMÉRCIO DE MÁQUJNA , "FDA-ME, i'r:í§crit'a;;no:,ç'NPJ 
sob o n°, 23.201.659/0001-01, neste ato represents-QQ_ pela sua representante iéãgal~a.z. 

Srta. Amanda Ribeiro Antunes, inscrito nçfd-G' E;.á_§"çf›'t5“o n° 114.132.316-83 'e' J "  
17.739.981 SSP/MG, brasileira, solteir rhníaréíária, residenteà¡_§1;;A'\ÉÍe'nidg-,L_P; eiçg, 
Milton Penido, 123, Apto 301, Belvedê_ tatiana/MG, Declara,  atégtàí7içãreéiàñnte, 

data encontra-se desimpedida def"   ,Ízfda licitação, qãfigaíñõogáe, <àiuiQdã”,"Ê'í?a“ 

declarar, sob as penalidades cgñlv superveniência_ di 21217310 iñ Tedííivo 
habilitação, conforme art. 32, pafáõ da Le¡ n” 8.666/53” O .   

"W 

f? _  2m essijzoeom?  593mm COMÉRCiO se 
MÀQUJNÀS LTEJÁ -ME 

Rua Araxá_ 332 

ro do Sci - CEP:51580-234 

- MINA3 Gi-:nAie-J 

;Sid ?vier  NA  

Venda., Ltzuztação. Peças, Suprimentos e Assistência Tétnitza 
en¡ Cupiadnras, Impressoras e Multifuncionais 

Rua Araxá , 132« Morro do so! « 35.680.284 - 37 32415945 

Cn _-. 23.2ü1.659›'0D01a01 ~ wwwge a roestemzpnnhr 



   
31¡ Secretaria da Micro e Pequena Empresa de Presidencia da República ND DO P'  

_ ' ' Secretaria da Racionalização e Simplificação ' una¡ . u¡ "Aun 
v'. _ _ __¡ Departamento de Registro Empresarlale Integração 
'  ~ secretaria de Estado de Deenvolvimentn Econômico de Minas Gerais       

NIRE (de sede ou lilnal. quando e Código de Natureza N** de Matricula do Agente _  
sede lar em outra UF) Juridica Auxiliar do Comércio 

31 210478450 2052 -I 

1 - REQUERIMENTO 
ILMCNA). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

NOME: REFRDEBTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME 
(da Empresa ou do Agente Auxiñar do Comércio) 

requer a VHS' o deferimento do seguinte alo: Nú FcmREMp 

  N° DE CÓDIGO contact   |  
VIAS oo ATO 

i|||i||il||I||Ii 9 

  

oo EVENTO QTDE DESCRIÇÃO oo .no r EVENTO J 1 53279909949 

1 lou: - - ALTERACAO 
2211 1 ALTERACAD DE ENDEREÇO DENTRO no mesmo 

MUNICIPIO 

fx F _ Representante Legal de Empresa¡ Agente Auxilia: do Comércio:  naum Nome'. A .- . .- !Za-saum Antunes 
Local Assinatura: fa_ E .. I ' 

A ' Tolafon r Contato: IS?) 534W! ' ' 

I  '14 Outubro 2015 , 

Data 

2 - USO DA JUNTÀ COMERCIAL 

“Êecnsâo swoumn U DECISÃO COLEGIADA 

 

"Nornelsl Empreeariellals) igualtais) ou semalhantqsl: 

 
 

lj SIM ü 51” Processo em Ordem À decisão 

r r 

Data 

ü NÃO :___r D NÃO ____r_r__ Responsável 

Data Responsável Data Responsável 

DE 'S59 SWGUMR 2' EWQGMIa 3' Exigência 4- Exigência 5- Exigência 

Processo em exigência. (Vide despacho Em folha anexa) ñ Processo deferido. Publique-ee e arquivo-ea. E' Ú 

_. U Processo indeferido. Publique-se. @JAH  Data 

DECISÃO COLEGIADA 2' Exigência 3° Exigência 4*' Exigência 5° Exigência a Fracasso em exigência. (Vide despacho em folha anexa) E] ü E] a 
D Processo deferido. Publiquevse e arquiva-ee. 

  
ü Processo indeíerido. Publique-sa. 

- CERTIFICO O REGISTRO SOB 0 NRO: 5022031' 

 

É:: “r JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS .I'- 

 
   

  

 

___.f lí_ ' EMSDMÍHMB. í_ 
m” W' itttmosatecousncnoanumuLmn- 

ProtAmmnmrzns-:z     _ 

oasemmçoss “*'“F"°-" CONFERIDA', coülàoiâiàitai  Í. r « 

srrE DA JUNTA cqmggçigg_ . _ % 1 A K 

DATA' _Lig o   ífyiâ ?   
/vâ 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais °   . Certifico registro sob o n° 5622087 em 30111/2015 da Empresa REPROESTE COMÊÊÉÊJPMÀQMQIAS LTDA - ME. N : . 

protocolo 156725762 - 2311112015. Autenticação: 405804902127B2A3894F2D324646A797SGSSAB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br o informa n° do protocolo 1516725764 e o código de segurança uhqZ Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 0211272015 por Mannely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
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1°' Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social da 
Sociedade Empresárialimitada: "REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME" 

AMANDA RIBEIRO ANTUNES, brasileira, solteira, empresária, residente e 
domiciliada na Avenida Prefeito Milton Penido, n°. 123. apto 301. Bairro Belvedere 
em Itaúna - MG, CEP'. 35.680-345, nascida aos 2010510993, portadora do 
Documento de Identidade n°. 17739981, expedido pela SSP/MG e inscrita no CPF 
sob o n°. 114.132.316-83. 

LETÍCIA RIBEIRO ANTUNES, brasileira_ solteira, empresária, residente e 
domiciliada na Avenida Prefeito Milton Penido, n°. 123, apto 301. Bairro Belvedere 
em Itaúna - MG. CEP: 35.680-345. nascida aos 06/03/1995, portadora do 
Documento de Identidade n°. 20050469. expedido pela SSP/MG e inscrita no CPF 
sob o n°. 137.030.796-90. 

Únicas sócias componentes da sociedade empresária limitada, "REPROESTE  
COMÉRCIO oe MÁQUINAS LTDA - me", inscrita no CNPJ sob o n°. 
23.201.659/0001-01, estabelecida na Avenida Avenida. n°. 163, Bairro Olimpio 
Moreira em Itaúna - MG. CEP: 35.680-970, resolve alterar o Contrato Social 
devidamente registrado na JUCEMG sob o n°. 31210478450 em 02/09/2015, na 
seguinte cláusula e condição; 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Da Sede 

A sociedade com sua sede estabelecida na Avenida Avenida, n° 163, Bairro Olimpio 
Moreira em Itaúna - MG. CEP: 35680-970. resolve altera-la de endereço. passando 
a sediar-se na Rua Araxá. n° 132, Bairro Residencial Morro do Sol em Itaúna - 
MG, CEP: 35680-284. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Das Alterações 

Pennanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato constitutivo '  
não alcançadas pelo presente instrumento.  ~ 

Em virtude da presente alteração contratual introduzida no ato constitutivo da 
sociedade arquivado na JUCEMG, o contrato social fica assim consolidado: 

uhmuam .um .. 

íncowr-"Ereíõiílcêãheoaue _, 

 
  . ...__,.....u.-.-.-›_~--- ~*°**ji"*”"_'“^.í'  J: t_ ;Communidade .l. Franco ;SITE DA JUNTA CÓMEB 'ÍA i*  3 ,.--=›í,;   .e ' ::pazes-asia _ _  , í v. .  _L 3,.; ¡ catifaairjqÀçígntabglidãqéjfrêhêo.combr/ www.conrebilidadejfrànczxcontbr   

 
 
 ¡ Página 1 de 5 

@gw @ 
ira 31210478450 e 

Junta Comercial do Estado de MinàsGerâisÍ -"'--'_  'ff › '  Certifico registro sob o n” 5622037 *ern'90¡1-1'l2015 da Empresa REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME. N 



1° Alteração Contratuai e Consolidação do Contrato Social da 
Sociedade Empresária Limitada: 

"REPROESTE COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - ME” 

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 
"REPROESTE COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - ME" 

CLÁUSULA PRIMEIRA e 

Da Denominação Social. Nome Fantasia, Inicio e Prazo de Duração 

A denominação social gira sob o nome empresarial de "REPROESTE COMÉRClO 
DE MAQUINAS LTDA - ME", tendo iniciado suas atividades em 25 de Agosto de 
2015. 

Parágrafo Primeiro: A sociedade adota como nome fantasia "REPROESTÉ. 

ñ Parágrafo Segundo: A sociedade vigorará por prazo indeterminado. 

ÉN papelaria. serviços de cópias, impressão. pré - impressão. scaneamento e 

  
   
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Da Sede e Filiais 

A sociedade tem sua sede na Rua Araxá. n°. 132. Bairro Residencial Morro do 
Sol em Itaúna - MG, CEP: 35.680-284. 

Parágrafo Único: A sociedade poderá, a critério das sócias. e observadas as 
demais disposições do presente instrumento. abrir ou encerrar filiais a qualquer 
momento. em qualquer parte do território nacional ou no exterior. 

cLAusULA TERCEIRA 
Do Objeto Social 

A sociedade tem por objeto social o comércio e locação de máquinas 
copiadoras, impressoras, equipamentos de escritório e informática. 
assistência técnica em máquinas Copiadoras, microcomputadores e 
equipamentos de escritório, venda de suprimentos, peças e artigos de 

acabamentos graficos. 
CLÁUSULA QUARTA 

Do capita¡ Social 

O capital social é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). dividido em 20.000 (vinte mil) 
quotas no valor unitário de R$ 1.00 (hum real). totaimente integraiizado pelas sócias 
em moeda corrente do pais, da seguinte forma'. 

coNFERIDA, CONFORME i °°"*"§'7'."ã§2':$s'.í""°° ã: mas e . 

slTE DA   «z- onraniridadejfrancoxonmbrImvw.centaumdadajfraiiposàñítíf ' “ 

DATA- .ig  mg   
n' @- ._  '  V  

SAAE Piu hi - MG: '  
' N Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

.7 5 ;, ' 

r Certifico registro sob o n” 5622087 em 3OI11I201S da Empresa REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME, Nirà 31210478450 e 

protocolo 156725762 - 23H 112015. Autenticação: 4CB8D49D2127B2A3894F2D324646A79T5635AB. Marinety de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
Para vaiidar este documento. acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 1'5_I'672.576-2 e o código da segurança ubqZ Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 0211212015 por Marineiy de Paula Bomfim - Secretária-Serei. '  

     

 



1° Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social da 
Sociedade Empresária Limitada: 

"REPROESTE COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA - ME" 

SÓCIO QUOTISTA QUOTAS VALOR EM R$ % 
AMANDA RIBEIRO ANTUNES 18.000 18.000,00 90 
LETICIA RIBEIRO ANTUNES 2.000 2.000,00 10 
T o t a I: 20.000 20000.00 100 

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade da sócia e, na forma do artigo 1.052 do 
Código Civil Brasileiro. restrita ao valor das suas quotas. 

Parágrafo Segundo: As sócias respondem solidariamente pelas obrigações da 
sociedade. 

CLÁUSULA QUINTA 
Da Administração Social 

A administração da sociedade é exercida pela sócia AMANDA RIBEIRO 
ANTUNES. que assina separadamente e representa a sociedade ativa e passiva, 
judicial e extrajudicialmente, com poderes e atribuições de administradora 
autorizada ao uso do nome empresarial, sendo vedada, no entanto. em atividades 
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de terceiros ou 
da própria quotista. A sócia administradora poderá nomear procuradores em nome 
da sociedade. 

CLÁUSULA SEXTA 
Da Retirada Pró-Labore 

A sócia AMANDA RIBEIRO ANTUNES tem uma retirada mensal, a titulo de “ Pró- 
Labore", em valor a ser oonvenoionado entre as sócias observadas as disposições 
regulamentares pertinentes.  

 CLÁUSULA SÉTIMA ' 

Da Cessão e Transferência de Quotas  
As quotas são indivislveis e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros sem 
o consentimento da outra sócia, a quem fica assegurado, em igualdade de 
condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, 
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 
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1° Alteração Contratual e .Consolidação do Contrato Social da 
Sociedade Empresárialimitada: 

"REPROESTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME" 

cLAusuLA OITAVA 
Do Balanço Geral da Sociedade 

Durante o exercicio social poderão ocorrer apurações mensais, em balancetes 
contábeis e Demonstração de Resultados; e serão consolidados a cada periodo de 
doze meses. procedendo à elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e do 
Balanço de Resultado Econômico, coincidentes com o ano civil. As sócias terão a 
participação nos lucros ou suportarão as perdas apuradas. proporcionalmente ao 
seu capital social ou aos trabalhos executados; de acordo com o que melhor os 
convier. sendo permitida a distribuição antecipada de lucros do exercicio. 

CLÁUSULA NONA 
Da Prestação de contas 

Ao tennino de cada exercicio social, em 31 de dezembrma administradora prestará 
contas justificadas de sua administração; nos quatros meses seguintes as sócias 
deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. 

cLAusuLA DÉCIMA 
Da Abertura de Filiais 

A sociedade pode a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, 
mediante alteração contratual assinada pelas sócias. 

CLÁUSULA DÉClMA PRIMEIRA 
Do Falecimento ou Interdição das sócias 

Falecendo ou interditando qualquer sócia. a sociedade continuará sua atividade 
com os herdeiros sucessores da incapaz. Não sendo possivel ou inexistindo 
interesse deste ou do(s) sócio(s) remanescentes). o valor de seus haveres será 
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade. à data da 
resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a sua sócia. 

   ~ Contabilidade J. Franco   r ÂtJUNTÀ-GOMERCIAÍTQS 37-3249-3350   
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1° Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social da ) Sociedade Empresária Limitada: 
"REPROESTE COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - ME” 

CLÁUSULA DÉcmA SEGUNDA 
Do Conselho Fiscal 

Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal. 

e CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
Do Desimpedimento das Sóclas e Administradora 

As sócias e administradora declaram, sob as penas_ da lei que nao estão impedidas 
de exercer a administração de sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem 
em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011, § 1° do 
Codigo Civil (Lei n”. 10.406I2002). 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
Da Resolução dos casos omissos 

Os casos omissos neste contrato Serão resolvidos com observância dos preceitos 
do Código Civil (Lei n°. 1040612002) e de outros dispositivos legais aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
Do Foro 

Fica eleito o foro da Comarca de ltaúna - MG, para o exercicio e o cumprimento dos 
direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E. assim. por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento 
particular de contrato social em O1 (uma) via, 

«fls “ê 
4.¡ F70, Itaúna-MG. 13 de Outubro de 2015. 
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qEmnI.: Rs 7. a Ricms 0.43 TFJ.: ns 2.50 Total: R$10,54 

CONFERIDA, CONFORME i 
sua DA JUNTA COMERCIAL  
DATA: 

cida de Souza 
" ' OEIRA Ô Licitações e contratos 

“' SAAE Piumhi- MG 
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Serviço Aut. de Agua e Esgoto e¡ A ;ã 7 
raça Zeca Soares, 211 23782.81 O - *só* 

'i7 

Piumhi - MG 

Abertura de propostas do processo de compra 212.' 2017 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO MONOCROMÁTICA, 

CU , 

Processo de licitação: 5 I Züiiliumunaliuamnisrmmpnmannak UM PERÍODO DE 12 MESES. 

03.323.627I0001-71 MAX COPY LTDA EPP 
Número de parcelas: 12 Prazo pl primeira parcela: 7 dias 
Prazo de entrega: FUTURA E PARCELADA DE ACORDO Validade da proposta: 11/09/2017 

@QMÍÔÊÊIEQEÊÊI-QÊPES DO SAAE Valor da proposta: 48.000,00 
Aceitação: Proposta aceita 

23.201.659I0001-01 REPROESTE COMERCIOÊE MÁQUINAS LTDA ME 
Número de parcelas: 12 Prazo pl primeira parcela: 7 dias 
Prazo de entrega: FUTURA E PARCELADA Validade da proposta: 1110912017 

"OHÓÍÇÕES de frete? C": Valor da proposta: 30.000,00 

. .çeitaçãoz Proposta aceita 

Sistema: MGFCompras - AberturaDeProposiasm .rpt págma 1 



 
Serviço Autônomo de - gua e Esgoto 

tlírctoriaexcc ivagàsaaepiun1hi.ct . r (ÍNP. z 3.782.816!000I i0 
Autarquia Fvlunicipztl (Lci E0351* raça Zeca Snatr ~s. ..l l - 37925-00 Mi-HIMC¡ - 'Pele-fax 37-3371-1332 

PROPOSTA COMERCIAL 

x/ MAX COPY LTDA -EPP 

w REPROESTE COMÉRCIO 
DE MAQUINAS LTDA -ME 



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

" Piumhi - MG 

Proposta ao processo de compra: 212 f 2.017 

' 03.323.627I0001-71 MAX COPY LTDA EPP 

Representante: ANTONIO GERALDO CAMPOS PROENCA identificação: MG.5_517_221¡sspMG Aceno 

Validade prop.: 09/11/2017 PFQZO de 9009933 FUTURA E PARCELADA DE ACORDO COM AS NECE Proposta aceita 

1 Lote único 
Cod produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário Total do item 

00000004828 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA, !MPRESSÂO E DIGIT 600.000,00 0,08 48.000,00 

Marca I Modelo: MAX COPY l SAMSUNG  Valor total da proposta: 43_000_00 

O 

Sistema: MGFCompras - págma 1 

Valor total do lote: 48.000,00 
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PROPOSTA COMERCIAL 
Conforme Anexo II 

Ao 
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - PIUMHI/MG 
Praça Zeca Soares, 211 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATORIO N° 212/2017 
PREGÃO PRESENCIAL R.P. N° 05/2017 
TIPO: MENOR VALOR GLOBAL 

1. PROPONENTE 
Empresa: MAX COPY LTDA - EPP 
CNPJ: 03.323.627/0001-71 
Insc. Estadual: 338.038.186.00-66 
Endereço: Av. São João, 4874, Bairro Lourdes - Itaúna/MG - CEP: 35.680-228 
Fone/Fax: (37) 3241-3477 

, E-mail: maxcopyitauna@hotmail.com 
1 Dados Bancários: Banco do Brasil /Agênciaz 042 5-1 / Conta: 10395-0 
tjlome do signatário: Eduardo de Melo Amaral 
- Estado civil: Casado 

CPF: 046.796.686-95 
RG: MG-7.328.056 
Nacionalidade: Brasileira 

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de Micro Empresa - 
ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou equiparadas Visando o registro de preços 
para futura e eventual prestação de serviços de cópia, impressão e digitalização 
com captura e indexação automatizada através de locação de multifuncionais, 
com fornecimento de software de bilhetagem, software de gestão de ativos e 
monitoramento, software de captura e indexação de documentos com integração 
a GED/ECM e software de GED/ECM para arquivamento de documentos digitais 
e criação de fluxo de processos documentais para o atendimento do SAAE 
Piumhi, no Registro de Preços, com estimativa de 50.000 (cinquenta mil) páginas 
monocráticas mensais, sendo 30.000 (trinta mil) páginas digitalizadas, 10.000 
(dez mil) páginas de impressões e 10.000 (dez mil) páginas de copias, 
totalizando 600.000 (seiscentos mil) (compreendendo cópias, impressões e 

páginas digitalizadas), para um período de 12 (doze) meses em conformidade 
com as especificações constantes do Edital e deste termo de Referência (Anexo 

I). / 
Tudo para sua copiadora.  

Avenida São João, 4874 - Lourdes - 35680-228 - Itaúna - MG 

Fone l Fax: (37) 3241-3477 
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Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, 
acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo: 

Prgãíto Item Especificação e_ caracteristicas Unid_ Estcilãããas Preço_ Preço SAAE minimas Mês Umtario Total 

01 Serviço de cópia, impressão e UN 600.000 R$ 0,08 , R$ 48.000,00 
digitalização monocromática (Oito ' (Quarenta e 
que serão produzidas nos centavos oito mil 
equipamentos especificados de real) reais) 
abaixo: 
Serviço de cópias, impressão e 

digitalização com o 
fornecimento de 03 
equipamentos com as 
características mínimas: 
Multifuncional digital laser 
monocromática formato A4 
nova de primeiro uso, com 
velocidade minima de 40 ppm 
em A4, Processador Dual-Core 1 

GHz, Painel Touchescreen 
colorido de 7", Disco Rígido 

x¡ 320GB, memória padrão de 1GB, 
interface padrão 10/100/1000 
base TX, resolução de 
digitalização aprimorada de 
4.800x4.800 dpi, gramatura de 
papel suportado 220 g/m?, 
bandeja de papel padrão 550 
folhas e bandeja multiuso 100 
folhas. Possibilidade de 
embarcar soluções de 
digitalização e bilhetagem com 
liberação de impressão e cópia 
por senha e sistema de siga-me 

de impressão no multifuncional. Z 
Marca: SAMSUNG .a 

Modelo: M4080FX 
Procedência: NACIONAL 

Tudo para sua copiadora. 
Avenida São João, 4874 - Lourdes - 35680-228 - Itaúna - MG 

Fone/Fax: (37) 3241-3477 g Á 01% Ff@ 
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de indexação na tela do aparelho, idêntico ao que for embarcado na 
multifuncional e tiver sido criado na ferramenta de criação da solução; 

o Os processamentos dos arquivos digitalizados deverão ser 
realizados no servidor, deixando a multifuncional livre para 
executar novas tarefas. t 

Estas aplicações deverão ser instaladas pela contratada sem nenhum custo 
adicional, tanto no que se refere ao aplicativo. instalação e treinamento de 

usuários padrão e TI. 

Um (01) Software ECM (Gerenciamento de Conteúdo Corporativo) informando 
em sua proposta comercial o desenvolvedor, a versão e se possuir módulos 
contemplando as seguintes caracteristicas mínimas: 
a) Permitir a qualquer usuário que tenha permissão, visualizar as imagens 
através da rede local. 
b) Interface em Português. 
c) Visualização dos documentos em pastas e subpastas. 
d) Controle de acesso por usuário e grupos de usuários. 
e) Recurso de cadastramento, alteração e exclusão de usuários de grupos de 
acesso. e 

f) Suporte a imagens coloridas, preto e branco e tons de cinza. 
g) Download dos documentos digitalizados. 
h) Busca por documento, permitindo pesquisar e localizar documentos por 
nome, data de criação ou qualquer outro campo definido na sua indexação. 
Inclusive por palavras chaves existentes no corpo do documento através da 
recurso FTR (Full Text Retrieval), quando aplicado o OCR. 
i) Capacidade de ampliação e redução de visualização (zoom-in e zoom-out) em 
todos os documentos digitalizados. 
j) Ajuste automático da imagem do documento ao tamanho da tela; 
k) Recursos de rotação e inversão de imagens visualizadas. 
l) Gerenciador de contatos para envio de e-mails, com notificação de inclusões e 

modificações de documentos nas pastas; 
m) Exibição de informações gerais sobre a estrutura dos documentos, como o 
seu tipo, o nivel de acesso, usuários com acesso ao documento, sequência de 
pastas que o contém. 
n) Funcionalidade para manipular arquivos com extensão .PDF tais como 
adicionar novos arquivos .PDF em outros gerando um novo arquivo; exclusão de 
páginas de um documento PDF; extrair uma página especifica de um documento 
.PDF gerando outro arquivo .PDF; girar páginas de um documento .PDF; 
codificar/decodificar documentos .PDF com senha, inserir marca d'agua nos 
documentos a partir de um texto ou imagem. 
o) Trabalhar com gerenciador de Bancos de Dados do tipo OpenSource ou 
Freeware e ser compatível com sistema operacional Windows (XP, 7 ou 
posterior). 
p) O acesso, assim como utilização do Software de Gerenciamento de Conteúdo 
Corporativo (ECM) deverá ser realizado via browser e aplicativo mobile. 

Tudo para s 
/â 
copiadora. 

Avenida São João, 4874 - Lourdes - 35680-228 - Itaúna - MG 

Fone¡ Fax: (37) 3241-3477 Ê 
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q) Prover meios para configurar o perfil de cada usuario para permitir ou evitar 
que usuários possam modificar as imagens, os dados de indice e demais 
informações referentes aos documentos digitalizados, incluindo as funções de 
gerenciamento do sistema. 
r) Acesso ao Software de Gerenciamento de Conteúdo Corporativo (ECM) via 
autenticação de usuários ou grupos definidos na rede pelo Active Directory e/ou 
pela criação de usuários no próprio sistema. 
s) O sistema deverá prover meios para o usuário Administrador visualizar 
resumo das atividades de todos os usuários discriminando: visualizações, 
download e exclusões de documentos. Também deverá possuir nas 
propriedades do documento histórico de criação, modificação e comentários do 
mesmo com informações do usuário e data da atividade. 
t) Possua Controle de versionamento. 'Í u) Contemplar Workflow para controle dos processos, com revisão e aprovação 
de um ou mais documentos sendo possível apontar os revisores e a descrição 
do processo. 
DESENVOLVEDOR: Alfresco 
VERSÃO: Alfresco Community 20 1 7/04 

Software de Monitoramento: Deverá também instalar um software de gestão e 

monitoramento informando em sua proposta comercial o' desenvolvedor, a 
versão e se possuir módulos que contemple as seguintes características: 
Coletar contadores físicos de impressoras e multifuncionais em rede ou 
instalada localmente. 
a) Coletar informações de nivel de suprimentos (Toner, Cilindro, etc), para 
controle de reposição de insumos, evitando assim que equipamentos fiquem 
parados. h) Coletar informações de status e ou defeitos dos dispositivos. 
b) Disponibilizar para o SAAE, via Web (internet), todas as informações coletadas 
dos equipamentos instalados. 
c) Gerar relatório de leitura dos medidores de páginas dos dispositivos. 

,N Permitindo assim melhor controle sobre as páginas impressas 
k d) Gerar e enviar alertas automáticos para locais pré-determinado de níveis de 

suprimento e códigos de defeitos. 
DESENVOLVEDOR: PrintAudit 
VERSÃO: PrintAudit Facilities Manager 1.30.2 

Será fornecido cobertura total de manutenção preventiva e corretiva, bem como 
reposição de peças originais e materiais de consumo, exceto; 

O atendimento ao chamado para manutenção corretivo deverá ser efetuado com 
o prazo máximo de 12 (Doze) horas 

PROVA DE CONCEITO: conforme Edital determina; j 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: conforme Edital determina; 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) dias, contados d 
data estipulada para entrega dos envelopes, conforme Edital; 

PPP 

Tudo para sua piadora. 
Avenida São João, 4874 - Lourdes - 35680-228 - Itaúna - MG 

Fone I Fax: (37) 3241-3477  ;r 
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5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 07 (Sete) dias após a comprovação da 
entrega do objeto licitado nas condições exigidas e apresentação e dos 
documentos fiscais, conforme Edital; 

6. PRAZO DE ENTREGA: será até 30 (Trinta) dias contados da emissão da 
ordem de serviço/assinatura do contrato e o prazo para substituição dos 
equipamentos será de no máximo 12 (Doze) horas apos cada pedido, 
conforme Edital; 
LOCAL DE ENTREGA: conforme Edital; 
GARANTIA: conforme Edital; 9°? 

TERMO DE COMPROMISSO: 

"W Declaramos que nos preços propostos, que constituirá a única e. completa 
remuneração, estão computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos 
diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem 
como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não 
sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título. 

Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes do Edital e seus Anexos, 
bem como o disposto na Lei Federal n” 10.520 de 17/07/2002, e na Lei Federal 
n” 8.666/93, e suas atualizações; 

Declaramos que o objeto do certame será entregue conforme estipulado no 
Edital e Termo de Referência; 

Declaramos que a proposta vigorará pelo prazo minimo de 60 (Sessenta) dias 
corridos; 

Itaúna (MG), 13 de Julho de 2017 

------ _-Gl_ei_ss_(›_n“0nç es - Gerente 
CPF: 041. 88386-63 RG: MG-10.171.81O 

MAX COPY LTDA - EPP 
CNPJ 03.323.627/0001-71 

"o3323e2nooo1-71" 
MAX COPY LTDA 

  

Avenida São João - 4874 
Lourdes - CEP 35680-228 

Lltaúna - Minas Gerais-l 

Tudo para sua copiadora. 
Avenida São João, 4874 - Lourdes - 35680-228 - !laúna - MG 

Fone I Fax: (37) 3241-3477 @ q; 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 23.782,81 -'  

Piumhi - MG 

 _  Proposta ao processo de compra: 212 I 2.017 

z _   212010591000101 REPROESTE COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA ME 

  

Repiüentantei PABLO DIEGO MARÇAL MENEZES ¡dentificêçãü MG15.518.423›'SSPMG Aceito 

Validade prop.: 09/11/2017 P920 de emTêQa¡ FUTURA E PARCELADA Proposta aceita 

1 Lote único 
Cod produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário Total do item 

00000004828 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO E DIGIT 600.000,00 0.05 30.000,00 

Marca¡ Modelo: REPROESTE I SAMSUNG 

Valor total do lote: 30.000,00 

Valor total da proposta: 30_000,00 

 

Sistema: MGFCompras - págma 1 



 
' A0 PREGOEIRO no SE! 

PIUMHI-MINAS GERAIS 
Paocgsso LICITATORH 
PREGAO PRESENCIAL a 

"PROPOSTA comegzcm 
REPROESTE coMERcu 
MORRO DO SOL, ITAÚNJ 

“Cí 

e 



ReíaRoesTe 
Tecnnlúgia em Impressão Digitar¡ 

AO 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 212/2017 
TIPO DE LICITAÇAO: MENOR VALOR GLOBAL 

ANEXO II - PROPOSTA 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do(s) item(ns) abaixo discriminado(s), que 
integra o instrumento convocatório cla iicitação em epígrafe. 

1. IDENTIFICAÇÃO no CONCORRENTE: 
Empresa: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda.-ME'_” 
CNPJ: 23.201.659/0001-01  ' 
Insc. Est.: 0026211560079  ~  ~  . _ 1 ' :~: 

Endereço: Rua Araxá, 132, ResidencialwMofroíado' Sol, Itaúna-MG, CEP: '35""6'80328_4~ _. - 

Telefone/Fax: (37)3241-5945 ç  =   3._ ,r  ' '   “ 

E-maíl: locacao@reproeste.com.brgf¡ ~ .  " . “ k= '- ~ _ _ ._ 

Nome do signatário para assinatyãà É íoíçttrato: _Amanda RipejwroggAgijtunes 4  _ y   
Estado Civil: Solteiro - Nacionalidade  Ieiiêal Profissão:: “rñpruesárja " “ = ' 

RG 11017739931 ssPlMG-CgFn 1 13.... _Ata-Bs 1* '  _  ~ 

Endereço: Avenida Prefeito Milçtdní-Eenrdo *_1:(Ê3';:Ãpt0 301_, Bedlüedereinitaúna/MÇK/í ç  7 ~ 

Dados bancários: Caixa- Agência' 0312 Operação: 003, Conta Corrente: 3085-5”:"-'Í§Í '  
   A5.    

   PRESTAÇÃO DE SERVICOS_ ÓPIA,_ IMPR - ÀÇQEEIQIEITALIZAÇÀO com CAPTURAE: 
INDEXAÇAO AUTOMATIZADAQAÍERAVE§  LOÇAÇAq-íj-DE MULTIFUQJCIONAIS. COM 
FORNECIMENTO DE SOFTWAREEE BIEFÍETAGEMSÇSÍQFTWARE DE GESTAO DE AT|VOS E 
MONITORAMENTO. SOFTWAREW CAPTOE  INQEXAÇAO DE DOCUMENTOS COM 
INTEGRAÇAO A GEDIECM"" E;==ÍÊÍSQETWAREÊ**DE GEOIECM PARA ARQUIVAMENTO DE 
DOCUMENTOS DlGlTAlS E DE FLUXO DE°*"'PROCESSOS DOCUMENTAIS PARA 
ATENDIMENTO DO SAAE PlyhMHlraeágistro de._._areços. em um total mensal estimado de 
50.000 (cinquenta mil) págináàmoilíqtírãti a _».«;§e__'n"dô?30.000 (trinta mil) páginas digitalizadas. 
10.000 (dez mil) páginas de ¡çmpiagsgçg (QLOO me; mil) páginas de cópias. totalizando 
600.000 (seiscentos mil) (compijgendfeíritldó c ° ' Ípjrjfçssões e páginas digitalizadas.) para um 
Período de 12(doze) meses.   'E  ' A .,     

 
 

      
Cód. Item Especificação É: Preço Preço 

dut característica J( Unit. 1 Total 

mínimas q) 
Wim de 669' rüísl°fli m M E-ÉAMSUN R$0,05 R$30.000, 

ú °“¡9"3'¡¡39ã91:   :GÍSL- (C¡nco“ 00 (trinta 
que 3  M4580FX centavos . ' ' 

' Í b O i  Í ¡ ° ' o 

" Í I o I É u O Í o ' i u 

n n n l a i 



característica mínimas'. 

Multifuncional digital laser 
monocromática formato A4 
nova de primeiro uso, com 
velocidade mínima de 40 
ppm em A4, Processador 
Dual-Core 1 GHz, Painel 
Touchescreen colorido de 

T'. Disco Rígido 320GB. 
memória padrão de 1GB, 
interface padrão 
10I100i1000 base TX. 

resolução de digitalização 
aprimorada de 
4.800x4.B00 dpi, 
gramatura de papel 
suportado 220 g/m', 
bandeja de papel padrão 
550 folhas e bandeja 
multiuso 100 folhas. 
Possibilidade de embarcar 

soluções de digitalização e 
bilhetagem com liberação 
de impressão e cópia por 
senha e sistema de siga- 
me de impressão no 
multifuncional.  

Valor Total da proposta anual: R$360.000,00 (Ít”ç'ei**"rii_§§ e sessenta mil reais)u_›_':~»:»:,     
Solução de digitalização integrada a    N 1 

Versão: 1.0- Desenvolvedor: Mapel   _t_ 

Software de Monitoramento: PFÍHÍSÇÓÍJÍ"?   
Versão: Advance Consulte - Desenvoêlvvewijõr' En_ 

 
    

DBCÍaTO que H0 PTBÇO pr0posto,¡_'gue  a'úp1§í'ao;f'e completa remuneração, estão 
computados o lucro e todos ospcnpstosç* ínçi ujiíxlfegnngçstos diretos e indiretos, obrigações 
tributárias, trabalhistas e prai/id' inciárias, bertítieomo  :isquer outras obrigações inerentes ao 

fornecimento do objeto, não :send  pleitos çieyacréscimos a qualquer título. 

  
 

Vanda, luxação, Fugas, Suprimentos e: Áasistência TécnicáÍ-n e 

ram Cnpiaduras, Impressas-as e Multifunçinnais 
Rua_ Araxá , 132- Morro do Sol - 351580484. - 37 3241~5945 



:E 
RE PROESTE 

'e Tecnntngía em impressão Digital 

VALIDADE DA PROPOSTA: Não inferior a 60 dias contados da data-limite prevista para 
_ entrega da proposta, conforme art. 64, § 3° da Lei n° 8.666/93. ' 

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Conforme Edital. 
PRAZO DE PAGAMENTO: Conforme Edital. 

DECLARO: 
01 - que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos. 

O2 - que o objeto do Edital será entregue conforme estipulado no Edital. 

r¡ Itaúna, 13 de julho de 2017. 

02% 
REPROESTE COMÉRCIO DE MÁQUINA  ., 

CNPJ:23.201.659/0Qp1:-.01   
CPF: 122 

RGií-_Í 1  PQ» 

 _'33 201  ,  AR-EPRDESTE COMÉRCIO DE  
ê::"*<*°MAQUENAS LTDAAAE 

Rua Araxà.132 
_ ;ResirLMorro do Sol - CEP35680-2B4 

A 

Venda. Locação, Peças, Suprimento;  AÉSÍEÍÉRCÍB Técnica 
em Copiadoras, impressoras e Multifunciunais 

Rua Araxá , 132- morro do So! - 351580484 - 37 3241-5945 
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS E LEGAIS 

    THE NEW  - 

BUSINESS' .; -.   .   
EXPERIENCEA ;P-_RlNTlNGrlNNQVATlÇN -     Em_ umasociedadernode riá,_'ig'_ 

tecnologiaeessenéia parar.) suceásoçje qu _ _ __ ›  _ _ _ 

produtividadEdEÊ-'l  " ' 'eàcol'l1.a'êlàt__ií'c_nD¡°9¡§N que" Í A " 
seradiferençaentrea;sobreuiven a'e_ailide_i'ançá.:Ç ~ ' ' ' 

À .',5Lt_d_. é uma líder global em tecnologia, 
__ _ _ dades_ _para as pessoas enrfqualquer 

. lugar. Í Através' -daf inc-anâável!inovaçãoie' 'descobertafestamos 

trairisfcirmaiidoq m__Lindb'deÍi7\_?sI"smartphones, tabietsfPÇs, câmeras.,  
' '  mpréããiãrásf _sistemas LTÉ, dispositivos 

 
@abrindo ÍnÇoiias. nuas   

ÀmedidaqueoIoçaldetrabàlhoSetomaçadairezmaisdiçjitalizado  f  
e a força de trabalho 'se 't__or'__n' màfidmóviel, .íoÍdisÍpÍitivg de 

¡mpressoráécopiadora 'tárñbêrnudeve seadáptaré evolu g. i . í , _- _ . . .\ __ 7 

-   Ã;  '-  ,_ --z .   _ ' 2  pessoas @Q1130 palsesaçpm Vencàasanuais_ euuss llõ-;i-bilhões. ' 

Ateçnologia da: impressora_ e a satisfação retàrdarri* ãinovacão -' 99'** 53b°Tim°¡_5'.V_¡§¡Ê5 °_,5_5Êe WWi-'iLaamSHDQrlÉÉmJÊT  . . - " 7 '  ' ' 

eletrônica que a rn ' " dos usuários esperarnjfçmpe _ i ' ' 

surgido nenhuma riovidade que revolucioneo mercado. 

   
  

Atéagàra_     ..    ' - - 

 \ '_ ... .  .. ,, ,.. ' . _ÉAMSPNG Ieurpcras 
 A Samsung está aplicando ;uacapacidade de 'invençãoÍ para_ _ - 

desenvolver soluções _irioeadorasjrzle impressão_ que; aumentem' _ 

a produtividade Somente _a Samsu'    
[valor Realfüeesern piehho Verdadeiro. 
Faça sempre a impressão_ correta usando r 

suprimentos genuinos Samsung. 

 
A impressão' para no_ mundo moderno chegou, 
A Samsungesíta imprimindo inovação..    

 
  
  Para obter mais informações 

-. › -gsobresuiciriméntõs genuíno:: - g  ~ 'í-Sarnsiinici u*  'vlsitewwwisamisung mEbr/Suprimentosu- 

_Para obté-rfrnjaifs'inforrnaaçóe Ã 

sobre as Soluçõesjdelmpr§Vsão= 

visitewwwsa msungcom/Erintlnglnnoiratio  
Copyright © 2014 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados. Samsung, Business Core, SecuThru 

e SmarThru são ou marcas comerciais ou marcas registradas de Samsung Electronics Co.. Ltd. As Especificações 
e designs estão sujeitos à mudança sem prévio aviso. Pesos e medidas não métricas são aproximados. Todos os 
dados foram considerados como sendo corretos na época da criação. A Samsung não é responsável por erros ou 

omissões. Todos os nomes de marcas. produtos, serviços e logos são marcas comerciais e/ou marcas registradas 

de seus respectivos proprietários e aqui são reconhecidos e confirmados. 

AirPrint e uma marca da Apple Inc. Android é uma marca da Google Inc. O robô Android é reproduzido ou modificado 
do trabalho criado e compartilhado peia Google e usado de acordo com os termos descritos na Creative Commons 
3.0 Attribution License. Bonjour é uma marca da Apple inc., registrada nos EUA e outros paises. IEEE é uma marca 

registrada do Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc. 

' Os dispositivos móveis precisam suportar a tecnologia NFC. 

1 Também não há necessidade de aplicativo para dispositivos suportados pelo iOS usando AirPrintm. 

Samsung Electronics Co., Ltd. 

129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, Coreia 

wwwsamsungcom l 

es-e'soluçõe'5._LED.Í Empregamos 286,000, r n 

 



Multifuncional Samsung A4 

SMART ProXpress 
M4580FX 

A Nova Forma de Imprimir, Inovada para Negócios Inteligentes 

THE NEW BUSINESS SAMSUNG 
EXPERHÉNCE PRINTING INNOVATION 



VÁ ALÉM DE s~Eus RECURSOSNDE TRABALHO 
com INOVAÇAO DE IMPRESSAO INTELIGENTE 

Leveso-deisempenhroridossnegócios praraiíumenovp níveide e l  
impresàãnot;inteligente;  
Para acompanhar aveioçidígde do_ mundo _dos negórçios, as' 

empresas hoje estão. adotando asnoiíticas ;ie bririg-your-oüvnr .   device (BYDDLISSO está_ levando a operações mais eficiente ._ 

diretas e altamente prodyzivás, áiém_'::ie'i'uncioriá'riõs_'sempre' _' _ 

disponíveis usando tecnologias intuitiva: inteligentes na _forrria de 

smartphones e compútaçâo em nuvern'. '  
As empresas agora devsejamessa tecnologia inteligente para' 

todos os dispositivos para obter o rnesmónívei de intuição e 

flexibilidade. Uma_ impressora nãoé esceçãoÇ Desciefa digitalização 

'a impressão, esperar-se que as impressora; tenham as mesmas 

funcionalidades inteligentes que os dispositivos _móveis de' ponta. 

As empresas procuram soluções deimpressão inteligentes que 

possam ser facilmente gerenciadas e ainda oferecam uam poderoso 

desempenho a custos reduzidos. _ 

   TENEW . E  ' 

BUSWESS_ SAMSUNG 
EXPERIENÇE 

'eñçiente usando-cont" '  
_ ' podem atenaerasnetze 

A trabalho até grandes departamentos que dependem da efnçiénçia_ 

 

PRINTING INúovATioN __. 

A hova _impressora multifuncional A4 monocromática Samsung 

(MFP) SMART Prokpççàs Maissorx i_ -- forneça a utilidade que 

permite que os usuár! i rabalherñ de forrña mais ránidàue _Mais 

ie; intuitivo j _fáteis_ de usarLE com 

recgrsosídeanlto *gesemneriwnçq é otimízadossessas impressoras _ ' , 

'Íidàdeá desde neoúenqs grupoede" 

    
do tratamento_ çle_ documentos, minimizando oncusic total de' 
propriedade (FCO). "' ' - ' 

Samsung SMART ProXnress: 

M45a0|=x 
(45 ppmi 



TRABALHE DE FORMA MAIS INTELIGENTE 
USANDO OS MAIS RECENTES RECURSOS TOUCHSCREEN 

      

«É Aplicativos 

eWidgets 

samsung Convenientes 

SMART UX Center 
interface Inteligente 
com o usuário 

plataforma Android” 

Toque INTELIIGHENTE 

Toque _para imprimir, exatamenteçomq em umTabIefç_ ~ ' 

A SMART Proxpress M4SSÓFX _proporciona usabilidade inovadora_ 

através doSamsung SMART UX Ceotefcçmo _o primeiro UX de_ 

impressão Smart Android. 0 Samsung SMART UX Center euma* 
interface inteligente de impressão baseada no SISÇÇWÊÀOPEIBÇÍQÕÍ I_ 

Android e o primeiro de _sua classe nosetor de_ impressão. , 7 

A interface do usuário fornece intuição, usabilidade eestensíbilidade 

ao mesmo tempo, o que assegura perfeita compatibilidade com. 
vários dispositivos inteiigentes baseados _em Androidf" "' ' 

Aproveite os aplicativos e widgets prércjarregados 

Os aplicativos de impressão são pré-carregados', incluindo 

Copiar, Digitalizar/Enviartíaixa, Status de Trabaihofçontador, 

Configurações. Construir Tarefa. Agenda de Endereços eAiuda. 

o que' fornecem aos usuários 'uma Lrsah dade maisconveníente. _ 

E ainda mais, háwidigets personalizados' paira criar acesso- _ ~ ' _ 

instantâneo com um toqueparafunções freqüentemente usadas. 

S; -üsoulNTELlzàENTE- A e 

e. máximo um minuto. -- ' 

 
Im 'ressaca' 

apida_ ' 

"A la-;a d:: ap-làcativos estará disponivel no' Ponal 

Samsung Partner a partlr de outubro de_ 2014. 

Expanda o uso com funções-e' extensibilidade 
, independentes 

_ A interface também fornece a funçao Real Preview a partir de 

aplicativos pré-carregados, comotopiar, Enviar e Caixa._Você 

pode ainda -. sem _o uso qeum PC - estender-a usabilidade com o _ 

*acesso direto à web, através do navegador da web para imprimir 
_= rapidamente vários conteúdos_ da web; como mapas, fotos e e-mails: 

_ E ainda,'voçê'pode acessarrnais _recursos e soluções úteis N _ 

' baixando-os através da loja de aplicativos de impresssão da Samsung, *       
' vn. f  sr* .um ÍQ 

«ou aq; ;wc ,sua . 

_g_- 

, g¡ É., w. a 

-5-'-~_ :mkl--râ    Personalização OX I PersonaIizeAplicativos'Rapidamente V' I 

(Minha Página) (Conñguração UI) V r ' 

A A Gerençiamento INTELIGENTE 
PersonaEiie-o UX através 'de Minha Página ' 

Melhore o UX oroanizando fegerenciando o ambiente pelo 

usuário _com Minha Páginansimplesmente perspnalize as 

configurações de MinhaPágina e Menu Rápido para cada 
I . usuário e você pode controlar o uso de uma pessoa. controlar a 

acessibilidade e mujtomais. 

^ :ÍÇriar aplicativos customizados e Interface de Usuário ' 

'_ tem um estalar de dedos_ 

' Os administradores podem criar rapidamente _aplicativos ' , 

personalizadósdlretamentç nos dispositivos. Responda 

instantaneamenteaos diferentes clientes corn um_ clique 
personalizando- a_ configuração dalnlerface do Usuário em no 

 

«É 



PROCESSE lMPRESSÕES E DIGITALIZAÇÕES EM ALTA VELOCIDADE 
SEM SACRIFICARAQUALIDA E 

MeIhore  a  prod ut¡ vída des sci<§;n  àesemnenhoruiItrar rá p ¡cIc›    
 Trabalhe maisjtanpidàmente; águêide' 

menos tempori;  -  'o ' ' t' 

  
Digitalize com altas taxas 

A Smart ProXpress M4S8QFX está equipada cornja tecnologia_ 

Dual-Scan ADF permitindo oferecer às mais rápidas digitalização:: r 

do setor, com_ velocidades ultra altas. Esse MFP robusto pode 
digitalizar ate' 35 imagens de face única por minuto (ipm) e ate' 60 - 

ipm de dupla face. ' ' 

Processamento de impressão mais rápidoie sem problemas 

A Smart ProXpress M45SUF-X imprime .com velocidades mais_ _altas_ 

de até 45 página: por minuto (ppm). UmaCPU çIuaI-córe de I GHz 

fornece a potência e capacidade de imprimir e copiar tarefas de 

qualquer tamanho ou complexidade rapidamente, A__s'e_mpresa,s podem' 

trabalhar de forma descomplicada e operar emurriníyiel_ muito mais 

eficiente com impressão rápida de alto deàçrñpenho. i 7 

. ' _ _› _l Imp¡ . . 

DBAICE (Efeito de cavidade Integrado) De-Screening _ , . , ' . ' tle ae ::Sp m1 

Obtenha impressões de melhorqualidade K 

A tecnología ReCP[Rendering Engine for ClearrPage) 'exclusiva :çla , 

Samsung oferece impressão com qualidade profissional com textos. 

nítidos e imagens claras, _assegurando sempre_ _uma imjpresisãqiile 

aparência perfeita. A tecnologia inovadora melhora automaticamente , 

o foco tanto de gráficos como de textos. Eicom_ aresoluçãcísupariorg" 
de 1.200. X 1.200 dpi efetivos, suas. digitalizaçóes e impressões i A 

sempre 'parecerão profissionais. - ' : - 

   THENEW  . 'Em 'e   
BUSINESS SAMSPNG< i “  . 

ÉXPERIENCE -PRÍNTINGINÍNOVATION 



GERENCIE DESPESAS OPERACIONAIS 
ATRAVES DE ATRlBUTOS DE BAIXO CUSTO 

Ba¡xeeSBUsTCOAAACOm:essoluçtõiesieàuepríomentossde ba¡xocu sto  
Realize maisíí-ptaifefas,_._gaistçíinennçs  o  V ~   

 
       

' . ' ' ' " '  _. ' ser 

Economízereçursos comimpressáode baiiroTcQfj - âmmmium l 

7 ' _ ' - _' _' _ - _ - Woszkiéovshrâe 
As empresas podem comportar grandes volumes_ de impressao -~›_«~›«-›- n 

reduzindo os custos de mão de obra ,CQrn os cartuchos e cilindros - 

de alto rendimento da SMABTililuitiXpress M45BOFx. Umagarna 

de opções flexíveis de toner que rendem 40,000 páginas preto e 

branco padrão, enquanto osuçílindros rendem 100.000 páginas_ n V  . _. 

preto e branco padrao. _Esses consumíveis_ de longa duração 'I › í - - 2x 

garantem_ que as empresas obtenham seus recursos, resultando em _ Í'- 3 . ' ' 
menor TCO. V n 

»v¡.›¡ ,w 
n 

a 
_g , 
n 
'. 
u 

o 
¡. 
o 

  
  

 

' UsageTraokerV H 

Cartuctiode toner 
_ (40000 páginas) 

Cilindro de imagem 7 

(1001100 páginasi' 

Para posterior customização. inúmeras soluções 
de parceiro certificado estão disponíveis através 
da plataforma XOA Samsung. 

3 opção de impressão u Wireless e NFC_ Samsung pode ser. '. _ 

"adicionada para suportar várias soluções de impressão móvel com 

.. apenas um toque. incluindo: ' ' 

Crie o ambiente de impressão que atende-as suas_ ' 
l- ?Autenticação de usuário: n' Permite que usuários autorizados 

necessidades com soluções Customizadas, de baixo custo aproximam de forma efioiente eimprimarrm em um MFÉ Samsung a 

A Solução de Inrpressão Business Core" Printing Solutions da ' ' partir d? seus- díspmitivgízmóveh* 

Samsung [BCPSJ funoiona de uma forma eficiente fornecendo 7 

operação de impressão segura e de baixo_ custo, aumentando a V _ 

produtividade e simplificando a gestão. A so|ução_não_.reqü$r :servidor , 

dedicado e recursos de Ti e reduz _a impressão desnecessária, _V . 

- impressão segura: 'Autoriza a liberação segura de documentos ' 

mantidos na memoria dajmpressora _com o BCPS e apenas um 

toque-em seu dispositivo móvel." _ 

*Fácil 'configuração wireless: configura a impressão wireless 

' _(_IP) a partir de se_u _dispositivo celular sem complicadas etapas de 
baixando o TCO. Essansolução de impressão essencial iriclui: ' -r    ' ' = _ativação com apenasum toque. 

Soluções de Impressão Benefídos _' , ' .' ' . _ - _ 

Business Core - Clonagem de dispositivo: Clone funções padronizadas de um 

'   ' " - _ '  - .g 'Í ' f '   ' ' MFP com apenas umtoque em seu dispositivo móvel. 
_ _ ,o . , Aumenta a. segurança do documento - _ ,Em 4) e' reduz custos corn autenticação de , ' 

usuário ' . ' - _.. - '  
' ' Protegedados e dispositivosvaliosos do t '   

    
 uso-não autorizado . _ ^ 

' -, : _ - _ . . *Atitenticgção " 'q pçao Albin-one 

- mmhm.. . Aumenta _a iírodutividàiie com Í -- de ".'“"° ' Wm-“ESS 
' ' e - ' ' 'N .' . . 

Woritãíow um “ma “MFP” d? "Emi Fi? ?Fêballw 
o» www automatrgado .- - -- ._ _ _ A _ u -y---v-b 
CMM o¡ 'r I”  ' e' rf d v M - lmPfssíãf - 

9° *P*  :gênio éàulam . 559m* ' 'e _ai 

- . . Controla despesas delmpressão _  'USESFHFSBKGF _fácilmçntérastreamentoo uso_ do ~ _- F “ ., « ~ -  ”'””*““”' ' disjpositivopor cada usuários ..  ' - .  . _ Fá=¡!.d°.°°“f'9“'¡'9 
gerenciar : ' 



CUSTOM|ZE SUA |\_/_|FP N l 
COM UMA SOLUÇAO DE IMPRESSAO FLEXIVEL 

i Selecioneiaipartir de duma gama ,degópçiõdesiiaará *criar ;uma r  ~ a '  
MFPpersonanzdacia        i   
Dispositiyós .ÇQDÚ9UFáY§is..pê:!'ê idesempçnho .qtimizagçibddí i -  
As empresas de vários põnesue siatçures podem_ atçndéiysuags' necesfsidadeggspecifiçàs GDmlibS _reg _ _ejçgnnguraçãg: Qn¡_m5.da SMART .' 

Proxpress M45BOFX. CisMóduiqâforneciddsi pelqfábrica séfüeriiçomo base sbbre a qüai campunéntes-difé lrgtggção iéscoihicios junta mehte com- 

um vastq conjunto de componenies opcionais, incidindo, mas nãó' se_ iirñitahdo  opção witelesse NFC, uni kiç FD! é _diversós tamanhuâ' de estandie. 

Conñgueradçiões e Oidçdõiés d Í 

DSDF (padrão) 
Alimentador de documentos 
de digitalização Duplex 
Automático 

0 Capacidade de 50 folhas 
0 Digitalização de 

documento de dupla face 
com passagem única ' 

Opção Wirless e NFC 

Alimentador do 
Segundo Cassete 

(Suporta até 3) - 

U IEEE 802411 b/g/n 
0 NFC [Tipo ativo)  

Estande Curto 

THENEW . ' É 

BUSINESS - SAMSUNG 

EXPERIENCE PRlNTING INNovATióN ._ à   ' 



ncional Samsung SMART ProXpress 
M4580FX 

Detalhes técníçoàeefnéiltqs:paraajudar suáijeñãlpresa É 
Especificações Gerais 

Velocidade 45  _ 

Processador 1 GHz Dual Core _ _ 

Memória Memória DDR3 de 1 GB _ 

Paint-l Qpenaüonal ' PainelTph Tnuzhsçreen colorida de 1m' 

lnterfan- oigpqsinvç uso_ 2p de an; velocidade ' 

(mu. Him um. Elhernel Iorlmjguuu saiam' 
IEEE 397.11 axa/ri +i_vlFCal'~alGpçlarlall ~ 

Ciclo de tralíalha mensal IOODDOIrI-Iagens * ' 

Dimensões lLxP m) ' 539;: 459,5; 549 mm 

_ ' (2U.5"§t1§.l'x25iS'l 

Pesa _ '__'_3o,1kg" _ ' '- - 

Protocolos de Rede - Atribuir Il¡- Nelocidade Ethernet, DHCPLSWS, 
' SNMP, SWF: SelIP. SL?, DBM. rnDNS. ' 

_ MMS. LPDl LPP». SMB¡ FFESMTH UPnP 

Compatibilidade com OS - Window; XPB2I64 bHIÍWSta B2/ 
. mnirlrzoozggmalazlñbülrzooa', 

sangria¡ a4 biIl/Wínílazjs-lbiln' 
zona n: (a4 bit] r winrar:: blusa hit] 

- Linux: RedHat Enterprise UnuJrWS É Ã 

Slólal/MblrlfFedorasvlâlâllãd' ' 

_ biufnpenSUSE 19.1, 103,110, 11.1, 

11,; 1 1.3, 1 l .4 [izfõdbitll Mandriva 

¡lUU7,_20U9,2009,2O09.1,10301131164 _ 

bill I Ubuntu 6.06, 6.10, 16-4, 7.10. 8.04, = 

5.10, 994.910. 10704. 10.10, 1194 B2/ 
54 biuilsus¡ Únux EnlgrpriseDesklàp' 
m, n mm hilJlDelglan 4.o, s.n,a.o 

[321 54_ hlrs) 
-Urllksúnsolarlsünltll ÍXEÉSPÀHQI 
HP-ux 1 1.o. u¡ v1, 1 1¡ v2. n¡ v3 (PA- 

msc_ Iraniumi/Iam nl)_(5.1,5J,S,3,5.-1, 
álJJlFowerPCl -r 

- Macüiax 105 -1I19 

Manuseio de Papel 

fapacidadaeíipn¡ Máx.2.3DOFul3'\as@7S_gJm 7 _ 

de armada lPadrãoS501MPl0ll+3rL§CF SSD 675mm 'J 

CñParidâde-e 11905 sun Fulhasü i5 gm. 'Vulladaípara baixo 

de saída_ ' 

Tamanho de mldia n-rmsrasl Canal Legal: Düdri/Solin r. 

JIS B5 IlSO B5 I Eugctnivo [Stateménl/ 
Carrão Funai 416.' Envelope 851' 
Envelope Monarch J' EnvelopeCDM-JD/ 

Envelope DL¡ Envelope CS !Envelopecól 
Personalizado 

'lTpo deMidla Papel Comum¡ Papel Fino/“Burldf 

Perlurado gfPré-impressulñeddadul 

Envelope] Etiqueta rcanalinar ñmbradol 
Bpesso !Colorida I Arqulvó r 

Gram-atum da Mldla Peso Supqrtadnml): 163 91m r 516-4! lb!, . 

_Papel_ Finolw-?D glm 'L' Fapel Comum 

W000 glm 'll Papel Espeisulgl -105 - 

gfmU/Papelüpndllüã-llüglm 'll 
_Çarlalínallgl - 16] glm 'l _ 

'llanlanhndn l__argura:]lJ5-2_l6mml4_.1'-B,5'] 

dutumenw ADP Cumprimento: 145-356 mm (SE- 14.0") ' 

Capacidade ADF 50 folha.; a _75 gfm' N 

Especilícações da Cópia 

Tempode espera da 6,5; ' ' v ' - ' 

primeiracópla ALéLZOOxlLDODdnitIJMaEGDxZbI 

Resolurào 25%- run-n . 

Taxa de Zoom __: Ate' 999 ' - 

Multicópia ' ' Mdmdeenposiçâu] -1 -tl lado ' 

05m¡ Dunga¡ IDADE' l¡  [Mural Calendario). 
' - *fyãdüã , _ r . 

, (impressão: Livro IL' lendária) 
.-1' aliados '- ~ 

(Originalzuçml Calendário) 
V2 ~2Iadns - 

[UriginaIrLiwo ¡Calendário! ' 

Impressão: Llvro [Calendário] 

?Hip i2 : I õl !Cópia decarlãnde-!DI 

Recursnsdecñpia _Cópia deFuster !CQpiaÇlone/Liyiglol 
Capas r' Transparência; Cópia de Livro¡ 
Gravarern arquivo , 

n _Especílicaçõas rala lnlpraseão 

' ' Res-alugar; ' 

r Soluções 

- Capaoidada de ehlrada 

'Tipqga Midia 1-' 

; -Estãndétuñgá iseqsrcíouzsi' 7 Â 

'Até l _iuo J_l suo dp¡ lClp 

?impressão efetiva dg a 

ll ;Q9116 :g2 hits] 

rçLgçrpçl. rrssrwryir_ 
~PCl.:-l1lF.§anle§B:alãveis .fl Bitmap 
- Pusritnpf E: 135 Fanta Escaláveis ' 

Inlegraoq _ _ _ ' _  Impressão .Qrlygrrzh [Garançiqdçr ;ig 
'› Imprgssgo Fácil !Gerenciadorcolorldo Fácüf 

' ' * Criador ;ie nocqmenloFádl !Fax em_PC 

da rede] utilitário dg: Impressão Direla f- 
Gerenciador de Implantação Façll !Driver 

Eco Fácil¡ Driver de hnpressào Uniyersal( ' 

Driver qe Digitalização Universal. 

'SyncThru Adminõn¡ 'SmarThIUMbrILFIor-r 

'- lite lniieculhru Lite Znisecure Login 
Manager-ç Darbiaduzjr 7 " 

 
ímíllaçãúÍ . 

fontes 

Duplelg - . 

Utilidade¡ 

Especificações do Scnanner  r Velocidade 

(ómpadlpilidaoe 7 _ 

_ Tamanho da digitalização ?Gllndip de Impressão! ADF: Má; 116¡ 
- ' _ 356 mm te: ¡p! 4') - = ' 

Formalosúearquivosde ' - - 

“'9'*-^“l“4¡'?° TIFFIJFEGIPDF [Conlpact PDE/lips 

Resolução -ütiraóouxsrsodizi 
- Melhpradaulmúx-Lamrjg¡ 

' MélPQn Módulo C15 Digllal 1 canais ' 

Digitaligagaopire dpünu Diglralizaçáo para E-mallr' FTP .f SMB f 
HDD ¡USE! Clianre 

opções 7 ' _ r 

SCF: Alimentador da Segundo Caasate lSL-SCF-LSOD) 

ssoragínasezsgrm- i ' 

Tamamo de nlldi-a 

' 1lSa§Il$0 üáfExecmivuf5talemenlj 
Carlão Postal 4m [Envelope B5 [Envelope 

. _ Monarchr-Envam com-io¡ Envelope DL¡ 

~ i Envelope_ C5¡ Envelope E_5 ¡Çuslomlzado 
'. Fapelcomuml Papel FinnIBnnqI 

Perfumdq. f Preilmpresgg/Reclglado¡ 
Enveluma/.Eüauslaiíandma rlímbradnl 

_ Bpasn¡ Cplorlda [Arquivo . V_ 

Peso Suportadmõü- 163 gfrp '[16 - 43 _|h), 

làapelñnotñílJüg/m 'llPapelcumum 
[Ig-Bogtm 'liPapélispefsoül -105 
grmíl/Fapelsand gIos-¡zogrm- *lr 

i _ . _Cartollngllll-lú! gfm *J 

olmmsaeqrlgrxn¡ 433x513:: 145,3 mm _ll?'x mmxsn 
Pesa . _ _- 9,3 kg . 

Gran-laura da Midia 

430)( 5S3¡1ZlJ-mmllB.9'¡2l,S"'x'4.7') 

 
bimensàeslLxPxN 

Feia " . 13.3159 

Memória lsL-MEMoon 

Tamanha' 

WireIeQHNFEtSL-Nweocnx), n n n* _ ^ 

. LANwlreIess remaining/gn' 
'HpoNFC - 

' - uponrlvó  

' _áupnnientosrpára M-lsaorxl '  

'-AQIRSIAGICartÇILegaHDTclo/Follo' .í . 

cariugnqetnnérde - . ràuanpagina; 

irrrllmesúnullraalto. 

wLrngosçl ._ _ 

ljrgldadçíiglmagenç, _ lopüquPaginas 

lMLTRãml 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto . 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREços N°o5/2o17 

PRocEsso LICITATORIO N° 212/2017 

OBJETO: Contratação de Microempresas- ME, Empresas de Pequeno 

Porte- EPP ou Equíparadas visando o registro de preços para futura 
e eventual prestação de serviços de cópia, impressão e digitalização 

com captura e indexação automatizada através de locação de 
multifuncionais, para atender os diversos setores do SAAE de 

Piumhi-MG. 

FORNECEDOR: 

MAX COPY LTDA-EPP 
PASTA 02 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais; Subsistema - Compras e Licitações 

Processo de compra N° 21 212017 

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. 

U3IT323.627f0OO1-71 MAX COPY LTDA EPP X 

Os trabalhos foram iniciados com a presente Ata que,-depois de lida, conferida e achada em conformidade com a 
documentação apresentada, foi assinada pelos membros da comissão e pelos demais presentes que assim o 

desejarem. ' 

Piumhi - MG, quinta-feira, 13 de julho de 2017 

   II' RECIDA DE SOUZA 
PREGOEIRA 

PORTARIA SAAE-PIU 1812017 
Serviço Aut. de Agua e Esgoto       MA sõNrA ROSENIICOSTA 

BRO DA EQUIPE DE APOIO MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 

Sistema: MGFCompras - HabilitacaoDePregaooLrpt Prot: 9.038 r' 2.017 Página 1 



 ua e Esgoto 
_ Iicitacoesíilsaaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/000110 

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

Telefax 37-337 1-1332 

LAUDO AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO 

REFERENTE: PROCESSO LICITATÓRIO N° 212/2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2017 

SETOR RESPONSÁVEL: CONFORME PORTARIA N° 032/2017 

EMPRESA FAVORECIDA: MAXCOPY LTDA-EPP 

Em referência a análise da prova de conceito do objeto Iicitado 
por meio de demonstração do sistema de prestação de serviços de 
cópia, impressão e digitalização com captura de indexação 
automatizada através de locação de multifuncionais com 
fornecimento de software, foi analisada levando-se em conta as 
especificações contidas no edital, segue abaixo o resultado da 

análise. 
A comissão após participar da demonstração da prova de conceito 
realizada pela empresa vencedora da disputa de lances MAXCOPY 
LTDA-EPP julgou compatíveis com as especificações do objeto, uma 
vez que a empresa atendeu todas as especificações do título 5 do 
Anexo I do edital, restando portanto habilitada nesta fase de 

demonstração dos serviços a serem realizados. 

Piumhi, 13 de julho de 2017 à 

Maria das Gr ira Barros Goulart 
Presid e Comissão 

'i- ' . 

l; a a   Rosilaine Ferreira Silva Figueiredo . -'- Tosé Pereira 
Membro Membro 

,) /3/1 0196/06 
(Wilson Faria :fe Figueiredo 

Técnico Informática 



 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 

cl¡n*turiacxcct¡:zvaugsaacpuunhLcOnLbr t_ '. : 23.782.8|6/00ÍIl i9 
Autmquia Municigt-.tl (Lei 1035x913) Praça Zeca Smarts. 21| 3'?92S- PltãzYll-iliãlü v 'fclcfax 37'-33'?1-l332 

DOCUMENTOS ORIGINAIS DE 
HABILITA CÁ' O CONFORME EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO 
DE PREÇOS N"05/2 01 7 
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PROCES s 
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Ministerio da Indústria. do Comércio e do Tu  
°=W^*"""_1 de Comércio e Serviços 

iento Nacional de Registro do Comércio 

a: PRoroçoLo \ 

JUCEMG - SEDE 

      
 

__| , à i sem Hanaome 

" JUNTA COMERCIAL no ;sw-mo DE MINAS 357m5 i   3 

cennncoonzolsrnozm: 02/08/'1999 a 99.199.505-2 ~I 

ãolfâãgãaãàõ7-ã D   .  ..Ama *l Protocolo: 991996  
NOME; ' "lgaág [fêz-nr Ti+ña [da emprasaoudu Agente Amilhrdocu d' 3 

@VL/Í (F77 @Zi D2' 
requer a V. S9 o deferimento do seguinte alo: ' 

N* DE CÓDiGO CÓDIGO 

03 O01 
 

à 

r 

i 
(vide Inslruçñes da «sumir-anta a 'nabela 2) 

Representante Lega¡ da Empresa I Agente Auxiliar do Comércio: ñ \ 

l 
l 

 Itauna/MIG Nome; e 'Eduardo de lhieln .moral 
"mm Asslnaiurazj É  l ' f ! à  Í 59k g ànüàcgd _A 

¡ L i2 "gi-Jig- Telefone de contato: «J       i - _ \ « '.'\¡'ç [j DECISÃO SINGULAR 

 E] DECISÃO COLEGIADA 

Nomes) Emprasariauals¡ iguauals) ou semelhameu): 

a sm D sil-l 

Processo em ordem.  
à. decisão. 

| /1 

l E NÃO  _ Raspanaaúva 

,W ' DECISÃO sms-uma U 
'LL' Processo em exiganda. 

Mde despacha am !olha anaxa) 

1' Elñããnda 

Processo deferido. Publique-ee a arqulveae. 

ssa indeferido. Publique-se. 

' DECISÃO COLEGIADA 
2' Exigannia 3' Eadgannia 41° Ezdgencia 5° Exigànnia 

É] ÊÊÊÍÊÊÃEIIQ: 13352555; anexa) :E É] a E 
l Processo daleridn. Publique-se e arquiva-ae. 

m Processo Indeferido. Publique-se. *F J É? r 1*" vogal Vogal '§'" 
Presidente da Turma _ 

OBSERVA ÕES: 
Ç LPP - d?? Ã 

@ Mnuxzog Granma Edilnra Ltdacüc. 11219955410001-99- EH.MG. A 
É 1 x 

Certifico que este documento da empresa MAX COPY LTDA -EPP, Nire: 3120574267-5 , foi deferido e arquivado nbàjnta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n° 31205742675 em 02/08/1999. Para validar este documento, a esse 
www.jucemg.mg.gov.br e informe: N° do protocolo 0141000935880 e o código de segurança 389j. Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 22108/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. 

pág. 1/5 
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Contrato de Constituição de Sociedade por Cotas de 

Responsabilidade Limitada 

"MAX COPY LTDA? 5:' vtec. . ' ' lico- 

Pelo presente instrumento particular, EDUARDO DE MELO Alm-UML, brasileiro, 
solteiro, estudante, emancipado por outorga de seu pai, conforme escritura no Cartório do l” @ido de notas 
de Itaúna-MG', livro n” 15!, jIs. 098, em 19 de Fevereiro de 1999. residente e domiciliado em Iiaúnci- MG, 
à Rua Dona Neca, n” 653, Cerqueira Lima, _fiko de Júlio César Amaral e Marilene Teixeira de Meio 
Amaral, natural de BetimMG, nascido em 18/99/79, portador da Carreira  Identidade n” MJ. 328. 056, 
expedida pela SSPMG, inscrito no -CPF sob o n” 046. 796138645 e ANDRE?! DE IWELO NOGUEIRA, 
brasileira, solteira, comerciante, residente e domiciliada em Itaúna -MG, na Rua Bemardo Guimarães, n” ñ I. 85 7, apto 102, Lourdes, filha de André Luiz Nogueira e Ana Maria de Meio Nogueira, :ratio-al de Itaúna, 
¡mscida em (Jáf03f77, portadora da carteira de identidade 11°M~8. 598.5 i i , ::agredida pela SSPMG, inscrita 
no CPF sob 11° 036.852.366- 79, têm entire si, a consiiritimo de uma sociedade por cotas de responsabilidade 

limitada que se regard pelas ciáosuias e condições seguintes: 

PRIMEIRA: DA DENOMHVA ÇÃO SOCIAL E ENDEREÇO 
A sociedade girará sob a denominação social de' “Mix COPY LTDA ”. com sede na Rua Gonçalves 

da Guia, n” 404, Cenzro em Itaúna-MG. 

SEGUNDA: DO OBJETIVO SOCIAL 
' O objetivo social será: Comércio de suprimentos e peças para máquinas Copiadoras, suprimentos de 
irybrmática, materiais de escritório e assistência técnica em máquinas Copiadoras e 

microcomputadores. 

TERCEIRA: oo DVÍCIO DE A TÍVIDADES E PRAZO 
A sociedade iniciará suas atividades em 01/08/99, com prazo de duração indetenninado. 

QUARTA: D0 CAPITAL SOCIAL O capita! social será de RS 10.000, 00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) cotas no valor de 

rx¡ RS 1, 00 0mm real) cada uma, assim subscritcrs pelos sócios: 

. A) - EDUARDO DE' IIJELOAJPIARAI. , subscreve 6. 000 (seis mil) cotas, no valor ::ie RS 1,00 0mm 

real) cada uma, totalizando R3 6. 000 (seis mil reais). 

B) - ANDRÉA DE :MELO NOGUEIRA ,subscreve 4.000 (quatro mil) cotas, no valor de R5 1, 00 

(from rea!) cada uma, totalizando RS 4.000, 00 (quatro mi¡ reais). 

Total. ...................................................................................................... ..RS 1o. 00a eo (de.: ¡ni! reais) 

CDNTÁBIIJDADE -LFRANGO LTDA 
FONEIFAX: 242-1823 I 242-1114 

Jfraltcn.prover.cnm.hr  
Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n° 31205742675 em 02/08/1999. Para validar este documento, acesse 
wvm.jucemg.mg.gov.br e informe: N° do protocolo 0141000935880 e o código de segurança 389j. Esta cópia foi autenticada Certifico que este documento da empresa MAX COPY LTDA -EPP, Nire: 131205741267-5 , foi deferido e arquivado na Junta 
digitalmente e assinada em 22108/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária GeraL  pág. 2/5 



Contrato de Constituição de Sociedade por Cotas de 
Responsabilidade Limitada 

"IWAX COPY    gt. 

QUIIVTA: DA INTEGRALIZAÇÃO oo CAPITAL socut. 
O capital .sociai ora mbscrito será integralizado da seguinte forma: 

AJ- EDUARDO DE ÀIELO AIIMRAL, integraliza neste ato em moeda corrente do pais, a 

importância de RS 6. 000,00 (seis mil reais). 

B)- ANDRÉA DE MELO NOGUEIRA, integraliza neste ato em moeda corrente do país, a  imponência de R3 4. 000, 00 (quatro mil reais). 

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade dos sócios cotistas, será na for-Ina da lei, limitada ao total do 

capital social. 

SEXTA: no Uso m DENOMEVAÇÃO SOCIAL e GERÊNCIA. 
0 uso da denomimo social e gerência compete a ambos os sócios; sendo-Hies vedado usa-io em 

qualquer negócio estzrctnho, principalmente em _favor de terceiros ou dos próprios cotistas, sob pena de 

nulidade em relação a sociedade que assintzrão individualmente. 

SÊTEM: DAS RE TIRADAS "PRÓ-LABORE” 
Os sócios da atbrtiniso-ação e gerência da sociedade, mencionados na clansnltx anterior, terão direito 

o uma retirada mensal, a titulo de "Pró-Labore " em valor a ser convencionado entre os memos. 

OITA VA: DO BAL4NÇO GERAL DA SOCIEDADE 
Todo dia 31 de ciezembro de cada ano, será procedido um levantamento do Balanço Geral da 

sociedade, sendo que, os ¡ncros ou prquàros serão cñstribntlios ou suportados pelos sócios, na proporção de 

suas cotas de capital. 

“s 
PARÁGRAFO ÚNICO: A critério dos sócios e no atendimento dos interesses da própria sociedade, 

o total ou parte dos lucros poderão ser destinados a Reserva de Lucros para jittura destinawo_ 

N DNA: DAS FILIAIS 
A sociedade não possui _filiais mas reserva-se no direito de abri-las quando e otzde achar 

conveniente em quaIqaer parte do tenitáño nacional. 

OONTABIUDADE .LFRANGO LTDA 
FONEIFáX: 242-1B28f242-H14 

Jfrannnpmvetncmnbr 

digitalmente e assinada em 22/03/2014 por Marineiy de Paula Bomfim - Secretária Geral. 

Certifico que este documento da empresa MAX COPY LTDA -EPP, Nire'. 3120574267-5 , foi deferido e ar uivado na Junta 
Comercia¡ do Estado de Minas Gerais, sob o n° 31205742675 em 020811999. Para validar este documento, acesse 
www.jucemg.mg.gov.br e informe: N° do protocolo C141000935880 e o código de segurança 3891'. Esta cópia foi autenticada 
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31 02308 -  
Conirato de Constituição de Sociedade por Cotas de 

Responsabilidade Limitada 

"AJAX COPYLTD i”“:~-  .vii. 11:¡ 
o -._-§ uI'L - 

página: DA CESSÃO e TRANSFERENCIA m: corAsr 
As cotas da sociedade são indivisiieis, e só poderão ser cedidas ou aansferidas. na caso de algum 

sócio pretender ceder ou transferir as que possui aos sócios remanescentes. A cessão e aanjerência de 
cotas deverá ser feita pelo valor patrimonial das mesmas, obedecendo contudo o valor do mercado. 

»ecran-pensaram oo FALECIAENTO oo avnsnoiçzio DE SÓCIOS 
Não se dissolverd a sociedade pelo falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, continuando 

'É com os mcessores do falecido ou interditado. Se, entretanto, os sucessores não quiserem ou mo puderem 
fazer parte da sociedade será Ievcmtado em Balanço Geral os seus haveres e pagos em 10 (dez) prestações 
iguais e sucessivas, tremendo a primeira apiás sessenta dias do falecimento ou interdição. A 

   
DÉCIMASE G UNDA: D0 DESEMPEDIMENT 0 DOS SÓCIOS 
Os sócios componentes da sociedade, declaram expressamente não se acharem incursos nas proibições 

previstas no Artigo 38, Inciso III,  Lei n° 4. 726 de 13/07/65. 

DÉClMti-TERCEmA: oo FORO Fica eleito o foro da Comarca de Itaúna MG, para qualquer ação _ñmdada no presente contrato. 

E assim, por se acharem justos e contratados . assinam o presente instrumento pai-ticular de contrato 
social em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que tmnbém assinam. 

Itaúna-MG, 12 deJulhode 1.999 

EDUARDO DE MELO 

ANDÉ DE MELO %OGUEÍRA 
.i ..f 

Testemunhas: l /   tivo  :Qimaíüfj  www _ÚÀLEX FARIA GpNçw. VES FERNANDp ANTÔNIO CARVALHO FRANCO 
CL: M-Z863. 035 SSPMG CROMG:34 394     

4_ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

cermncoonsersmom: 02/08/1999 
SDBDNUMERO: _ 

3120574267-5  x 

Prommln = 9 9 1 9 9 a o 6 2 “Êãêiíâsükêüâfãêâm “"° 

L Certifico que este documento da empresa MAX COPY LTDA -EPP. Nire: 3120574267-5 . foi deferido e arq ado na Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n” 31205742675 em 0208/1999. Para validar este doou nto acesse 
www.jucemg.mg.gov.br e informe: N” do protocolo 0141000935880 e o código de segurança 389]. Esta cópia fo¡ auienticada 
digitalmente e assinada em 22/08/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. 
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'83724149633 REPRBHRG CDM. IND.LTD ' 599 P81 _ IIULV21 '99 

REPÚBLICA . FEDERATIVÁ? DO  o 

ESTADO DE MINAS. GERAIS â   Í y --  _,  KR' 

REGISTRO CIVIL: 'bos PESSOAS NATÚÉÀIS 7 

DE ITAÚNA - MG 
_ Bel' ROSA MÍRIAM BRÀZ DE MÀTOS E ÊSOUÉÀ. LEÃO - TITULAR 

 

CERTIDÃO DE EMANCIPAÇÃO 

CERTIFICO que revendo o liwo os E da nogaoooooo' màNCIÉAÇÃü, mamona, 
Attsmarcm E 0111205 REGISTROS deste Serviço no 'atrai Civil, às socos, sob o n.” 

'W 1099, verifiquei constar o Registro da c o de .EDUARDO m: MELO 
AMARAL., nascido aos 18 de setembro da 1979 , domiciliado e residente nesta cidade, 
ñlho de JÚLIO CÉSAR MIARAL, EMANCIPãDO por outorga de SEU PAI, conforme 
Escrinra lavrada no Cartório 'do 1° Oñoio da Notas de ETAÚNA - MG. livro n.° 151, 
33.098, aos 19 de fevereiro de 1999, afim de que o Insano ñquna apto e possa livremente 
praiiour todos os atos da mmvida. civil a administrar seus bens. Registado neste cartório 

no livro o ña. supracítados. aos 09 de março de 1999. T . 

OBSERVAÇÃO: foi comunicado ao Serviço Region-alude Município de Betim, EsIndo de 

Minas Garnier, para ser ::variando amargor:: do livro n ° SEI-A, $13.10, 11° 43005.1/ 

o Rmnzmno ÊIVERDADB. 'nov nã: 

ITAÚNA - MG, os de março de 1999 

.na É 

Rosa M. Bra: de Mato¡ e ânimo Lola 
*' GFICIALA no REGISTRO CIVIL  

“i3 . outono ao Pa: o Rtglstro own ou 
- _ - &an; !murais d¡ ltnún¡ 's-ÀMI_   

Protocolo 039/99 ' " T | T U |- A R   
^ lülnnüumlnsacllnmulnmln ' lua - aum-run ' = _ 

.n- 

^ no aos amount-tn II 1 o '”” 
currais?   ' . À _ -; Podüufüh .ngm 

In Gdclruh Gnnsllus. m4'   'Ê 
cmo-car :som-on o 

,I/E____%I __ Vazio 
 

Certifico que este documento da empresa MAX COPY LTDA -EPP. Nire: 3120574267-5 . fo¡ deferido e arqu¡ o na Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n° 31205742675 em 02/08/1999. Para vaiidar este docum to, acesse 
www.jucemg.mg.gov.br e informe: N” do protocolo C141000935880 e o código de segurança 389]. Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 22IOBI2014 por Marineiy de Paula Bomfim - Secretária Geral. 
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_ _ , _ w oo PROTOCOLO u d J m c ^ I) ' _ Secretaria da Micro e Pequena Empresa da PÍESldénCia da Rapubllcã t 5° a u a 9mm” 

    

Secretaria de Racionalização e Simplificação JUCEMG _ una: 
Departamento de Registro Empresarial e Integração ' ' Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais “D” ' “F "Num 

NêRE (da sede ou filial, quando a Código da Natureza N° da Matrícula *i0 *Name  ll     
sede tor em outra UF) JUFIGtCE Auxiliar do Comercio 1  
31205742675 2062 
1 - REQUERIMENTO ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

NOME: MAX COPY LTDA -EPP 
(da Empresa ou do Aenle Auxiliar do Comercio) 

requer a V.S“ o deferimento do seguinte ato: N** FCNJREMP 

N” DE CÓDIGO cooaoo      
was oo ATO oo EVENTO ovos DESCRIÇÃO oo ATO r EVENTO J153014582859 

' . . ALTERACAO 
2244 1 ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL 

E SECUNDARIAS) 

L* ._ 
Representante Legal da Empresa l Agente Auxiliar do Comercio: 

ÉDLIÍHÀO: P  ITAUNA Nome: 

    

Local Assinatura: 
Telefone de Contato: Y 

19 Novembro 2015 

Data 

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL ~ 

cnsAo smoume E] DECISÃO COLEGIADA 

NomeiàEmpresarialtals) igualiais) ou semelhante(5): É 51M- D SIM l Processo em Ordem A decisão 

.F I 
Data 

E NÃO __r__l___ E! NÃO _l__¡__ Responsável 

Date Responsável Data Responsável 

DECISÃO SWGULAR 2' Exigência 3° Exigência 4a Exjgéncja 5a Exggnaa 

E] Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) C Processo deferido. Publique-se e arquivsrse. D E] 

f 
Processo indelerido. Publique-se.  @ “._ . r__ __ ' . 

Dale ' ' n": " 

DECISÃO COLEGMDA 2' Exigência 3° Exigência Ã** Exigéncia 

ü Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) E] ü E] 

E] Processo indeferido. Publique-se.  JUNTA comecem. oo ESTADO os mm ' 

'  c' C-Ermncoo 'as - ' . "s GERAIS*  EM 16f12l2016Í (METRO aos o NRO' 56"?” 
E Processo deferido. Publique-se e arquiva-se. 

a' .I   Data !WI-K cum' Lmn -EPPS  
CONFERLDAcONFGRNE I Frame: *amami*  

OBSERVAÇÕES SITE DA JUNTA CMERCIAL 

i  
q) Jaqueline   da de 501113 P " C IRA 

Licitações e Contratos 
. . S AE _Piumhi - MG  Junta Comercial do Estado de Minas erais Certifico registro sob o n” 5631795 em 1611212015 da Empresa MAX COPY LTDA -EPP. Nite 31205742675 e protocolo 156726 4 - 081121201 

Autenticação: E6094?F56FDFDE9569AC6A94FGTACBCBQSTATGS. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento. 
acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 15/672642-4 e o código de segurança Syôj Esta cópia fo¡ autenticada digitalmente e 

assinada em 1811212015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.  _ _ 

 x 



 
  

 

 
'E 1' Tlbnllla 

Vil-aq um 

 
Running-c nar nmnhtng¡ um firmltn] c.; 
EDUARDO ne 

' Daufá. Em 'rn ° 

UEOS: R¡ 3.70 :escamas: as m¡ 

Autenticação: B6C947F5BFDF 
acesse www.jucemg.mg.gov.br e 
assinada em 18112/2015 por Marin 

CARTÓRIO no 1° OFÍCIO n: nous .EL paul° Eduard” snnnaã° dás Santo: 
m. cmi. Vagas, In. um. _ 

mu: a i-nn. “mu” “tam”  
SUIGIIÍ” 

M AMARAL BYRJISSQ 

__ d¡ V¡ adm. ltnúnn, 011122015 035553 

Junia Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n” 5631795 em 16/12/2015 da Empresa MAX COPY LTDA -EPP, Nire 

DE9569AC6A94F67ACBCB937 
informe n” do protocolo 151672. 
eiy de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 

CONFERIDA. CONFORME 
SITE DA JUNTA COMERCIAL 

:í JL DATA:_Í_â_I - 

 
  

 ' 'qsr aaa» - u. 

 
FISC. JUD.: R8 1.26 

A765. Marineiy de Paula Bomfi 

31205742675 e protocolo 156726424 - 08712/2015. 
m - Secretária-Geral. Para validar este documento, 

642-4 e o código de segurança Syõj Esta cópia foi autenticada digitalmente e 

  “ág- 2'** 



       
  

CONFRIAJONFRME 

SITE DA JUSTA c MERCIAL_ 

B! Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada 
MAX COPY LTDA EPP 

EDUARDO DE MELO AMARAL, pessoa natural, brasileiro, solteiro, empresário, residente e 

domiciliado no Rua Dons Neca, no. 653, Cerqueira Lima, em (ltaúna - MG, CEP: 35.680-372, 
nascido em Betim-MG, a 18/09/1979, Júlio César Amaral e Marlene Teixeira de Melo Amaral, 
portador da Carteira de Identidade n”. M-7.328.05B, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF 

sob o no. 046.796.686-95; 
MARILENE TEIXEIRA DE MELO AMARAL, pessoa natural, brasileira, casada em-regime de 

comunhão universal de bens, empresária, residente e domiciliada na Rua Dona Neca, no. 653, 
Bairro Cerqueira Lima, em ltaúna ~ MG, CEP: 35.680-372, nascida em itaúna - MG, a 

25/0611949, filha de lvo Teixeira de Melo e Marta de Freitas Teixeira, portadora cia Carteira 
de identidade n°. 2.242.688, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o n". 517.915-016-72; 

u 
unicos sócios componentes da sociedade empresária limitada, "MAX COPY LTDA EPP". inscrita 
no CNPJ sob o n”. 03.323.627/0001-71, estabelecida a Avenida São João, n° 4.874, Bairro de 

Lourdes em Itaúna - MG, CEP: 35680228, com Contrato Social devidamente registrado na 

JUCEMG sob o n°. 3120574267-5 em 02/08/1999 a última alteração contratual sob o n”. 

4608246 em 29/04/2011, resolvem de comum acordo alterar as seguintes cláusulas 

contratuais: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Alteração do Objeto Social 

O Objeto Social da empresa passa para: 

a) Comércio, importação, exportação de máquinas e equipamentos para escritório, 
máquinas Copiadoras e piotters, scanner, multifuncionais, etiquetadoras, rotuladores, 
computadores, periféricos, peças e suprimentos e artigos para papelaria, serviço de 

encadernação, piastificação e envelopamento de documentos; 

b) Prestação de serviços de assistência técnica em: máquinas e equipamentos para 

escritório, máquinas Copiadoras; plotters; scanner; multifuncionais; plastificadoras; 

etlquetadoras; rotuladores; computadores; periféricos. 

c) Locação de máquinas Copiadoras, impressoras; plotters; scanner; multifuncionais; 

plastificadoras; etiquetadoras; rotuladores; computadores; periféricos. 

d) Prestação de serviços de cópias, impressão, digitalização eletrônico de documento 

lGEDi; 

e) Prestação de serviço de implantação e suporte em software de gestão de conteúdo 

empresarial (GED/ECM); 

f) Venda, prestação de serviço de consultoria e licenciamento em softwares próprios e 

' PR ~ IRA 
Licitações e Contratos 

SAAE Piumhi - MG 

' Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n** 5631795 em 1 Autenticação: B6CQ4?F56FDFDEQ569ACBA94F67ACBCB937A765. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar est 

i 
tl 

6/12/2015 da Empresa MAX COPY LTDA -EPP, Nire 31205742675 e protocolo 156726424 - 08/12/2015. 
e documento, 

acesse www.¡ucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 15/672642-4 e o código de segurança Syõj Esta cópia foi autenticada digitalmente e 

assinada em 181121201 5 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. N_ .   pág. ara 
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a! Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada 
MAX COPY LTDA EPP 

CLÁUSULA Segunda 

Das Alterações 

Permanecem inaiteradas as demais cláusulas e condições do Contrato constitutivo e 

posteriores alterações, não alcançadas pelo presente instrumento. 
al introduzida no ato constitutivo da 

Em virtude da presente alteração contratu 
na JUCEMG, o Contrato social fica assim 

sociedade e alterações posteriores. Todas arquivadas 

Consolidado: 

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 
"MAX cow LTDA EPP" 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Do Nome, Inicio e Prazo de Duração 

A denominação social gira sob o nome empresarial de "MAX COPY LTDA EPP", tendo 

iniciado suas atividades em 01 de Agosto de 1.999. 

Parágrafo Único: A sociedade vigorará por prazo indeterminado. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Da Sede e Filiais 

A sociedade tem sua sede a Avenida São João, n° 4.874, Bairro de Lourdes em Itaúna - 

MG, CEP: 3550-228. 
A sociedade poderá, a Critério dos sócios, a observadas as demais 

Parágrafo Único: rir ou encerrar filiais a qualquer momento, em disposições do presente instrumento, ab 
qualquer parte do território nacionaLou no exterior. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Do Objeto Social 

A sociedade tem por objeto social 

al Comércio, importação, exportação de máquinas e equipamentos para escritorio, 
- -- - . _ o. oras e plotters, scanner, multifuncionais, etiquetadoras, rotuladores. 

CONFERIDÀçÊÔNEÔRMEer éricos, peças e suprimentos e artigos para papelaria, serviço de Á 
| @|:Aj_s ificação e enveloparnento de documentos; 

Licitações e Contratos 
SAAE Piumhi - MG q 

05742675 e protocolo 156726424 - 08/12/2015. 

       
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o n" 5631795 em 1671212015 da Empresa MAX COPY LTDA -EPP, Nire 312 

Secretária-Geral. Para validar este documento_ 
Autenticação: B6C94?F56FDFDE9569ACBA94FB7ACBCB937A7B5. Marinely de Paula Bomfim - Syôj Esta cópia foi autenticada digitalmente e 
acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n” do protocolo 151672542-4 e o codigo de segurança 
assinada em 1811212015 por Marinely de Paula Bomfim ~ Secretária-Geral. , _  pág. 41a 

 
 



as Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada 
MAX COPY LTDA EPP 

b) Prestação de serviços de assistência técnica em: máquinas e equipamentos para 

escritório, máquinas copiadoras; plotters; scanner; multifuncionais; plastificadoras; 

etiquetadoras; rotuladores; computadores; periféricos; 

c) Locação de máquinas Copiadoras, impressoras; plotters; scanner; multifuncionais; 

plastificadoras; etiquetadoras; rotuiadores; computadores; periféricos. 

d) Prestação de serviços de cópias, impressão, digitalização eletrônico de documento 

(GED): 

e) Prestação de serviço de implantação e suporte em software de gestão de conteúdo 

empresarial (GEDIECM); 

f) Venda, prestação de serviço de consultoria e licenciamento em softwares próprios e 

de terceiros; 'j cLAUsuiA QUARTA 
Do Capital Social 

O capital social é de RS 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta 
mu) quotas no valor unitário de RS 1,00 (um real), totalmente integralizado pelos sócios em 

moeda corrente do país, da seguinte forma: 

SÓCIO QUOTISTA QUOTAS VALOR EM Rs % 

EDUARDO os MELO AMARAL 45.000 45.000,00 90 
MARILENE TEIXEIRA o¡ MELO AMARAL 5.000 5.000,00 1o 

Total 50.000 50.000,00 100 

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade dos sócios é, na forma do artigo 1.052 do 

Código Civil Brasileiro, restrita ao valor das suas cotas. 

Parágrafo Segundo: Os sócios no respondem subsidiariamente pelas obrigações da 

sociedade. 

“N, CLÁUSULA QUINTA 
Da Administração Social 

A administração da sociedade e exercida pelos sócios EDUARDO DE MELO AMARAL e 

MARILENE TEIXEIRA DE MEl.0 AMARAL, que assinam separadamente e representam a 

sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudiciaimente, que podem fazer uso de sua 

denominação nos atos exclusivos de interesse da sociedade, ficando vetado, entretanto, 
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio. Os sócios   

  

CON 3-; u¡ n_ a a -- ar procuradores em nome da sociedade. 

SITE* DA JUNTA'- iê , DATA: É) i \NK 

P 
Licitações e contratos 

SAAE Piumhi -MG CY 

_V Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o n" 5631795 em 1511212015 da Empresa MAX COPY LTDA -EPP, Nire 31205742675 e protocolo 158726424 - 081121201 

Autenticação: B6094?FSEFDFDEQ569AC6A94FG7ACBCB937A765. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, 
acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 15.672.642-4 a o código de segurança Syõj Esta cópia foi autenticada digitalmente e 

assinada em 1811212015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. n , _ 



89 Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada 
MAX COPY LTDA EPP 

CLÁUSLULA SEXTA 
Da Retirada Prà-labore 

O sócio, EDUARDO DE MELO AMARAL, tem direito a urna retirada mensal a titulo de 

pró-labore, cujo valor será livremente convencionado entre os sócios, de comum acordo. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
Da Cessão e Transferência de Cotas 

As quotas são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 

consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o  direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a 

cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

CLÁUSULA OITAVA 
Do Balanço Geral da Sociedade 

Durante o exercicio social poderão ocorrer apurações mensais, em balancetes 
contábeis e Demonstração de Resultados; e serão consolidados a cada periodo de doze meses, 

procedendo a elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado 
Econômico coincidentes com o ano civil. As sócias terão a participação nos lucros ou 
suportarão as perdas apuradas, proporcionalmente ao seu capital social ou aos trabalhos 
executados; de acordo com o que melhor os convier, sendo permitida a distribuição 

antecipada de lucros do exercício. 

CLÁUSULA NONA 
Da Prestação de Contas 

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão 
contas justificadas de sua administração; nos quatros meses seguintes os sócios deliberarão 

sabre as contas e designa rão administradores quando for o caso. 

CLÁUSULA DÉClMA 
Da Abertura de Filiais 

coNFERmA/âcgnpbnmzed a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, 

S|TE nArugnnln QBÊRQÃE ual assinada pelos sócios. 

vArnuJaiJiàLír Ê# M 
Jaqueline Ap  de Souza cf 

PRE '- . - RA 
Licitaçñe contratos 

SAAE Piumhi - MG 
.Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ertifico registro sob o n° 5631795 em 15112/2015 da Empresa MAX COPY LTDA -EPP. Nire 31205742675 e protocolo 156726424 - 08112/2015. 

Autenticação: B5C94TF55FDFDE95B9AC6A94F67ACBCB937A765. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, 
1 acesse www.jucemg.mg.gov.hr e informe n” do protocolo 15167264241 e o código de segurança Syõj Esta cópia foi autenticada digitalmente e 

assinada em 1811212015 por Marinely de Pauia Bomfim - Secretária-Geral. V  
l  pág. era 

  



as Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada 
MAX COPY LTDA EPP 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

Do Falecimento ou Interdição dos Sócios 

Falecendo ou interditando qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com 

os herdeiros sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do(s) 

sócio(s) remanescenteis), o valor de .seus haveres será apurado e liquidado com base na 

situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente 

levantado. 
Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 

sociedade se resolva em relação a sua soda. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
Do Conselho Fiscal 

Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA 
Do Desimpedimento dos Sócios e Administrador 

Os sócios e o administrador declaram, sob as penas da lei que não estão impedidos de 
exercer a administração de sociedade nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de 

condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011, 5 10 do Código Civil (Lei n". 

1040612002). 

CLÁUSULA DEcIMA QUARTA 

Da Resolução dos Casos Omissos 

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do 
Código Civil (Lei no. 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis. 

CLÁUSULA DECIMA QUINTA 
Do Foro 

Fica eleito o foro da Comarca de Itaúna - MG, para o exercício e o cumprimento dos 

direitos e obrigações resultantes deste cont to. 

CONFERIDA. CONFORME 

SITE DA JUNTA CÊMERCML DAT A: - 

z§AAE - PiumhIIMG 
' Junia Comercial do Estado de Minas Gerais Certiíico registro sob o n° 5631795 em 16H 2/2015 da Empresa MAX COPY LTDA -EPP, Nire 31205742675 e protocolo 156726424 - 08712/2015. 

Autenticação: B6C947F56FDFDE9569AC5A94F67ACBCB937A755. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, 
¡ acesse www.jucemg.mg.gov.hr e informe n° do protocolo 15167213424 e o código de segurança SyBj Esta cópia foi autenticada digitalmente e 

assinada em 1811212015 por Marine-ly de Paula Bomfim - Secretária-Geral. _ ,\ _ 

'  pág' “a 
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aê Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada 
MAX COPY LTDA EPP 

E, assim, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento 

particular de contrato social . 

Itaúna - MG, 01 de Novembro de 2.015. 

EDUARDO DE MELO AMARAL 

    T s 
°%'3Í9§.'9=E2.3Ê 25.5.31.? 253%.?  3     f      
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CONFER|DA. CONFORME 

SITE DA JUNTA Cl? 
MERcIfrL 

SATA: ;b r 0 › Í  ' u 

  Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
V Certifico registro sob o n” 5631795 em 1BI12I201 

5 da Empresa MAX COPY LTDA -EPP, Nire 31205742675 e protocolo 156726424 - 08/12/2015 

f? Autenticação; BEC947F56FDFDESSBQACGAEMFGTACBCBQ37A765. Marinely de Pa  ula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento; 

acesse www.jucemg.mg_gov.br e informe n° do proiocoio 15/672642-4 e o código de segurança Syõj Esta cópia foi autenticada digitalmente e 

assinada em 18I12.i2015 por Marinely de Paula Bomfim ~ Secretária-Geral. 
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MaxCopy 

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR 
PESSOA JURIDICA 

Conforme Anexo V 

AO 
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - PIUMHI/MG 
Praça Zeca Soares, 211 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 212/2017 
PREGÃO PRESENCIAL R.P. N° 05/2017 
TIPO: MENOR VALOR GLOBAL 

U 

MAX COPY LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 03,323.627/0001-71, por 
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) Gleisson Gonçalves Rodrigues, portador do 
Documento de Identidade n° MG-10.171.810 e inscrito no CPF sob o n” 041.888.386-63 
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 ( ). 

Itaúna (MG), 10 de Julho de 2017 

C* Ã/áfí/&MA 
Gieissõn GoÍçalves Rodrigues - Gerente 

CPF: 041.888.386-63 RG: MG-10.171.810 
MAX COPY LTDA - EPP 
CNPJ 03.323.627/0001-71 

MA* COPY 14 Â 

a 

- 48 J°ã° 228 " 
nida são p 35530' - 

Êüardáels : Cãmas Gerais-a \taún 

Tudo para sua copiadora. 
Avenida São João, 4874 - Lourdes - 35680-228 - Itaúna - MG 

Fone! Fax: (37) 3241 -3477  ® 
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DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA 
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Conforme Anexo VI 

AO 
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - PIUMHI/MG 
Praça Zeca Soares, 211 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 212/2017 
PREGÃO PRESENCIAL R.P. N° 05/2017 
TIPO: MENOR VALOR GLOBAL 

A empresa MAX COPY LTDA - EPP, inscrita no CNPJ Sob o n° 03.323.627/0001- 

71, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) Gleisson GonçalvesRodrigues, portador do 
Documento de Identidade n” MG-10.171.810, inscrito no CPF sob O n” 041.888.386-63 

DECLARA, sob as penas da Lei, que Cumpre os requisitos legais para qualificação como 
Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3° da Lei Complementar n.° 123f2006 e que não está 

sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4° deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei. 

( ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos 
utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n°. 123/06, para regularização, 

1 estando ciente que, do contrario, decairá o direito à contratação, estando sujeita às Sanções 

"N previstas no art. 81 da Lei n” 8.666/93. 

Itaúna (MG), 10 de Julho de 2017 

Ãámm 
Gleisjtfn Gonáalves Rodrigues «- Gerente 

CPF: 041.888.386-63 RG: MG-10.171.810 

“383503353312500013 020000011"" É” 

Tudo para sua copiadora. 
Avenida São .João, 4874 - Lourdes - 35680-228 - Itaúna MG 

Fone f Fax: (37) 3241-3477  



Secretaria de Governo da Presidência da Repúbãica 
Secretaría Espe-cia! da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

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

vigentes na data de sua expedição. 

Nome Empresarial: MAX COPY LTDA -EPP 
Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

   
                   

Data de Arquivamento do Ato Data de Inicio de Atividade 
Número de Identificação do CNPJ 

Registro de Empresas - NIRE constitutivo 
3120574267-5 03.323.627/0001-71 02.108/1999 01/08/1999 

Endereço Completo: 
AVENIDA SAO JOAO 4874 - BAIRRO LOURDES CEP 35680-228 - ITAUNNMG 

Objeto Social: EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, MAQUINAS 
A) COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE MAQUINAS E COPIADORAS E PLOTTERS, SCANNER, MULTIFUNCIONAIS, ETIQUETADORAS, ROTULADORES, COMPUTADORES, 
PERIFÉRICOS, PECAS E SUPRIMENTOS E ARTIGOS PARA PAPELARIA, SERVICO DE ENCADERNACAO, PLASTIFICACAO E 

ENVELOPAMENTO DE DOCUMENTOS B) PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM: MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, MAQUINAS COPIADORAS PLOTFERS SCANNER MULTIFUNCIONAIS PLASTIFICADORAS 
ETIQUETADORAS ROTULADORES COMPUTADORES PERIFÉRICOS C) LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, 
IMPRESSORAS PLOTTERS SCANNER MULTIFUNCIONAIS PLASTIFICADORAS ETIQUETADORAS ROTULADORES 
COMPUTADORES PERIFÉRICOS. D) PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS, IMPRESSAO, DIGITALIZACAO ELETRONICO DE 

DOCUMENTO (GED) E) PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO E SUPORTE EM SOFTWARE DE GESTAO DE 

CONTEUDO EMPRESARIAL (GED/ECM) F) VENDA, PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E LICENCIAMENTO EM 

SOFTWARES PROPRIOS E DE TERCEIROS 
Capital Social: R$ 50.000,00 Microempresa ou Prazo de Duração 

CINQUENTA MIL REAIS Empresa de Pequeno 
Capital integralizado: R$ 50.000,00 pode INDETERMINADO 

CINQUENTA MIL REAIS EMPRESA PEQUENO 
PORTE 

(Lei Complementar 
n°123ros) 

Sócio(s)lAdministrador(es) CPFINIRE Nome Térm. Mandato Participação Função 
046.796.685-95 EDUARDO DE MELO AMARAL xxxxxxx R$ 45.000,00 SÓCIOIADMINISTRADOR 

517.915.016-72 MARILENE TEIXEIRA DE MELO AMARAL xxxxxxx R$ 5.000,00 SÓCIOIADMINISTRADOR 

Situação: ATIVA 

Número: 5631795 
Status: XXXXXXXX 

Último Arquivamento: 16I12I2015 

Ato 002 - ALTERACAO 
Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) 

2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL 

051 - OONSOLIDACAO DE CONTRATOIESTATUTO 

NADA MAIS# 

Belo Horizonte, 31 de Maio de 2017 07:21 f p › tl. M'  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digilalment . e desejar 

Certidão Simplificada Digital emitida pela confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão 

pode ser validada de duas formas'. 
1) Validação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visual (digite o n° C170001270287 e visualize a certidão) 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIII Página 1 de 1 
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T1 [07/2017 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 
_ ._.. m_ ..__,._...-_ __._..__._....__.. _s._.,___....:.._..._-._. .... ,__-_.__...._ _a.,,_._,......__-__..._  ___.__E.._...._. ___=._..., ~,.... 

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

RFB a sua atualização cadastraI._ 

REPÚBLICA FEDERATIVA D0 BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA  
NÚMERO DE INSCRIÇÃO " "' DATA DE ABERTURA 

$Áíã§nm0mJ1 COMPROVANTE  E DE SITUAÇAO omoahggg 

NOME EMPRESARIAL 

MAX COPY LTDA - EPP 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

fktàüitt 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

?133-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios i 
-F CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS sEcuNDARIAs 

47.61 -0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
4189-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 
95.11 -8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 

8115-9411 - Fotocópias 
18.30- -03 - Reprodução de software em qualquer suporte 6103-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 
6202-3410 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 

62.014-000 - Consultoria em tecnologia da infonnação 

cooioo E DESCRIÇÃO oA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 
LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 

AV SAO JOAO 4874 

CEP aAIRRoIoIsTRITo MUNICIPIO ur 
35.680-228 LOURDES ITAUNA MG 

ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE 

WELITDN@ANDRADECONSULTORIA.COM.BR (37) 3249-6000 !(37) 3242-2336 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

iria-v¡ 

SITUAÇÃO cADAsTRAL . DATA DA siTuAçAo cADAsTRAL 

ATIVA 2610312004 t 
..J 

MOTIVO DE SITUAÇÃO cAoAsTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SlTUAÇÃO ESPECIAL 
nttàkit* iírkaüttt 

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

Emitido no dia 11I07I2017 às 16:08:04 (data e hora de Brasília). Página'. 1I1 
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para laipre :são 

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

Atualize sua página 
i 
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2017-6-13 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
. Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A_0S TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA 
ATIVA DA UNIAO 

Nome: MAX COPY LTDA - EPP 
CNPJ: 03.323.627I0001-71 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em 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 verificação de sua autenticidade na Internet, nos 

endereços <http:r'r'\rwvw.receita.fazenda.gov.br> ou <httpzllwww.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFBIPGFN n53 1.751, de 0211 0I2014. 

Emitida às 10:25:27 do dia 13/06/2017 <hora e data de Brasilia>. 

válida até 10l12l2017. 
Código de controle da certidão: 28AE.ABD3.7117.8AAE 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



29172513 SEFIMG - SIARE 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 

_ l CERTIDÃO EMITIDA EM: 
CERTIDAO DE DÉBITOS TRIBUTARIDS 13/06/2017 

POS-IÍÍVB com EÍEÍÍO de HBQBÍÍVB CERTIDÃO VALIDA ATÉ¡ 
11/09/2017 

NOME/NOME EMPRESARIAL: MAX COPY LTDA - EPP 

ggggg â6QOÊÊÃÊDUAL* CNPJ/CPF'. 03.323.627/0001-71 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: AVENIDA sAO JOAO NÚMERO: 4374 

COMPLEMENTO: BAIRRO: LOURDES CEP: 35680228 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: ITAUNA UF: MG 

,X 53.1332' addeo rgsgcizirrfsíãtínilcilãage F35EÂÉÊIIÊúÊEÊÊIvÍStÊÉÊÂ icdogn-Êçic:dgwcfijãvsi-erilgiãqg:: 
apuradas, ê certificado que: 

1. constam dé_bitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual 
e/ou Advocacia Geral do Estado com a ex¡ Iplljdadesuspensa, nos termos do art. 151 
da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - odigo Tributario Nacional (CTN); 

2. No caso de utilização_ para lavratura de escritura pública ou registro de formal de 
partilha, de carta d__e ad]udlcaçao_exped_id_a em_ aptos de inventargo ou de arrolamento, 
de sentença em a_ ao deseparaçao Judicial, divorçlo ou_ de partilha_d_e bens na união 
estável e de escr¡ ura publica de doaçao de bens imoveis, esta certldao somente terá 
validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista 
no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando_ débitos 
tributarios do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

33803818600-66 05.000263534-59 Exigibilidade suspensa - parcelado 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da secretaria de Estado 
e Fazenda de Minas Gerais em urwunfazendmm .gov.br => certidão de débitos tributários 

=> certifica r ocumentos 

httpsJ/vmmziazendamg .g OIItIrISMICIrIISOLICDTIDEFALH E__746?ACAO=\llSUALIZAR&numProt0co|O=201T0702197468zauten1icacaoM udel= rOUABXNyA. . . 1/1 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2017000212768421 
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'ñ O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 

^  ?12017 httpsllwwwnsifgecaixa.govbr/EmpresaICrÍICrfIFQeCFSimprimirPapel.aspWARPessoaMatriz=8685425&VARPessoa=86854258NARUf=. ›l 
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CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 03323627/0001-71 
Razão Social: MAX COPY LTDA 
Endereço: AV SAO JOAO 4374/ LOURDES / ITAUNA/ MG/ 35680-228 

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. 

débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 

das obrigações com o FGTS. 

Validade: 09/07/2017 a 07/08/2017 

Certificação Número: 2017070905260010076463 

Informação obtida em 11/07/2017, às 16:15:18. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 

www.caixa.gov.br 

i 
W 

htipszfiwwwsifgecaixagov.brlEmpresaJCrflCrflFgeCFSimprimirPapei.asp?VARPessoaMatriz=8685425&VARPessoa=B6SS42S&VARUÍ=MG&VAR. .. 



pousa JUBICIÁEÉO 
JUSTIÇA DG TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: MAX COPY LTDA w EPP 
(MATRIZ E FILIAISHÍNPJ: 03.323.627/0001-71 

Certidão n°: 127436370/2017 
Expedição: 13/04/2017, às 10:59:07 Validade: 09/10/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 
Certifica-se que MAX copy LTDA - EPP 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
03.323.627/0001-71, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 

Trabalhistas. Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal superior do 

Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa juridica, 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 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. XL 

“Í 

.  



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

ITAÚNA 

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA 

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a 

presente data, nas ações especificas de Concordata Preventiva I Suspensiva, Falência de Empresários, 
Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, 
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra: 

Nome: MAX COPY LTDA - EPP 
CNPJ: 0332362710001 -71 

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 

(httpzilwwwtjmg.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 Recursalapenas da comarca pesquisada, incluindo os processos 
fisicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe e o Sistema CNJ (Ex- 

Projudi); 
A presente certidão NÃO EXCLUi a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas 

aqui mencionadas. 

Certidão solicitada em 07 de Junho de 2017 às 11:00 

ITAÚNA, 07 de Junho de 2017 às 11:00 

Código de Autenticação: 1706-0711-0037-0686-9237 
Para validar esta certidão, acesse o sitio do TJMG (wwwtjrnçtjusbr) em Processos I Certidão Judicial I AUTENTICAÇÃO 2 informando o 

código. 

 
ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processame o eletrônico. alquer 
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível a ult ração tentativa 

de fraude. 
 



/Í 
SERVIÇO NOTARiAL o _ 

Avceirmo Va_rgas,369-Csntro3:ê› one") m” 

Prefeitura de Itaúna 

ATESTADO o: CAPACIDADE TÉCNICA 

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE/MG. com sua sede 

Administrativa e Operacional à Rua Nonô Ventura, 394, Lourdes - Itaúna/MG, CEP: 
35.680-205, inscrita no CNPJ sob o n° 21.260.443/0001-91, declara para os devidos fins 
que a empresa MAX COPY LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 03.323.627/0001- 
71, sediada à Avenida São João, 4874, Lourdes - Itaúna/MG, CEP: 35.680-228, 
EXECUTA, através do Contrato n° 89/14, o serviço de Locação de equipamentos de 

reprograiia, com fornecimento de computador/servidor de impressão para 
cópias/impressões P&B e Coloridas, páginas digitalizadas, incluindo treinamento, 
manutenção, assistência técnica, limpeza e fornecimento de todas as peças e insumos 
'(toner, cilindro, revelador e outros) exceto papel, instalação de softwares de Gestão e 
Monitoramento, softwares de Bilhetagem, softwares de captura de documentos, sistema 
operacional Windows/linux na quantidade, qualidade necessária e suficiente para atender 

. a demanda de serviços deste órgão. 

ltaúna, 26 de Abril dejâoir 

SAMUEL GERALDO NUNES 

Gerente Administrativo e Financeiro 

Masp. 2163 

  )3241-2371 a  

Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
Rua Nonô Ventura, 394 Bairro de Lourdes - Itaúna-MG - CNPJ: 21 .260.443!0001-91 

Tel (37) 3249 5800 f Fax (37) 3249 5807 - www.saaeitauna.com.br  



  
¡TAÚNA PARÁ DE Mm 

Rua Zezé Lima, 272 - Centro Av. Argentina, à 
35680-045 - ltaúna - MG 35660-110 - Pa 

(37) 3249 8000 (37) 3231 8200 - . _ ¡ 

henriquesegurosãn*henriqueseguroscom.br henriqueseguros@nwmcombr'  Í g 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

__ A iilenrique Nauíei Adm. l-I ííonv. Seg. Ltda, inscrita no (ZNPJ sub o n" A l¡ 
i(l3.3%1-l..265/(l()(J1-41, com sede, Rue¡ Zezé Lima, 272, Centro - ltuiinaa, (jlil): Lã5.(í›8lJ-ll*'l5,- A f;  
.xnesie ato representada pelo seu represenLanLe legal o Sr. Henrique Nnuiei, ostenta. para: ;í i' 

os -izlcevidrus [ins, que a empresa MAX COPY LTDA - EPP, sediada na Av. São João, 41-874, ' gi'   :Lourdes - Itaúna/MG, CEP'. 35.680-228, inscrita no CNP] sob o n° l)3.32Íà.627/(J()l)1-71, À _ 

' :forneceu prestação de serviços de (lerenciaunentc) Eletrônico de Documentos [GlÇ-ZD/i-ICM) ' A¡ 

utilizando a ferramenta Software Alfresco, através de digitalizzaçào CBI1[l'L1lÍ?'.a(l'ç1 de ;icerirci ' 1 

-e _entrada continuada de documentos, com Íl'ElÍ'L1Il1(-3nt()-, ;irniaizeni-uneiito, Íl1(lt?)('rig'ãíJ de i_ ¡ 

imi-igens, incluindo o suporte tecnico, treinzimento U-ICLISÉOITIÉFCHÇÂU do sistema; sem  
l 

i 

:nenhuma reclamação ou ressalva de nossa parte, não havendo, portanto, nada qua: 

ciesabcisic-i d referida empresa. - - 

ltciúnai, 20 de Jaineiro de 2016. 

*N n¡ -~ A Henrique Náufel de Toledo - Diretor u 1.'  
-. A v¡ _ CPF: 507.630.916-34  

F53 341 zssroem-Aíl 
HENRIQUE NAUFEL nnmuasmnoan 

E causaram. na seaunos LTDA 

'senvs ; w aq¡ c¡ gl  t? i - EUA !HE lili. 2 7 É 

Copiar¡ eu na). 36mm¡ um;  
DDI' !Ê (it *sim- 9P." TàtlÍàr_ j_  
ITÂÚMA ' 

mg   . ' 

l P ea . n' n** 1,"" 

sr.°:z..iz°rzisízãsw“mll mu.. 
Ronin olaárnüjo ¡Mon- ¡EJUÍIÍIRI 

“na .- SH Hill-M¡ I 
l naun¡ - M¡ ::Ú  

“lili 



 
PREFEITURAMUNICIPAL DE TRÊS MARIAS 
Praça castelo Branco, 03 - Centro - Tel.:(38) 3754-5252 - Fax:(38) 3754-5151 

CEP 39205-000 - ESTADO MINAS GERAIS 

ATESTADO os CAPACIDADE TÉCNICA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS MARIAS, CNPJ n? 17.695.008/0001- 
12, atesta para os devidos fins que a empresa, MAX COPY LTDA-EPP inscrita 

no CNPJ n? 03.323.627/0001-71, situada na Av. São João n? 4874 bairro 
Lourdes - Cep: 35680-228 Itaúna/MG é cadastrada como nossa fornecedora 

no ramo de Iocação de ?máquinas Copiadoras, assistência técnica em 

maquinas Copiadoras, peças, serviços de copias, impressão e scaneamento. 

Atestamos ainda que a empresa presta serviços, com qualidade e em 

prazo estipulado e não é do conhecimento desta Prefeitura qualquer ato 

técnico / profissional que desabone a mesma. 

Três Marias, 07cie julho de 2017. 

@yum 
Sisley Alves IL Monteiro 
cu. da Dlvtslo do mataria! e Patrlmõnlo 

   
 

 

SERVIÇO N01' A _G - ARJAL DO 
v etulio Vargas,3s9.çen¡m_¡:__( 'Confere com o or¡ ¡ 3' 

-Dou fé e assino en? ?wma ÍOI e presentad 33:' 

 
Pa - . 

..__ Silvá a "ardcrsantiagos os santüi-'Tabguão 
RW* gala Araúio Éantoamas ' substituta 
Ana Anne Antunes RHÍJEISIJ-Esc. Juramemada _i1 



 

:eipuraüa entre o preço original constante: na. proposta e o preço 'de me 

   PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS MARIA 

cEP-aszos-ono - 'ESTADO MINAS GERAIS 

CONTRATO N”. 0331201491: PRESTAÇ-ÃO DE smznvxços 

o MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, inscrito no CNPJ 'sob o. ni. i7_..695.008_/000l-_i2, 

repfefsfontado. pelo .Prefeim "Municipal, Sr.. Vicente -de -í-Pauio Rosendo,- bgasíieiro, *casado, ' 

píartádor- do Carteira de- identidade n?, 0416117309. SSPMG, .inscrito- no 'CPF .sob. o m9. 

l9.S'_._'1,5'2,006-87. residente e. domiciiiado em. Três; ;Marias/ MG., doravante, d-enoiriihaóo 
CONTRATANTE, e' a' empresíí  COPY LTDA e 'EPP', iñscfíta no 'CNPIiSõÍa i_o_n°›. 

03-.323'.62A7!000l-7i., situada na Avenida. São João, n”. 4.874 'T-' Lourdes, na -oiííàdé de 
itaúnafMG, neste ato representada pelo-ST." Edson Cartas .Barbosa, hrasiféinõ, casádo- *gerente 

geral., 'inscrito 'io CPF sob o n":._ "li9_.k8'_!'i.;266_~53. doravante denominada  
mediante Processo Licitatõrio: 11°. 257/2013, na modalidade 'P regão Presíeñoiai-m Roggistío de 
Preços n-'XJI-íõfiill-S, Ata .de Adesão ao Registro de Preços 012712013, originado do 13-11363559 

Licitatório n?, 01604120¡ 3., Registro." de Preços 052/2013, do Municipio deÍIQuz/MG, colcha-am o 

'  prosçñte contrato de) prestaçãode soft/íons, que se regerá pelas seguintes cláusuiias: 

CLÁUSULA *PRIMEIRA - no OBJETO 

'Constitui objeto do_ presente_ instrumento, acontraizàigão de ,empresa para prestação deêserviços 
do cópias xerográñcas _e 'impressõés- pàfà -rh'anutenição_~ das atividadeài desenvolvidas *nas 

SeC-líeíarias- Municipais die Tréà Mariasmonforme Termo de .Referência e. detalhamento 
apostam": no Anexo l. 

CLÁUSULA SEGUNDA - 'no-PREÇO' E CONDIÇÕES-;BE PAGAMENTO 

A Contratada receberá pela execuçãov-dos serv-EOS. acima dí-scriminacios, o im' r:: nc"" 1 t ta.; 

gstimaqg de RS 65.160,00 (sessenta e cinco mil 'e «cento e sessenta 'reais), sendo-o »x/_algr 

 
mensal-Estimado em R5 5.430,00 (Cinto .mil, quatrocentos e trinta reais), corresponúénge 
ao valor' unitário de RS! 0,047 (quarenta e sete *milésimos _de rea-i) por cópia ou página. 
digitaliiàda, que será paga até o dia IO (dez) do mês'. subsequente, mediante a prestação de_ 

segv-içzos, 'emissão da rospootiva nota pfisoai, dbduzindo desta importância parcelas de ISS, INSS 
e IRRF, se devidas, a ser entregue na Secretaria_ Mun-içipal de_ Administração, acompanhada-do 
relatório: de impressõesrealizadas por máquina, conforme Termo de Referência e. detalhamento 
põonstanté no Anexo i do Presente Contrato. 

§ 1°. O pagamento será efetuado iemgfayõr da Contrntadà, mediante deposito bancário no conta., 

bancária de sua” titularidade, através de ordem bancária. 

§  As notas ÍÍSCais deverão .ser omitidas conforme relatório "de. impríeissões realizadas por 

máquina, sendo que, havendo irregularidade na _emissão dos documentos ñscgís, o prazo para 
- pagamentoserá contado a partir de sua reapresent-ação, devidamente reguiarizados. 

§ 3°. Os quantitativos previstos poclerãcyser acrescentados' ou suprimidos, até o limite de 25%- 

(vinte e." cinco por cento) sobre' o valor inicia-i do contrato, confórtne pr-éceitua o artigo 65_,›§ 1° 

da 'Lei n°.- 8.666/93, uma vez comprovado 'o desequilíbrio econômico-financeiro.   
§ 4°. A solicitação de revisão de preços deverá ser justificada e instruída com documúcfntos- " 

,hábeis 'para análise, e deverá ser protocolado na- Prefeitura .Municipal de Três Maiias . -e .nã  _ '  
'poderá ultrapassar- o prêçQ' praticado 'no mercado é- deverá manter _ 

registro. 

Praça Castelo Branco,- na - centro...- Tem-aa) 37.54.5252 s Fax:(35)-37-54-'3515 É _ f; 

 
  



   
   
             
                  

ri 

PREFEiTURA MUNiCifPAl. os mês MAR!  
Praça Castelo Branco, G3 -» Centro »Toisíâali 315455252 - FaX'=(33) 3754-51' " 

CEP 39295-990 - ESTÀBÔ MINA-s GERAIS 

Órgão: 114 -.- Fundo Municipal de Saúde.. 
iP-:Atividáde: 10.301 .O093.206-i «.- Manutenção Programa Saúde da Familia 
Elemento; 3.3.9D.39.6_5 - Serviços dci-Cópias-o Reprodução do -DÇ-ooumentos 

.FolIftEde-Recúrso": 1.48.00 - Transf; Recursos 'do SUS_ pf Atenção Básica' 

W CLÁUSULA. Qunnranoivmzo 
'-0. preze_ _da presente prestação dezserviços é de 12- (doze) meses; com. início em'0.1ude-jii1iiotdo 
2014 e término en¡ 30 dejtmho 69.2015, pofietído 'ser- prorrogado, 'se 'houver neoessidaooae; de 

'comum acordo entro-às partes, mediante Termo Aditivo; ' ' - 

« CLÁUSULA QUINTA a DAS RESPONSABIÍQIDADES 

o son. oo-Nrrnnrntnin:  É ' ' "là Executar os serviços *conforme disposta oa Cláusula Primeira vieste Zínstrumento, dentro 
É ' 'das' normas de qualidade e segurança exigidas, e de acordo com a: ñsoalização e 

orientação_ da Secretaria Municipal _cieAdministraçãog 
Executar os serviços nas' dependências da? administração púbiiça ou no 'local 

determinado pela Secretaria' -Muinícipaol de Administração.; 
.Sé Cumprir o Termo d? Referência, .que @parte 'integrante-deste Contrato; 
4- _Prestar todos os esclarecimentos necessários re solicitados ipeio iconftratánte, sempre que 

--esrerentender convjeríiente; 
15- _Manter- atualizada a documentação dOÇs) proñssionalüs):cadastradoü) a' prestarem os 

serviços. responsabílizandoçse por ;todos 'jás obrigações décorrentes da legisiação 

7 trabalhistae previdenoiáríaipor_ventura-incidentes; _ _ 

. '67- Arcar corn as despesas dos equípaineritaãi- manutenção e fornecimento de tonners; 
7- Prestar- o.s. serviços* 'ao Contratante, de forma spermanente e regular nas mesmos 

oondições requisitadas; É 

Providentciár 'a' imediata' correção das deficiências apontadas pelo Contratante- quanto à 

prestação-dos serviços contratados; 
9- Transportar todas as 'máquinas até os isetores onde serão utilizadas, para sua instalação se 

_  ' configuração, sendo às mesmas entregues em perfeitas. condiçoes _para 
*' ' _ operacionalização; 

IO-sM-anter plantão técnico em horário comercial, nos dias úteis, para qualquerrequisito do 
Contratante, com atendimento no smàximo de OI (uma.) hora para operar-serviços e 

defeitos. contado_ da comunicaçao põr-parte ;tio Contratante; 
;11- Serviços de-manutenção _preventivados equipamentos_ e-'corretiva quando solicitado pelo 

' Contratante, através tie-técnicos habilitados e treinados; 
'tz-No caso de necessidade de reparo ou manutenção de alguma máquina por  

.superior a 04 (quatro) horas, deverá disponibilizar-um equipamento similar ou super¡ 
para atendera demanda do Contratante; 

i3¡ Fornecer um. treinamento para o ;stat-Vidor designafdo em cada Setor que irá- opor 

equipamento; 
14-: Repor, nos casos de substituição de peças desgastadas pela utilização -norrnáÚ-do 

equipamento, ipeças noivas parao sei¡ perfeito funcionamento; _ _ 

15.- Responsabiliznr-se por todas "als- .despesas diretas ou. indiretas, tais como: salários, _ 

transportes, encargos .sociais, 'fiscais trabalhistas, previdenciários e de ordem 'de classe, 

;indenizações equáisquor outras que forem devidas aos seus emñrogàdos ou prepostos, 
no” desempenho do objeto ora contratado, ñcando ainda, o Contratante isento_ de .-  

j - qualquer vinculo 'empregatício com os mesmos.; ' 

2 

8 

           r l 



*WO 

' - i§729 - Elm-qualquer caso, garantir-se-á à Contratada ;a ampla defesa. 

_í ¡Fica estipulada a multa de 20%-(vínte poricento) sobre. o valor tota 'do oontrat 
o í_ parta inocente 'pela que ii-ifringir qualquer cláusula deste contrato. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS MARI 
Praça Castelo Branco, 03-- Centro - TeI.:(38) 3T54-5252. - Fax:(38) 375m515< 

(PEP 39205~000 n ESTADO MINAS *GE-RÀiâ 

á)- multacompensatória. no porcentual de 10% (dez por cento), calculada: sobre o 
Valor total da Nofarle- Empenho pela recusa em_ 'recebe-lia no _prazo m-áximo do 
05 (cinco) dias úteis, após regularmente icon-vazada, som prejuizo da aplicação 
de outrassanções previstas no' art. _87 da Lei n° 83.666f93;_ 

b). advertência 'escrita pre-Io Cleáísumprimento :ie-cláusulas editalístícás; : 

c) muita de mora noÍpei-crentuaí correspondente a 0,3% (três décimos _por çpptp), 
'calculada 'sobre 'o valor _total da Nota' de Empgnhp, por aia do: írfradimplêñcíàfha ' 

carrega, até o limite $16.03' (três) dias úteis, icarjaeterízando"inexeoução parcigilgç 
d) auxilia_ compens-atérià ng.. percentual de 10% (dàz picircçhto); ÇaIcüIadaEÍSQBré o 

vaior-"tot-àl da Nofã do .Erripéhho, -pela inadimplência .alénr do prazo -aoitnm 

caracterizando inexpcuçãcstotal ,do mestria; . - _ __ 

fe") suàponsão temporária-de participar em licitação e.: impedimento de contratam-com 
a: Administraçâoi Municipal por prazo do até O2 (dois) anosr nos casos de 

reincidência de descumprimento de cláusulas contratuais; c _ 

f) declaração de. inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração' 
Pública, enquanto pérduraríem os motivos determinantes da punição, ou atéque 
seja promovida a_ reabilitação, perante a própria ?autoridade 'que' 'aplicou -a 

penalidade; que será_ 'concedida sempre qu: a licitante vencedora :rcásrircii-L-.a 

Administração pelos 'préjuizosjrcsultañtcs egapós detoíorrídop o prazo dasahção 

aplicada. 

§ 1°' - .As pcrialidodes aplicadas só poderão soz-"relevadas na hipótese de caso fortuito, .força 

maior, devidamentejustíficádàs e comprovadas, -a juízo da-.Administjração- ~=~ 

CLÁUSULA SÉTIMA - nos DOCUMENTOS APLICÀVEIS 

Parar efpigos obrigacionais, o' Processo Liciratório 'n°1 257/2013, na modalidade Pre " 

Presencial-\ #registro de Preços n”. 126/2013., 'Ara de Adesão ao Registro de Preços0l27/20l3, 
Ata de: Adesão rao Registro de Preços if'. 05U20l31- Processo Licitatório n-°. 0160412013 - 
Registro de Preços n°. '127/2013, do Municipio de LLlZ/MG¡ quanto à. proposta ncia adjudicado 
integram o presente contrato. ivaiendo seus. térmoà e' condições qyàndo como cics não 

conllitarem. o 

CLÁUSULA @ITA-VA _ms SANÇÕES. ADMINISTRATIVAS 

O descumprimentototal ou parcial das obrigações assumidas pela Contratada, sem justificativa  
aceita poia Profeitura Municipal d: Três_- MariaslMG, resguardadas: os procedimentos legàis ' _  
pertineritos, poderá :acarretar nas seguinteà sanções: i '  

. ll - Advertência escrita; É 

II _Aplicação de multa no; 'valor correspondente 51.10% (dez por' cento) ao valor;   3.». 

!IT-- Rescisão do Contrato; É   
IV» Proibição de contratar-com a Administração_ Pública no prazo previsto na Lçi  

 
Federal 86166193 e suas alterações. posteriores; 

CLÁUSULANONA - DAiMULTA 

 
 

 



 
 

    
              
                         

 

PRÉFEETU  
Praça Castelo Branco. 

 
es? 392054399 - esmola Misses GERAIS 
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ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA I; DETAÍLHAMENTO 

Ho M_ i  'osmromsifocnrrcsçõsssz . 
CARACTERISTICAS MINIMAS 

u _Velorjior 
náginaicõpíaf 

02 ll 

 Disponibilizaçãode Copiadoras -iierográficasn inclulndézá 
'prestação de _serviços de' manutefção preventiva; e_ 

corretiva', com fornecimento de tonners, de peças e demais'. 
Suprimentos necessários, para -o atendimento das. 

demandas .internas das secretarias municipais, com as 

'seguintes caractefístieas: 

- Multifuncional digital laser (.42 um/mín); 
- Velocidade -minima de 42 (quarenta B' duas) 

cópiaslimpressões por-minuto; 
- Resolução -rninima de !ZOO-x &Godoi; 
- Alimentador-automático de originais frente- e verso 

(leitura .em uma única passada); ' 

- Ampliação e redução-'deioriginais de 25% a 400%; 
-- Papel compativel com os formatos A4, oñcio 1,- oficio II; 
e copias e ¡mçiressões múltiplas' de 1 x 99; 
- Bypass lateral para si) folhas (bandeja multi-ofonflatos); 
- Painel Sensível so, toque; 
- Função de cópia, impressão edigitalização; 
- Memória minima de |28- mb; 
- Vidro de exposiçãoitamánho oficio; 
- Placa de redeaeihernet 10110011000. 

- Função Pax 
- Rede Wirelles 

'Solução Embarcada baseada em Servidor, possibilitando 
que; long-ões diversas. e* Qustomizadas tenham interação no 

painel sensível ao toque: (touchscreen) do equipamento, 
porém com o processamento no servidor, evitando 
desempenho desnecessário 'do processador do MFC. 

V' Solução aplicada que não dependa de HD no 
Multifuncional _ 

Customização do painel sensível ao toque e 

Workflows_ 

integração com OCRs deMercado. 
Integração com Softwares de Bilhetagens- de 

Copia e impressão. 
Possibilidade Solução para Correção de_ Provas e 

Simulados 
Possibilidade de implançação de liberação de 

impressão via aproximação :Se-cartão 
Plataforma. aberta de desenvolvimento de 

soluções em XML. 

.idigitalizatla = 

R$ 0,047 Por página e N 

R$ 0,047 por página 
digitalizada. 
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Confere com o original quê fo¡ apresentado. ' ' 

-Dou fé e assino em Test** da verdade. .' “ f 
    
 

 
.Paulo Eduardo snnuago dos santos-Timm! 
Silvânia Maria M. Santos - Bubatltut - 
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Anã Aline Antunes R ' 'ã ' 
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DECLARAÇÃO PE IDONEIDADE E DE 
INEXISTENCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE 
HABILITAÇÃO 

Conforme Anexo VII 

AO Õ SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - PIUMHI/MG 
Praça Zeca Soares, 211 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 212/2017 
PREGÃO PRESENCIAL R.P. N” 05/2017 
TIPO: MENOR VALOR GLOBAL 

A Signatária MAX COPY LTDA - EPP, CNPJ 03.323.627/0001-71, neste ato 
representado(a) pelo(a) Sr(a) Gleisson Gonçalves Rodrigues, RG n” MG-10.171.810 SSP-MG 
e do CPF n” 041.888.386-63, Declara, que ate' a presente data encontra-se desimpedida de 
participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a 

superveniência de f 
8.666/93. 

ato impeditivo da habilitação, conforme art. 32, parágrafo 2° da Lei 11° 

Itaúna (MG), 10 de Julho de 2017 

/ía/Mm 
Gleisson onçabvÉs Rodrigues - Gerente 

CPF: 041.888.386-63 RG: MG-10.171.810 
MAX COPY LTDA - EPP 
CNPJ 03.323.627/0001-71 

"na 323 627000141 g0 Çf 
MAX COPY LTDA 

- 4374 
Avenida 85° “wãoaao-zze _ P 35 . 

Lourdes Camas Gerais - - .n 
Hauna 

l... 

Tudo para sua copiado a. 
Avenida São João, 4874 - Lourdes - 35680-228 - Itaúna - MG 

Fone I Fax: (37) 3241-3477 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Pregão presencial - 5 f 2017 a :g Processo de Compra: 212 l 2017 

SRC 

DECLARAÇÃO 

Eu, ANTONIO GERALDO CAMPOS PROENCA, na qualidade de representante da empresa MAX COPY 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° 5 l 2017, renunciando 

;idireito de interposição de recurso, abrindo mão da retenção do prazo para este fim. 
x, 

Piumhi, MG -13/07/2017 
Prot: 9.041,00 i 2.017 

 
G-5.617.221›'SSPMG 

Sistema: MGFCompras - DeclinaRecursoHabiIitacao01.rpt Página 1 



Serviço Aut. de Água e Esgoto ° %'y 
Praça Zeca Soares, 211 23.7828 4043.5141' “ 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

_ À  Processo de Compra: 212 12017 Pregão presencial - 5 l 2017 

SRC 

DECLARAÇÃO 

Eu, PABLO DIEGO MARÇAL MENEZES. na qualidade de representante da empresa REPROESTE COMERCIO DE 
MÁQUINAS LTDA 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° 

,Ki 2017, renunciando ao direito de interposição de recurso, abrindo mão da retenção do prazo para este fim. 

Piumhi, MG - 1310712017 
Prot: 9.041,00 I 2.017 

PABLLO DIEGO MARÇAL MENEZES 
MG15.518.423lSSPMG 

Sistema: MGFCompras - DeclinaRecursoHabiIitacaoD1.rpt Página 2 



 
Serviço Autônomo de - gua e Esgoto 

d¡ wiatexccut¡vaqàsaaepiumhixumJJr (TNP : 3.782.S16/000l i0 
' 35190) Praça Zeca Smarts. 21¡ #37925416 ÍMÍ-II/:WIG - 'Telefax 37-3371-1332 

Aantarquia Municipal a |0 

PROPOSTA COMERCIAL 
AJUSTADA AO PREÇO FINAL 

POR E-MAIL 

“MAX COPY LTDA -EPP 



“reposta Reajustada 1 Pregão 05 / 20 17 

"Ú 

1de1 

Assunto: Proposta Reajustada | Pregão 05/2017 - 

De: Max Copy <maxcopyitauna@hotma¡I.com> 
Data: 13/07/2017 16:51 
Para: 'Licitacoes' <licitacoes3@saaepiumhi.com.br> 

Boa tarde! 
Segue anexo proposta reajustada. 
A via original foi postada hoje no Sedex. 

Att, 

Max coPV 

w Anexos: 

CCF13072017_0000.pdf 
4,4MB 

14/07/2017 08:22 
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PROPOSTA COMERCIAL 
Conforme Anexo II 

AO ' 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - .PIUMHI/.MG 

Praça Zeca Soares, 211 

COMISSÃO PERMANENTE m: LICITAÇÃO 
_PROCESSO LICITAT-ómo N** 212x201? 
'PREGÃO PRESENCIAL RP. N” 0512x317 q TIPO: MENOR vasos. GLOBAL 

1.! PROPONENTE . 

Empresa: IvIVAX COPY LTDA - EPP 
CNPJ: 03.323.676 7/0001-71 ' 

luso. Estadual: 338.038.186.00~66 
Endereço: Av. São João. 48.74, Bairro Lourdes ~ Itaúna/MG ~ CEP: 3S.680«~228 

Fone/Fax: (3 7) 3241534 7? 
E-mail: maxeopyitaunaràñhotmail.com 
Dados Bancários: Banco do Brasil /Agêociaz 04254. / Conta: 10395-0 
Nome do signatário: Eduardo de Melo Amaral 
Estado civil: Casado 
CPF: 046.796.686-95 
RG: MG-7.328.0S6 
'Nacionalidadez Brasiieira 

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação cle Micro Énlpresa - d ME. Empresa de Pequeno Porte -« EPP ou equiparadas visando o registro de precos 
para futura e exrentual prestação de serviços de cópia, impressão e digitalização 
com captura e indexação automatizada através de rotação de multifuncionais, 
com fornecimento de software de bilhetagem, software de gestão de ativos e:  
monitoramento, software de captura e indexação de documentos com integração: ' * 

a GED/ECM e software de GED/ECM para arquivamento de documentos digitais 
e' criação de fluxo de _processos documentais para o atendimentodo _SAAE - 

Piumhi, no' Registro de Preços, com estimativa de 50.000 (cinquenta 11,331) páginas 
monocráticas .mensais, sendo 30.000 (trinta mil) páginas digitalizados, 10.000 
(dez mil) páginas de impressões e 3.0.000 (dez mil) páginas' de cópias, 
totaiizando 600.008 (seiscentos m3) (compreendendo cópias. impressões e 
páginas digitalizadas). para um período de 12 (doze) meses em conformidade 
com as especificações constantes do Edital e deste termo de Referência (Anexo 
I).  

Tudo para sua copiadora. 
Avenêds São João, 4874 ~ Lourdes - 35680-228 «Itaúna - MG 

Fono r Fax: (373 3241 m?? 
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Apresentamos_ nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, 
aceitando tedas as estipulações consxgnadas no Edital, conferme abaixo: 

cód. 
Produto 

SAAE 
!tem Especificação e caracteristicas 

zmnrm' ' ' as 
Unid¡ 

Qtde 
Estimadas 

. Mês 

 ?fáce- 
Tbm¡ 

Preço 
Unitário 

01 Serviço de cópia, impressão e 
digitalização_ monocromática 
que serão produzidas nos 
equipamentos especificados 
abaixo: 
Serviço de cópias. impressão e 

digitalização com o 
fornecimento de 03 
equipamentos com as 
características mínimas: 
Iviultifuncienal digital laser 
monocromática .formato A4 
nova de primeiro uso. com 
velocidade mínima de 40 ppm 
em A4, Processador üual-Core 1 

GHZ. Painel Touchescreen 
ceiorido de 7", Disco Rígido 
320GB, 'memória padrão de 3GB, 
interface padrãe 10/100/1000 
base TX, resolução 
digitalização.. aprimorada de 

papel suportado 220 g/m?, 
bandeja de papel padrão S50 
folhas e bandeja multiuso 100 
folhas. Possibilidade de 
embarcar soiuções de 
digítaíização e hilhetagem com 
iiberação :de impressão e cópia 
por senha e sistema de siga~me 
de impressão no muitiftmcional. 
hiarca: SAMSUNG 
'Modekx M4080FX 
Procedência: NACIONAL 

de_ 

4800x4300 dpi, gramatura de ' 

UN a 600.000 Rs 52;$;.-3'o0,00- 
(Vinte e oito 

nm. e 
oitocentos 

reais) 

RS 0,048 
(Quarenta 

e oito 
núiésiemos 

de real) 

Í Â p 

Tudo para sua çqpiaqora. 
Avenida São João, 43m - Lourdes - 3558992213- #fita-gana - me 
Fone I Fax: (31) 3241 ~a47? ” 
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Solução de digitalização integrada a ECM' (Gerenciamento de .Conteúdo. 
Corporativo): 

Solução de captura Embarcada nos equipamentos dos especificados no termo 
de referência, baseada em Servidor, integrada com ECM (Gerenciamento de 
Conteúdo Corporativo). contendo as seguintes especificações: 

a) Os d-ocumentos digitalizados deverão ser gravados e indexados diretamente 
no repositório da solução EÇM designado para um programador para 
desenvolvimento das soluções de captura. A CONTRATADA deverá oferecer 
a capacitação para equipe de TI do SAAE para operar esta ferramenta. Esta 
ferramenta devera possibilitar a seguintes opções de digitalização. 

b) A indexação deverá ser realizada de acordo com os parâmetros previamente 
definidos pela CONTRATANTE disponiveis no painel do multifuncional, nos _ 

_formatos texto e númermcom possibilidade de validações das entradasdo __ 

usuário. ' " " ' ' 

c) A solução deverá contemplar a geração de arquivos nos seguintes formatos: 

Por, JPEG ou Tres. 

d) A solução deverá possibilitar a digitalização de documentos para um 
servidor em Cloud ou remoto. por meio de uma rede VPN ou internet, para 
serem utilizados em setores que ficam externos a sede do SAAE e que 

utilizam redes' distintas. 

e) A solução dever-á conter uma ferramenta amigável, para criação dos fluxos 
de indexação, dispensando a necessidade de Cor: Mono/Grayfcolor ou deixar ' 

a seleção manual- ' 

Modo Simplex/Duplex ou deixar a seleção manual; 
Formato Papel: _Ad/AS ou deixar a seleção manual; 
Divisão dos documentos: por limite de tamanho (KB ou MB); 
Opção para configuração de OCR automático ou deixar a 

seleção manual; 
Opção. para rotaeionamento automático do documento;  . 

Anexar novas paginas no documento: Início/fim ou manual: - ' f' " ' 

Tratamento do documento: ajuste de contraste; . 

Compactação do documento. 

f) Contabilização de páginas digitalizadas por multifuncional:  
g) Leitura de QR Code para indexação dos documentos;  
11) Leitura de códigos. de barras para indexação dos documentos; _ _ 

i) A solução devera contemplar aplicativo Mobile para captura de documentos. 
utilizando a câmera do smartphone, e no aplicativo oferecer as opções de fluxo 

- Tudo para sua cópladora. 

0000 !O00 

Avenida sàoqoso, 43m - Lourdes - saoaozzsi- Itaúna - MG 

Fone I Fax: (M) 3241-34?? 
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de indexação na tela do .aparelho, idêntico ao que for embarcaclo na 
multifuncional e river sido criado na ferramenta de criacao da solução; 

a Os processamentos dos arquivos digitaiizados deverão ser . 

reaiizados no_ servidor. deixando a multifuncional livre paras' 
- executar novas tarefas. e 

Estas aplicações deverão ser instaladas pela contratada sem nenhum custo 
adicional, tanto no que se refere ao aplicativo, instaiac-ão e treinamento de 

_usaários- padrão e T3.- 

Uzn (01) Software ECM (Gerenciamento de Conteúdo Corporativo) informando 
em sua proposta comercial o desenvolvedor, a versão e se possuir módulos 

- contemplando as .seguintes caracteristicas minorias: '- 

a) Permitir a qualquer usuário que tenha permissão. visualizar as imagens;- 
através da rede local. ' 

b) interface em Português. 
c) \Fisuaiizacão dos documentos em pastas e subpastas. 

'W d)- Controle de acesso_ por usuário e grupos de usuários. 
e) Recurso de cadastramento, alteração e exclusão de usuarios de grupos de 
acesso. ' 

f) Suporte a imagens coloridas, preto e branco e tons de cinza. 
g) Download dos documentos digitalizados. 

.. li) Busca por documento, permitindo pesquisar e localizar documentos por.: _- ' ' 

nome, data de criação ou qualquer outro campo definido na sua indexação; 
inclusive por palavras chaves existentes no corpo do 'documento através da;  
_recurso FTR (Full Text Retrieved). 'quando aplicado o "OCR. ' _ 

i) Capacidade de ampliação e redução de visualização (zoom-in e zoom-out) em 

todos os documentos- digitalizados. 
j) Ajuste automático da imagem do documento aoiamanho da teia; 
k) Recursos de rotação @inversão de imagens ixisuaiizadas. 
l) Gerenciador de contatos para envio de emails, com notificação de inclusões e 

modificações de documentos nas pastas; 
m) Exibição de informações gerais sobre a estrutura dos documentos, como. o_ ,  
'seu tipo, o nível 'de acesso; usuários com acesso ao documento, sequência der 
pastas 'que o contém n¡ n) Funcionalidade para manipular arquivos com extensão .PDF tais _ como 
adicionar novos arquivos .PDF em outros gerando um novo arquivo; exclusão de 
páginas de um documento PDF: extrair uma página específica de 'um documento 
.PDF gerando outro arquivo .PDF; girar páginas de um documento .PEDE 

codificar/decodificar documentos .PDF com senha, inserir marca d'agua nos 
documentos a partir de um texto ou imagem. 
o) Trabalhar com _gerenciador de Bancos de Dados_ do tipo Opensource ou_  
'Freeware e_ ser compatível com sistema operacional Windows (XP, .? ou¡ " 
posterior); o ' 

_ p) O_ acesso, assim como utilização do Software de Gerenciamento de Conteúdo_ 
-Corporativo (ECM) devera ser realizado via browser e aplicativo mobile. 'l  

k 

Tudo para sua copiadora. 
Avenida São João, 4374 ~ Lourdes ~ 35680-228 - -Itaúoa - MG 

Fono 1' Fax: :(37) 3241›347? 
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q) ?rover meios para configurar o perfil de cada usuário para permitir ou evitar 
que usuários possas:: modificar as imagens, os dados de índice e dentais 
informações referentes aos documentos digitalizados, inciuindo as funções de. 

;gerenciamento do sistema. _ 

r) ;Acesso- ao Software- .de Gerenciamento de Conteúdo .Corporativo (ECM) via 
autenticação _de usuários ou grupos definidos; na rede peão Active Directory a/ou 
pela criação de usuários no próprio sistema. _ _ 

s) O sistema deverá: prover meios para o usuário Administrador visualizar 
:resumo das atividades de todos os usuários discriminando: visualizações, 
download e exclusões de documentos. Também- deverà possuir nas_ e 

propriedades do documento historico de criação. modificação e comentários do 
mesmo com informações do usuário e data da atividade. 
t) Possuo Controle de versionamento. 

“W _ u) contemplar Workflow para controle dos processos», com revisão e aprovaçãog": ” 

douro ou mais documentos sendo possível apontar os revisores e a descrição? 

do processo; 
DESENVOLVEDORJ: Alfresco 
XFERSÀG: Alfresco Community 2017704 

Software de Monitoramento: Deverá também instalar um software de gestão e 
.monitoramento informando em sua proposta comercial o' desenvolvedor. a 
versão e se possuir módulos que contemple as seguintes características: ' 

__ «Coletar contadores fisicos de .impressoras e. multifuncionais em rede .O11. 4 - 

'instalada localmente. . i i ~ 

a) Coletar informações de nível de suprimentos (Toner, Cilindro, etc), para - 

controle de reposição de insumos, extitando assimoue equipamentos fiquem . - 

parados. h) Coletar informações de status e ou_ 'defeitos dos dispositivos. _ 

b) Disponibilizar para o SAAE. _iria Web (internet). todos as informações coletadas 
dos equipamentos instalados. _ ' 

c) Gerar relatório de leitora_ dos medidores de páginas dos dispositivos. 
Permitindo assim melhor controle sobre as páginas -impressas 

»W d) Gerar e entries' alertas automáticos para iocais prédeterrtunado de níveis- de 
suprimento e códigos de defeitos. ' 

'DES§I:I\'OLVEDOR: PrintAudi; _ 

VERSAO: PrintAudit _Facilities Manager 1.30.2 

Será fornecido cobertura total de manutenção preventiva e corretiva, bem como 
reposição de peças originais e materiais de consumo, exceto; 

O atendimento ao chamado para manutenção corretivo deverá ser efetuado com 
o prazo máximo de 12 (Doze) horas 

PROVA DE CONCEITO: conforme Edital determina; 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: conforme Edital determina; 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) .dias, contados da 
data estipuiada- para entrega dos envelopes, conforme Edital; 

?WN 

Tua:: para sua copiadora.. 
Avenida São João, 4st:: » Lourdes m sssso-zzs - iiàúna ~ MG 

Fone i Fax: (37) 324143477 - 
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S. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até O7 (Sete) dias após a comprovação da 
entrega do objeto licitado nas condiçôes exigidas e apresentação e dos. 

documentos fiscais, conforme_ Edital; 
6. PRAZO DEENTRBGA: será até 30 (Trinta) dias contados da emissão da 

ordem de serviço/assinatura do contrato e o prazo para substimição dos 
equipamentos será de no máximo 12 (Doze) horas após cada pedido, 
conforme Edital; 
_LOCAL DE _ENÍIÍREGN conforme Editai; íAi Cohfonne Edítai: 95-51' 

TERMO DE CGMPROMISSO:  .Decíaramos que nos preços propostos, que constituirá a única e completa 
remuneração, estão computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos o ' 

diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias. 'hero ' 

como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não; _ 

sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer títuio. " 

Decíaramos eonhecere aceitar as condições constantes do Edital e seus Anexos, 
bem como o disposto na Lei Federal n° 10.520 de 17/07/2002, e na Lei Federal 

n' 8.666/93. e suas atualizações; 

Declaramos que o objeto do certame será entregue conforme estipulado no 
Editai e Termo de Referência; 

Declaramos que a _proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60 (Sessenta) dies.  
corridos; ' - ' 

..Itaúna (MG), 13 de Julho de 2017 

Õ e /féwwg  
Gleiãfn "Go calves Rodrigues - Gerente CPF: 41.88 .386~63 RG: MG-10.171.810 

.MAX COPY LTDA -› .EPP 

' CNPJ 03323527/000141. 

"os 323 627/ooo 1-71 “ 

Avenida s e _ 

Lourdes -- ÊÊêmaás°sae4gã4 
Luaúña - Minas  a 

aiaJ 

Tudo para sua copiadora. 
Avenida São João. 483% » Lourdes - 35880-228. ~ Itaúna » MG 

Fono I Fax: (37) 3241 34?? 
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PROPOSTA COMERCIAL 
Conforme Anexo II 

AO 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - PlUMHl/MG 
Praça Zeca Soares, 211 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 212/2017 
PREGÃO PRESENCIAL R.P. N° 05/2017 
TIPO: MENOR VALOR GLOBAL 

1. PROPONENTE 
Empresa: MAX COPY LTDA - EPP 
CNPJ: 03.323.627/0001-71 
Insc. Estadual: 3380381860066 
Endereço: Av. São João, 4874, Bairro Lourdes - Itaúna/MG - CEP: 35.680-228 
Fone/Fax: (37) 3241-3477 A 

E-mail: maxcopyitaunafzbhotmailcom 
Dados Bancários: Banco do Brasil /Agênciaz 0425-1 / Conta: 10395-0 
Nome do signatário: Eduardo de Melo Amaral 
Estado civil: Casado 
CPF: 046.796.686-95 
RG: MG-7.328.056 
Nacionalidade: Brasileira 

OBJETO: A presente licitação tem por obj eto a contratação de Micro Empresa - 
, ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou equiparadas Visando o registro de preços 

para futura e eventual prestação de serviços de cópia, impressão e digitalização 
com captura e indexação automatizada através de locação de multifuncionais, 
com fornecimento de software de bilhetagem, software de gestão de ativos e 

monitoramento, Software de captura e indexação de documentos com integração 
a GED/ECM e Software de GED/ECM para arquivamento de documentos digitais 
e criação de fluxo de processos documentais para o atendimento do SAAE 
Piumhi, no Registro de Preços, com estimativa de 50.000 (cinquenta mil) páginas 
monocráticas mensais, Sendo 30.000 (trinta mil) páginas digitalizadas. 10.000 
(dez mil) páginas de impressões e 10.000 (dez mil) páginas de copias, 
totalizando 600.000 (seiscentos mil) (compreendendo cópias, impressões e 
paginas digitalizadas), para um período de 12 (doze) meses em conformidade 
com as especificações constantes do Edital e deste termo de Referência (Anexo 

Tudo para sua copiadora. 
Avenida São João, 4874 - Lourdes - 35680-228 - Itaúna - MG 

Fone¡ Fax: (37) 3241-3477 
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Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, 
acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo: 

Cód. Qtde 
Especificação e características . . Preço Preço 

Pgflãigo Item mínimas Umd. Estinr/Êídas Unitário Total 
”\_ 01 Serviço de cópia, impressão e UN 600.000 R$ 0,048 R$ 28.800,00 

digitalização monocromática (Quarenta (Vinte e oito 
que serão produzidas nos e oito mil e 
equipamentos especificados milésimos oitocentos 
abaixo: de real) reais) 
Serviço de cópias, impressão e 
digitalização com o 
fornecimento de 03 
equipamentos com as 
características mínimas: 
Multifuncional digital laser 
monocromática formato A4 
nova de primeiro uso, com 
velocidade mínima de 40 ppm 
em A4, Processador Dual-Core 1 

GHz, Painel Touchescreen 
colorido de 7", Disco Rígido 
320GB, memória padrão de 1GB, ñ interface padrão 10/100/1000 
base TX, resolução de 
digitalização aprimorada de 
4800x4800 dpi, gramatura de 
papel suportado 220 g/mz, 
bandeja de papel padrão 550 
folhas e bandeja multiuso 100 
folhas. Possibilidade de 
embarcar soluções de 
digitalização e bilhetagem com 
liberação de impressão e cópia 
por senha e sistema de siga-me 
de impressão no multifuncional. 
Marca: SAMSUNG 
Modelo: M4080FX - ' 

Procedênciaz NACIONAL / 
, / 7 

Tudo para sua copiadora- 
Avenida São João, 4874 - Lourdes - 35680-228 - Itaúna - MG 

Fone I Fax: (37) 3241-3477 
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Solução de digitalização integrada a ECM (Gerenciamento de Conteudo 
Corporativo): 

Solução de captura Embarcada nos equipamentos dos especificados no termo 
de referência, baseada em Servidor, integrada com ECM (Gerenciamento de 
Conteúdo Corporativo), contendo as seguintes especificações: 

a) Os documentos digitalizados deverão ser gravados e indexados diretamente 
no repositório da solução ECM designado para um programador para 
desenvolvimento das soluções de captura. A CONTRATADA deverá oferecer 
a capacitação para equipe de TI do SAAE para operar esta ferramenta. Esta 
ferramenta deverá possibilitar a seguintes opções de digitalização. 

ñ b) A indexação deverá ser realizada de acordo com os parâmetros previamente 

definidos pela CONTRATANTE disponiveis no painel do multifuncional, nos 
formatos texto e número, com possibilidade cle validações das entradas do 
usuário. 

c) A solução deverá contemplar a geração de arquivos nos seguintes formatos: 
PDF, JPEG ou TIFF. A 

d) A solução deverá possibilitar a digitalização de documentos para um 
servidor em Cloud ou remoto, por meio de uma rede VPN ou internet, para 
serem utilizados em setores que ficam externos a sede do SAAE e que 
utilizam redes distintas. 

e) A solução deverá conter uma ferramenta amigável, para criação dos fluxos 
de indexação, dispensando a necessidade de Cor: Mono/Gray/color ou deixar 
a seleção manual 

'Al o Modo Simplex/Duplex ou deixar a seleção manual; 
o Formato Papel: All/AS ou deixar a seleção manual; 
o Divisão dos documentos: por limite de tamanho (KB ou MB); 
o Opção para configuração de OCR automático ou deixar a 

seleção manual; 
o Opção para rotacionamento automatico do documento; 
o Anexar novas paginas no documento: inicio/fim ou manual; 
o Tratamento do documento: ajuste de contraste; 
o Compactação do documento. 

f) Contabilização de páginas digitalizadas por multifuncional; % 
g) Leitura de QR Code para indexação dos documentos;  
h) Leitura de códigos de barras para indexação dos documentos; 
i) A solução deverá contemplar aplicativo Mobile para captura de documentos, 
utilizando a câmera do smartphone, e no aplicativo oferecer as opções de fluxo 

Tudo para sua copiadora. 
Avenida São João, 4874 - Lourdes - 35680-228 - Itaúna - MG 

Fone¡ Fax: (37) 3241 -3477 
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de indexação na tela do aparelho, idêntico ao que for embarcado na 
multifuncional e tiver sido criado na ferramenta de criação da solução; 

o Os processamentos dos arquivos digitalizados deverão ser 
realizados no servidor, deixando a multifuncional livre para 
executar novas tarefas. 

Estas aplicações deverão ser instaladas pela contratada sem nenhum custo 
adicional, tanto no que se refere ao aplicativo, instalação e treinamento de 
usuarios padrão e TI. 

Um (O1) Software ECM (Gerenciamento de Conteúdo Corporativo) informando 
em sua proposta comercial o desenvolvedor, a Versão e se possuir módulos 

'y contemplando as seguintes características mínimas: 
' a) Permitir a qualquer usuário que tenha permissão, visualizar as imagens 

através da rede local. 
b) Interface em Português. 
c) Visualização dos documentos em pastas e subpastas. 
d) Controle de acesso por usuário e grupos de usuários. 
e) Recurso de cadastramento, alteração e exclusão de usuários de grupos de 
acesso. 
t) Suporte a imagens coloridas, preto e branco e tons de cinza. 
g) Download dos documentos digitalizados. 
h) Busca por documento, permitindo pesquisar e localizar documentos por 
nome. data de criação ou qualquer outro campo definido na sua indexação. 
Inclusive por palavras chaves existentes no corpo do documento através da 
recurso FTR (Full Text Retrieval), quando aplicado o OCR. 
i) Capacidade de ampliação e redução de visualização (zoom-in e zoom-out) em 
todos os documentos digitalizados. 
j) Ajuste automático da imagem do documento ao tamanho da tela; 
k) Recursos de rotação e inversão de imagens visualizadas. 

A* l) Gerenciador de contatos para envio de e-mails, com notificação de inclusões e 

modificações de documentos nas pastas; 
m) Exibição de informações gerais sobre a estrutura dos documentos, como o 
seu tipo. o nivel de acesso, usuários com acesso ao documento, sequência de 
pastas que o contém. 
n) Funcionalidade para manipular arquivos com extensão .PDF tais como 
adicionar novos arquivos .PDF em outros gerando um novo arquivo; exclusão de 
páginas de um documento PDF; extrair uma página específica de um documento 
.PDF gerando outro arquivo .PDF; girar páginas de um documento .PDF; 
codificar/decodificar documentos .PDF com senha, inserir marca d'agua nos 
documentos a partir de um texto ou imagem. 
o) Trabalhar com gerenciador de Bancos de Dados do tipo OpenSource ou 
Freeware e ser compativel com sistema operacional Windows (XP, 7 ou 
posterior). 
p) O acesso, assim como utilização do Software de Gerenciamento de Conteúdo 
Corporativo (ECM) deverá ser realizado via browser e aplicativo mobile. 

Tudo para sua copiadora. 
Avenida São João, 4874 - Lourdes - 35680-228 - Itaúna - MG 

Fone f Fax: (37) 3241-3477 
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q) Prover meios para configurar o perfil de cada usuário para permitir ou evitar 
que usuários possam modificar as imagens, os dados de índice e demais 
informações referentes aos documentos digitalizados, incluindo as funções de 
gerenciamento do sistema. 
r) Acesso ao Software de Gerenciamento de Conteúdo Corporativo (ECM) via 
autenticação de usuários ou grupos definidos na rede pelo Active Directory e/ ou 
pela criação de usuários no próprio sistema. 
s) O sistema deverá prover meios para o usuário Administrador visualizar 
resumo das atividades de todos os usuários discriminando: visualizações, 
download e exclusões de documentos. Também deverá possuir nas 
propriedades do documento histórico de criação, modificação e comentários do 
mesmo com informações do usuário e data da atividade. 
t) Possua Controle de versionamento. j u) Contemplar Workflow para controle dos processos, com revisão e aprovação 
de um ou mais documentos sendo possivel apontar os revisores e a descrição 
do processo. 
DESENVOLVEDOR: Alfresco 
VERSÃO: Alfresco Community 2017/04 

Software de Monitoramento: Deverá também instalar um software de gestão e 

monitoramento informando em sua proposta comercial o desenvolvedor, a 
versão e se possuir módulos que contemple as seguintes características: 
Coletar contadores físicos de impressoras e multifuncionais em rede ou 
instalada localmente. 
a) Coletar informações de nivel de suprimentos (Toner, Cilindro, etc), para 
controle de reposição de insumos, evitando assim que equipamentos fiquem 
parados. h) Coletar informações de status e ou defeitos dos dispositivos. 
b) Disponibilizar para o SAAE, via Web (internet), todas as informações coletadas 
dos equipamentos instalados. 
c) Gerar relatório de leitura dos medidores de páginas dos dispositivos. 
Permitindo assim melhor controle sobre as páginas impressas 

FN. d) Gerar e enviar alertas automáticos para locais pré-determinado de niveis de 
suprimento e códigos de defeitos. 
DESENVOLVEDOR: PrintAudit 
VERSÃO: PrintAudit Facilities Manager 1.30.2 

Será fornecido cobertura total de manutenção preventiva e corretiva, bem como 
reposição de peças originais e materiais de consumo, exceto; 

O atendimento ao chamado para manutenção corretivo deverá ser efetuado com 
o prazo máximo de 12 (Doze) horas 

PROVA DE CONCEITO: conforme Edital determina;  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: conforme Edital determina; 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) dias, contados da 
data estipulada para entrega dos envelopes, conforme Edital; 

99°!” 

Tudo para sua copiadora. 
Avenida São João, 4874 - Lourdes - 35680-228 - Itaúna - MG 

Fone I Fax: (37) 3241-3477 
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5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 07 (Sete) dias após a comprovação da 
entrega do objeto licitado nas condições exigidas e apresentação e dos 
documentos fiscais, conforme Edital; 

6. PRAZO DE ENTREGA: será até 30 (Trinta) dias contados da emissão da 
ordem de serviço/assinatura do contrato e o prazo para substituição dos 
equipamentos será de no máximo 12 (Doze) horas após cada pedido, 
conforme Edital; 
LOCAL DE ENTREGA: conforme Edital; 
GARANTIA: conforme Edital; ?V374 

TERMO DE COMPROMISSO: 

A-í Declaramos que nos preços propostos, que constituirá a únic e completa 
remuneração, estão computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos i 

diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem 
como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto. não 
sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título. 

Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes do Edital e seus Anexos, 
bem como o disposto na Lei Federal n” 10.520 de 17/07/2002, e na Lei Federal 
n° 8.666/93, e suas atualizações; 

Declaramos que o objeto do certame será entregue conforme estipulado no 
Edital e Termo de Referência; 

Declaramos que a proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60 (Sessenta) dias 
corridos: . 

Itaúna (MG), 13 de Julho de 2017 

já  
_____________ _ _ _ü __ __ 

Gleis n G odrigues - Gerente CPF: 041.88 .386-63 RG: MG-10.171.810 
IVLÀX COPY LTDA - EPP 

CNPJ 03.323.627/0001-71 

"os 323 627/0001-711 

MAX copy LTDA 

Avenid s 

,LmardeÊ - ãêá°aãááoíããã 
Ltalma - Minas Gerais 

Tudo para sua copiadora. 
Avenida São João, 4874 - Lourdes - 35680-228 - Itaúna - MG 

Fone I Fax: (37) 3241-3477 



ATA DA REUNIÃO DE ADJUDICAÇÃO N° 12/2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTO DE PREÇOS N° 05/2017 

PROCESSO LIcITATóRIO N° 212/2017 

TIPO: MENOR VALOR GLOBAL 

Às 13:00 horas do dia 18 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: 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, 
bem como a Resolução SAAE n° 118/2013 (Regulamenta o Sistema de o Registro de 
Preços) 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 agostoide 20124 e pelas demais normas e 
condições estabelecidas no edital, referente ao Processo Licitatório n° 212/2017, corn 
a finalidade de dar início aos trabalhos para adjudicação do processo licitatório na 
modalidade Pregão Presencial de Registro de .Preços n0..›05/2017,.cujO Objeto visa 
a contratação de Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP ou 
Equiparadas no registro de preços para futura ê-r-eiientual prestação de 
Serviços de cópia, ,impressão _e _digitalização com captura e indexação 
automatizada através de 'locação de multifuncionais, com fornecimento de 
software de bilhetagem/_Spftware de gestão de ativos e monitoramento, 
software de captura e indexação de documentos com integração a GED/ECM 

e software de.GED/EÇMg:Parar;arquivamento_.detsdosumentossdigitajstde 
criação. de flux0: dstiprocnqssos doçumentaisParai-o atendimento .densa-AE de 
Piumhi. no, Registro A, de, Preços.: .com , eStimativa,a-:des;50..000 a:(-.einquen,t_-a-.m.il) 
Páginas - . monocráticas. emensajisi-  sendo: . ,,3o_.000._,a ..etrinta/  -millu ::páginas 
digitalizadas¡ 10-000 (de: mil). Páginas-de; imnressñses- e›;,10..000 redes.; mil.) 
páginas de cópias¡ .totaIizando.600~.000 (seiscentos LmiIJ-Jçomplierandendo 
cópias. impressões e Pág¡nas-digitalizados). .Para .atender, -um i período, ,de . 1:2. 

(doze) meses conforme especificações do_ Termo: de_Referênçia.Anexo I 
deste edital, conforme descrição, características .eiinformaçjões qonstante_s,d,o_ Edital 
e seu Termo .de Referência-J APÓS análise e. exame;:dasipnopostasicomerci-aisiüà.vista 
das exigências constantes,do;zed_ita_l_,= a pregoeirajuntamente com _a equipeicle apoio 
chegou ao seguinte julgamento. - _' - e  i v  * - 

ADJuDIcA como vencedora do .certame a empresa :f h,   ' L 7  Ã). Ç'Ç,;'_"-,_JÍ  . 

MAX COPY LTDA EPP a 

Cód. Item Especificação e características -Unidf- Qtde. 

 Preço 
Produto mínimas _ _ ç Estimada Total 

SAAE ' '   * ' ~ '  ' (período 
.¡'_'=.  _ k ___ é V_ ___ 

_ meses)  . Ç ' 

01 serviço dei cópia. impressão 'e UN  "sooboo " 113301043* “R$223.800,00 
digitalização omonocromática que . t. .. 
serão produzidas nosequipamentos_ _ l  q_ ___  _ 

especificados 'ãtíaixoi' 



Serviço de cópias, impressão 
e digitalização com o 
fornecimento de 03 
eguipamengos com as 
caracteristicas mínimas: 
Multifuncional digital laser 
monocromática formato A4 nova de 
primeiro uso, com velocidade 
mínima de 40 ppm em A4, 
Processador Dual-Core 1 GHz, 
Painel Touchescreen colorido de 7", 
Disco Rígido 320GB, memória 
padrão de 1GB, interface padrão 
10/100/1000 base TX, resolução de 
digitalização aprimorada de 
4.800x4.800 dpi, gramatura de 
papel suportado 220 g/m2, bandeja 
de papel padrão 550 folhas e 
bandeja multiuso 100 folhas. 
Possibilidade de embarcar soluções 
de digitalização e bilhetagem com 
liberação de impressão e cópia por 
senha e sistema de siga-me de 
impressão no multifuncional. 

VALOR GLOBAL pos Ifeüsilfizuá is.soç,o'o (vintgje: oito mil 

Valor Total Adjudicado:.íR$ 38.300,00 (vintee oitoÊ mil e oitocentos reais). 
. _ o l = i 

' l' _1'~_'~.: ._¡.._; .rlzi l 
O critério para a :classificação- daspropostaszfoi-o menor 

1 

= r 
. 

e oitocentos reais) 

_preço valoãr global, após 
verificada_ a sua compatibilidade com o--preço _e mercado conforme consta do 
orçamento base :do Termo de Referência err¡ Anexo I. 
Nada mais havendo a tratar, foiiencerraçla_ açseçssão às 13 
Jaqueline, Aparecida _de souza_ -ri>.r_agoe¡ra, pos 'Membros da 

Roseni Costa e Maria Luciafrfíáà _Gouljajrlgjicle Çáãstroflagvraram a 

de "da e aprovaiailàeiá -asjsglnêcl,a;n9f .tqdqse- ;fa *     
,, ill* .lIÚJI -.là 

*Pregoeirlm  ::E É' 7  = 

§;Jaquer 

 
É. ecidade Souzaiç- 

 
Equipe de Apoio::  É P 

15 horas e: para constar, 
a Equipe de¡ Apoio, Sônia 
i presente ata que depois 

Sonia 'Roseni' Costa 

 



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 212 I 2017 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação e seus membros colaboradores, nomeados pelo(a) PORTARIA 1 

SAAE-Piu 18/2017, reunidos nesta data, processaram a iicítação 005/2017 na modalidade Pregão presencial, 
decorrente do processo 212/2017, obtendo os resultados discriminado abaixo. 

O3 323 627/0001-71 MAX COPY LTDA EPP 

'WAssim adjudico a presente licitação para o(s) Iicitante(s) supracitado(s), pelo valor total discriminado acima. 
Lhq, 

Piumhi- MG, terça-feira, 18 de julho de 2017 

 JAQUELINE A IDA DE SOUZA 
PREGOEIRA 

Sistema: MGFCompras - TermoDeAdjudicacaom .rpt Pfüti 9109 Í 2017 



 
diretoria saae iumhi.com.br CNPJ:23.782.816/000110 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soa res, 211- 37925-000 PIUMHI/MG -Telefax 37-3371-1332 

PARECER JURÍDICO 

 
Trata-se o feito de procedimento licitatório autuado sob o n. 212/2017, na 

modalidade pregão presencial “menor valor global” que recebeu o número 5/2017, tendo por 
objeto o registro de preços para contratação de serviços de cópia, impressão e digitalização 
com captura e indexação automatizada através de iocação de multifuncionais, destinados 
ao Setor Administrativo e Financeiro do SAAE. 

O 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, 
Decreto que regulamenta Pregão no Município de Piumhi e Resolução regulamentadora do 
SRP. 

O 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 O Tempo 
e Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, bem como, afixado no Quadro de Avisos, 
conforme estabelece o art. 72 da LOM. 

Foi respeitado o prazo estabelecido no inc. V do art. 4° da Lei n.l0.520/20l2. 

Foi realizada a sessão pública com abertura da fase de lances, tendo 
demonstrado interesse em participar as empresas, MAX COPY LTDA EPP e 

REPROESTE COMÉRCIO DE MAQUINAS LTDA ME, as quais foram devidamente 
credenciadas. 

Após a apresentação dos lances, logrou-se vencedora no certame, a empresa 
MAX COPY LTDA EPP. 

Foi procedida a abertura dos envelopes da habilitação jurídica e, após 
conferência, constatou-se que os documentos apresentados pela empresa estavam em 
conformidade com o que se exigiu no Edital 

Assim, uma vez apresentada a proposta final ajustada, foi-lhe adjudicado o 
objeto, conforme resultado dos lances, lavrando-se a Ata de Adjudicação n. 12/2017, tendo 
em vista a ausência de interposição de recursos. 

Portanto, ao que se percebe dos autos, a licitante habilitada no certame atendeu 
às exigências do edital. 

Além disso, conclui-se que os atos realizados guardaram consonância com a 
Lei n. 8.666/93 e Lei n. 10.520/2000, autorizando, portanto, a homologação do certame. 

Aux/cmg?, 
memorizar/aa 

É o parecer, sub censura. 

Piumhi, 18 de julho de 2017. 



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 8666193 de 21 de junho de 1993 com suas posteriores alterações, no valor total de R$ 28.800,00 . 

(vinte e oito mil, oitocento reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade. 

i0 

Piumhi - MG, terça-feira, 18 de julho de 2017 

Odécio, a Silva Melo 
Diretor 

“W 

ProtocoIo..... 9.11 0 12017 18/07/2017 00:00:00 

N” Processo... 5! 2.017 l 

TÍPO PFOGGSSQ- Processo de compra  
Modalidadem.. Pregão presencial ' 

Responsável... i 

Finalidade........ Hommogaçàg 

Sistema: MGFCom pras - TennoDeHomologacaoo1 .rpt 
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comissão oe Lion-Ação 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 47/2017 

Processo Número 212/2017 
Licitação: Pregão Presencial de Registro de Preços n° 05/2017 
MENOR VALOR GLOBAL 

Assunto: Serviço de cópia, impressão e digitalização 
monocromática que serão produzidas nos equipamentos 
Iocados da contratada. 

Ata de Registro de preços, para a contratação de Micro 
Empresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou 
Equiparadas para futura e eventual prestação de serviços de 
cópias, impressões e digitalização com captura e indexação 
automatizada através de locação de multifuncionais, com 
fornecimento de software de bilhetagem, software de gestão 
de ativos e monitoramento, software de captura e indexação 
de documentos com integração a GED/ECM e software de 
GED/ECM para arquivamento de documentos digitais e criação 
de fluxo de processos documentais para o atendimento do 
SAAE Piumhi, com estimativa de 50.000 (cinquenta mil) 
páginas monocráticas mensais, sendo 30.000 (trinta mil) 
páginas digitalizadas, 10.000 (dez mil) páginas de impressões 
e 10.000 (dez mil) páginas de cópias, totalizando 600.000 
(seiscentos mil) (compreendendo cópias, impressões _e 

páginas digitalizadas que entre si celebram o SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUHMI-MG, Órgão 
Gerenciador de Registro de Preços e de outro lado, MAX COPY 
LTDA - EPP, na forma abaixo: 

_ Pelo presente instrumento, O SERVIÇO AUTÔNOMO DE 

AGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela 
Lei n° 1.035/90, Pessoa Jurídica de Direito Publico, inscrito no 
CNPJ/MF no 23.782.816/0001-10 com sede nesta cidade de 
PIUMHI/MG, na Praça Zeca Soares, 211, Centro, neste ato 
representado por seu Diretor Executivo Eng°. Odécio da Silva 
Meio, brasileiro, casado, Engenheiro Civil Pós Graduado em 
Saneamento Básico e Meio Ambiente, portador do CPF no 
236.095.166-15 e RG n° 645.658 SSP/MG, residente e domiciliado 
nesta cidade de Piumhi/MG, doravante denominado apenas por SAAE 

w: v» 
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COMBSSÀO  Licitação 
PIUMHI-MG nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 
10.520/02, de 17 de julho de 2002, Resolução 118/2013 e, 
subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações, e demais normas legais aplicáveis, em face da 
classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL 
DE REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2017, por deliberação da 
Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, e homologação pela autoridade 
competente, e a empresa MAX COPY LTDA EPP, inscrita no 
CNPJ/MF no 03.323.627/0001-71, estabelecida na Avenida São João, 
n° 4874, Bairro Lourdes, CEP: 35680-228, Itaúna/MG, Telefone: (37) 
3241-3477, email: maxcopyitauna@hotmail.com, representada neste 
ato pela Sra. Marilene Teixeira de Melo Amaral, brasileira, casada, 
empresária, RG n0 MG - 2.242.688 SSP/MG e CPF n° 517.915.016- 
72, doravante denominado apenas por FORNECEDOR, RESOLVE 
registrar os preços constantes nos anexos desta ata, a serem 
utilizados no SAAE PIUMHI-MG, tendo sido os referidos preços 
oferecidos pela(s) empresa(s) respectiva(s) constantes dos anexos 
desta ata, cujas propostas foram classificadas em primeiro lugar, 
observadas as condições enunciadas nas cláusulas que se seguem. 

Cláusula Primeiraz- DO OBJETO 

O Fornecedor se compromete ao SAAE Piumhi-MG o 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação: de Micro 
Empresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou equiparadas para 
prestação de serviços de cópias, impressões e digitalização com captura e 
indexação automatizada através de locação de multifuncionais, com 
fornecimento de software de bilhetagem, software de gestão de ativos e 
monitoramento, software de captura e indexação de documentos com 
integração a GED/ECM e software de GED/ECM para arquivamento de 
documentos digitais e criação de fluxo de processos documentais para o 
atendimento do SAAE Piumhi, com estimativa de 50.000 (cinquenta mil) 
páginas monocráticas mensais, sendo 30.000 (trinta mil) páginas 
digitalizadas, 10.000 (dez mil) páginas de impressão e 10.000 (dez mil) 
páginas de cópias, totalizando 600.000 (seiscentos mil) páginas 
(compreendendo cópias, impressões e páginas digitalizadas), conforme 
especificações do Anexo I, e conforme Edital do Pregão 
Presencial de Registro de Preços n° 05/2017, a proposta do 
Fornecedor e a Ata da Sessao Pública do Pregão, cujos termos são 

parte integrante do presente instrumento. 

Cláusula Segunda:- DO PREÇO 

“X  2 



ai_ 
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CQMESSÂQ ea LECWAÇÃQ 

I - Os preços ofertados pela(s) empresa(s) signatária(s) da 
presente_ Ata de Registro de Preços são os constantes da planilha de 
preços anexa deste instrumento, de acordo com a respectiva 
classificação, e neles já estão todas as despesas com transportes, 
imposto, taxas, seguros, frete, bem como os ônus decorrentes de 
contratação de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, 
encargos fiscais, comerciais, e outras que direta ou indiretamente 

incidirem sobre a contratada. II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as 

cláusulas e condições constantes do Edital, que a precedeu, na 
íntegra e as disposições da Resolução n° 118/2013 que regulamenta 
o Registro de Preços no SAAE Piumhi-MG, assim como as cláusulas 
condições constantes do Edital do PREGÃO PRESENCIAL DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2017 que a precedeu e integra o 

presente instrumento de compromisso. III - Os preços registrados não serão objeto de atualização monetária 
ou reajustamento, nos termos da vedação contida no § 1° do artigo 
20 da Lei n° 10.192/2001, isso porque a vigência da Ata de Registro 
de Preços é limitada em 12 (doze) meses, somente sendo permitida, 
nos limites legais, a recomposição de preços de que trata o art.65, II, 
“d" da Lei n° 8666/93, atentando-se os preceitos da clausula 

seguinte. 

Cláusula Terceira: DA ADEQUAÇÃO'DOS PREÇOS _PARA 
RESTABELECIMENTO DE EQUILIBRIO ECONONICO 

FINANCEIRO 
Durante a vigência da Ata, a qualquer tempo, o preço registrado 
poderá ser revisto, reduzindo-o de conformidade com pesquisa de 
mercado, para os fins previstos no inciso V do Art. 15 da Lei 8.666/93 
com as alterações posteriores, ou quando alterações conjunturais 
provocarem a redução dos preços praticados no mercado atacadista. 
Cabe ao Órgão Gerenciador convocar os fornecedores registrados 
para negociar o novo valor no caso de redução e ao fornecedor 
solicitar e comprovar o desequilíbrio econômico financeiro no preço 

' registrado. I - Os preços registrados poderão ser majorados, em decorrência de 
fato superveniente e de natureza econômica, capaz de comprometer 
o equilíbrio econômico-financeiro do Fornecedor, por solicitação 
motivada do interessado ao Diretor Executivo do SAAE PIUMHI- 

MG. 



u; 
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ÊÚMSSSÃS ee LECWAÇÁQ 

II - O pedido deverá ser devidamente justificado e instruído com 
documentos e planilhas analíticas, que comprovem a sua 
procedência, tais: como listas de preços dos fabricantes, notas fiscais 
de aquisição, matérias primas ou de outros documentos julgados 
necessários que embasaram a oferta de preços por ocasião da 

classificação e as apuradas _no momento do pedido. 
III - Se autorizado, pelo Orgão Gerenciador que realiza o processo 
licitatório de Registro de Preços, o reequilíbrio econômico financeiro 
ou a redução nos preços registrados, os mesmos serão registrados 
em Ata de Registro de Preços, sendo a mesma publicada no mural 

público municipal. IV - Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não 
poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a 
-diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante 
da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do 

registro - equação econômico-financeira. 
V - Será considerado preço de mercado, os que forem iguais ou 
inferiores a média daqueles apurados pelo SAAE PIUMHI-MG para 
determinado item, ou, ainda, os constantes de tabela realizada por 
órgãos de pesquisa contratados pelo SAAE PIUMHI-MG. 
VI - As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no 
caso de desequilíbrio da equaçao econômico-financeira, serão 
publicadas na forma do artigo71 da Lei Orgânica Municipal. 

Cláusula Quarta:- DO PAGAMENTO 

O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação 
será mensal, efetuado pela Tesouraria do Serviço Autônomo de Agua 
e Esgoto de Piumhi-MG, por processo legal, após a comprovação da 
entrega do objeto licitado nas condições exigidas e apresentação dos 
documentos fiscais devidos, no prazo de O7 (sete) dias úteis; sob 
pena de multa de 0,5% ao mês, ou fração (pro rata die), sobre o 

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

Sub-Cláusula Primeira: 
A Nota/Fiscal/Fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local 
de fácil visualização, a indicação do n° do processo, n° do Pregão e 
da Ordem de Empenho, a fim da posterior liberação do documento 

fiscal para pagamento. 
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CGMSSSÀG os LEÇWAÇÃO 

Sub-Cláusula Segunda: 

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

Sub-Cláusula Terceira: 

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

Sub-Cláusula Quarta: 

O pagamento só será efetuado se a documentação referente à 

regularidade para com o INSS(CND) , FGTS (CRF), Certidão Negativa 
Municipal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT 
estiverem devidamente válidos, ficando retido o pagamento se a 
documentação estiver vencida, até que se regularize a situação, sem 
que isso gere direito à alteraçao de preços, correção monetária, 

compensação financeira. 

Sub-Cláusula Quinta: 
Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a 

adjudicatária dará ao SAAE plena, geral e irretratável quitação da 
remuneração referente aos valores nela discriminados, para nada 
mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma. 

Sub-Cláusula Sexta: 

O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento, objeto da ata, nos 

seguintes casos: I - Se a qualidade dos equipamentos Iocados não corresponder às 
especificações exigidas no instrumento licitatório, o fornecedor será 
notificado para regularização no prazo máximo de 05 (cinco dias), 

n¡ independentemente da aplicaçao das penalidades cabíveis; 



C- 
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CÔMISSÃQ @E MÉETAÇÀG 

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

Sub-Cláusula Sétima: 

Nenhum pagamento isentará o Fornecedor das responsabilidades e 
obrigações, nem implicará na aceitação definitiva da prestação de 
serviços. 

Sub-Cláusula Oitava: 

No preço ajustado na presente ata incluem-se todas as despesas tais 
como transportes, impostos, taxas, seguros, bem como os ônus 
decorrentes de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da 
Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, inclusive IPI, o ICMS 
e diferencial de alíquotas, caso haja incidência, diretos e indiretos, 
não importando a natureza, que recaiam sobre o fornecimento objeto 
da presente Ata, inclusive o frete, a carga e descarga. 

Cláusula Quinta:- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

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

Cláusula Sexta:- DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DE 
QUANTITATIVOS 
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CQEWSSÀG @E LIÊBYÀÇÂO 

I - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de 
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 10 do art. 
65 da Lei n° 8.666, de 1993. 
II - As cartas-contratos decorrentes do Sistema de Registro de 
Preços poderão ser alteradas, observado o disposto no art. 65 da Lei 
n° 8.666, de 1993, bem como artigo 57 da referida lei. 
I_II- O Termo de Contrato podera' ser dispensável pela autarquia nos 
termos do § 4° do artigo 62 da lei 8666/93. 

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

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para 
aquisições do respectivo objeto, por todas as autarquias e entes 
federados, atentando-se ao limite imposto pelo §3° do artigo 22 do 
Decreto Federal n° 7892/2013. 

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

I - O(s) Fornecedor(es) detentor(es) da presente Ata de Registro de 
Preços serão obrigados a atender todos os pedidos efetuados durante 
a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver 
prevista para data posterior a do seu vencimento. 
a) 0 prazo/local de entrega: O prazo máximo para instalação dos n 

equipamentos Iocados será de 30 dias contados da emissão da ordem de 
serviço/assinatura do contrato e o prazo para substituição dos 
Equipamentos será de no máximo 12 (doze) horas após cada pedido'. Os 
equipamentos deverão ser instalados na sede do Serviço Autônomo de Agua 
e Esgoto a Praça Zeca Soares n° 211- Centro- Piumhi-MG de acordo com o 
Anexo I Termo de Referencia. A Contratada será a responsável pela 
correção dos defeitos e verificação técnica necessária para o bom 
funcionamento dos equipamentos. 
b) Se a qualidade dos equipamentos Iocados e prestação de serviços 
entregues não corresponder às especificações exigidas, no edital do 
Pregão que precedeu a presente Ata, o fornecedor será notificado 
para regularização no prazo máximo de 05 (cinco dias), 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

II- A prestação de serviços desta licitação será futura e parcelada de 
acordo com as necessidades do SAAE, 
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CQMESSÃG os LECNAÇÃG 

III- O(s) fornecedor e (s) detentor (es) da presente Ata de Registro 
de Preços assumem integralmente a responsabilidade por prejuízos 
decorrentes de acidentes de trabalho eventualmente ocorridos com 
seu pessoal durante a realização da entrega do produto. 

IV - As condições de recebimento do objeto da ata são as seguintes: 
a) Os itens, objeto desta licitação terão seu recebimento PROVISORIO, para 
efeito de posterior verificação da conformidade do equipamento Iocado com 
a especificação, e DEFINITIVAMENTE após a verificação da QUALIDADE 
das prestação de serviços de cópia, impressão e digitalização e 
consequente aceitação. 

c) Caso não cumpridas as exigências deste Edital, o fornecedor 
será comunicado a retirar os equipamentos Iocados e substitui-Io por 
outro que atenda as especificações constantes deste Edital, sem 
nenhum ônus para o SAAE PIUMHI-MG. 

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

Sub-Cláusula Primeira: 

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

Sub-Cláusula Segunda: 

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

Cláusula Nona:- DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 

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

Cláusula Décima :- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIO 

As despesas decorrentes da presente Ata de Registro de 
Preços, correrão à conta das possiveis dotações orçamentárias 
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consignadas nos Programas: 1742100212165, Elemento: 
3.3.90.39, do Orçamento do SAAE PIUMHI-MG em vigor em vigor, 
ou da que vier a substitui-Ia nos próximos exercícios, segundo o novo 
Plano de Classificação Funciona! Programática, e demais disposições 
co_ntidas 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 n0 101/2000. 

Cláusula Décima Primeira# DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
DO FORNECEDOR 

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

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

b) 0 seu preço registrado se tornar, comprovadamente, 
inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos 
insumos que compõem o custo dos equipamentos locados. 
II - Por iniciativa do SAAE PluMHl-MG, quando: 

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

b) Por razões de interesse público, devidamente, motivado e 

justificado 
III - Por iniciativa do órgão ou entidade usuário, quando: 

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

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

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

Cláusula Décima Segundaz- DO CANCELAMENTO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO 
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A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pelo 
SAAE PIUMHI-MG, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 
quando o Fornecedor: 

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

b) Não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese de este 
tornar-se superior aos praticados no mercado. 
I - Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente 
Ata também poderá ser cancelada por razões de interesse público. 
II - A comunicação do cancelamento do preço registrado nas 
hipóteses previstas nas alíneas “a", "b" desta cláusula será feita 
pessoalmente, por email ou por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de 
administração da presente Ata de Registro de Preços (no caso de ser 
ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a 

comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das 
publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço 
registrado a partir da publicação); 
III - Esta Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nas 
hipóteses de rescisão dos contratos em geral, com as consequências 
legalmente previstas. 

Sub-Cláusula Única: 

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

Cláusula Décima Terceira:- DAS OBRIGAÇÕES E 
RESPONSABILIDADES oo FORNECEDOR 

I - Entregar os equipamentos locados, na forma pactuada; 
a) »~ Cabe a0 Contratado, fornecer Os equipamentos e prestar Os 
serviços, objeto desta licitação, conforme a descrição neste Edital e 
seus anexos. A instalação dos equipamentos e ou a reposição dos 
mesmos em caso de retirada para manutenção ou a reposição deverá 
ser de no máximo 12 (doze) horas após a solicitação, 

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

a) Poderá o SAAE PIUMHI-MG, a qualquer tempo, exigir do 
Fornecedor a comprovação das condições de habilitação e 

qualificação exigidas no presente instrumento, reservando-se, 
inclusive, o direito de reter o valor correspondente aos pagamentos 
devidos até a regularização das obrigações pendentes. 

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

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

Cláusula Décima Quinta:- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o SAAE 
PIUMHI-MG poderá aplicar ao Fornecedor as seguintes sanções, 
garantida a defesa prévia prevista no artigo 87, § 2° e os recursos do 
art. 109, ambos da Lei n° 8.666/93, no prazo de até O5 (cinco) dias 
úteis: 

I - Advertência; 
II - Multa; 

QÀHÇOA# \ 

*ããã 

., a a - 
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CQMBSSÃQ ee LBCWAÇÀQ 

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

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

a nota de empenho. 
VII - O cometimento das ilegalidades descritas nas alíneas “a" a “g" 
implica o descreclenciamento do cadastramento de fornecedores do 
SAAE PIUMHI-MG. 

Sub-Cláusula Primeira: 

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

Sub-Cláusula Segunda: 

Pelo atraso na entrega dos equipamentos, por culpa imputada ao 
Fornecedor, e pela sua execução de forma incorreta, poderá ser 
aplicada multa, a ser determinada do seguinte modo, sem prejuízo de 
outras cominações cabíveis: 
I - Multa diária de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), por 
dia de atraso sobre a parcela que deverá ser entregue; 
II - 10% (dez por cento) sobre o valor da prestação de serviços 
entregues com problemas técnicos, mais multa de 0,33 (trinta e três 
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centésimos) por cento ao dia se os equipamentos Iocados com 
problemas técnicos não for substituído em até O5 (cinco) dias úteis, 
contados da data em que o SAAE PIUMHI-MG tiver comunicado à 

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

Sub-Cláusula Terceira: 

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

Sub-Cláusula Quarta: 

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

Sub-Cláusula Quinta: 

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

Sub-Cláusuia Sexta: 

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

Sub-Cláusula Sétima: 

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

Sub-Cláusula Oitava: 

No caso de cobrança de muita diretamente do Fornecedor, esta 
deverá ser recolhida dentro do prazo de O3 (três) dias úteis a contar 
da correspondente notificação. 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
' llcitacoes@saaepiumhi.com.hr CNPJ: 23332.81 51006140 

àutarquia Municipal (Lei 1035390) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-905 PIUMHHMG »- Telefax 37'33"11- 
1 332 

comissão ea narração 
Sub-Cláusula Nona: 

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

Sub-Cláusula Décima: 

A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser aplicada: 
I - Ao Fornecedor que descumprir ou cumprir parcialmente obrigação 
estipulada, desde que desses fatos resultem prejuízos à 

Administração; 
II - À adjudicatária que se recusar, injustamente, a assinar a ata 
dentro do prazo estabelecido. 

Sub-Cláusula Décima Primeira: 

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

Sub-Cláusula Décima Segunda: 

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

Sub-Cláusula Décima Terceira: 

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

W , 14 cf 
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Cláusula Décima Sexta:- DA NÃO ENTREGA pos 
EQUIPAMENTOS LocADos 

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

Cláusula Décima Sétima:- DOS RECURSOS 

Das decisões relativas à rescisão contratual e aplicação das 
sanções previstas neste instrumento cabem os recursos constantes 
do art. 109, da Lei n° 8666/93, sendo processados de acordo corn as 
disposições dos parágrafos do mesmo artigo. 

Cláusula Décima 0itava:- nos ILÍCITOS PENAIS 

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

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

b) Concluída a instrução de processo administrativo, os autos 
serão remetidos ao Diretor Executivo do SAAE PIUMHI-MG que 
tem o prazo de até 60 (sessenta) dias para decidir, salvo prorrogação 
por igual período expressamente motivada. 
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c) O Diretor Executivo do SAAE PIUMHI-MG tem o dever de 
explicitamente emitir decisão nos processos administrativos. 

Cláusula Décima Nona:- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

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

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

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as 
Resoluções 118/2013, as Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/02 e 
demais normas aplicáveis. subsidiariamente, apiícar-se-ão os 
Princípios Gerais de Direito. 

Cláusula Vigésima: GESTÃO [FISCALIZAÇÃO no CONTRATO 

1.1 - O SAAE, através de Comissão de Avaliação designada pela 
Portaria n° 36/2017, juntamente com o Técnico em Informática, 
Wilson Faria de Figueiredo bem como de servidores credenciados de 
cada setor administrativo serão os responsáveis diretos pela 
fiscalização do contrato, observando a especificação dos itens 
licitados, nos moldes dos artigos 67 a 76, da Lei Federal no 8666/93. 
§1° - 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 Vigésima Primeira:- DO FORO 

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

W _i6 
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Por estarem, assim, justos e acordados assinam a presente Ata 
de Registro de Preços, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Piumhi-MG, 19 de julho de 2017. 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁàuA E ESGOTO DE PIUHMI-MG 
Eng° Odécio da Silva Melo 

piretor Executivo 
-Orgão Gerenciador- 

MJ 
MAX cblãy LTDA - EPP “_' 

Marilene Teixeira de Melo Amaral 
Sócia Administradora 

?WP 
Sônia Roseni 'Costa 

RG M-265.5676 

17 
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PROPOSTA FINAL 

Registro de preços para futura e eventual contratação de Microempresas - 
ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Equiparadas, para o fornecimento 
de: Prestação de serviços de cópias, impressões e digitalização com 
captura e indexação automatizada através de locação de 
multifuncionais, com fornecimento de software de bilhetagem, 
software de gestão de ativos e monitoramento, software de captura 
e indexação de documentos com integração a GED/ECM e software 
de GED/ECM para arquivamento de documentos digitais e criação de 
fluxo de processos documentais para o atendimento do SAAE 
Piumhi, com estimativa de 50.000 (cinquenta mil) páginas 
monocráticas mensais, sendo 30.000 (trinta mil) páginas 
digitalizadas, 10.000 (dez mil) páginas de impressões e 10.000 (dez 
mil) páginas de cópias, totalizando 600. 000 (seiscentos mil) 
(compreendendo cópias, impressões e páginas digitalízadas) para 
um período de 12 meses, para o Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de 
Piumhi-MG, sendo este fornecimento parcelado de acordo com as 
necessidades do SAAE. 

Fornecedor: MAX COPY LTDA - EPP 
CNPJ: 03.323.627/0001-71 
Endereço: Avenida São João - 4874- Lourdes - CEP: 35680-228- Minas 
Gerais, Telefone: (37) 3241-3477 Email: maxcopyitauna@hotmail.com 

cód. Item Especificação e características Unid. Qtde. Preço Preço 
Produto mínimas Estimadas Unitário Total 

SAAE (para um 
período de 
12 meses) 

004828 01 Serviço de cópia. impressão e UN 600.000 R$0,048 R$28.800,00 
digitalização monocromática que 
serão produzidas nos 
equipamentos especificados 
abaixo: 

Serviço de cópias, impressão 
e digitalização com o 
fornecimento ' de 03 
eguigamentos com as 
características mínimas: 
Multifuncional digital laser 
monocromática formato A4 nova 

de primeiro uso, com velocidade 
mínima de 40 ppm em A4, 
Processador Dual-Core 1 GHz, 
Painel Touchescreen colorido de 
7", Disco Rígido 320GB, memória 
padrão de 1GB, interface padrão 
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ÇOMESSÃG DE narração 
10/100/1000 base TX, resolução 
de digitalização aprimorada de 
4.800x4.800 dpi, gramatura de 
papel suportado 220 g/m?, 
bandeja de papel padrão 550 
folhas e bandeja multiuso 100 
folhas. Possibilidade de embarcar 
soluções de digitalização e 
bilhetagem corn liberação de 
impressão .e cópia por senha e 

sistema de siga-me de impressão 
no multifuncional. 

VALOR GLOBAL DO ITEM: R$ 28.800,00 (Vinte e oito mil e oitocentos reais). 

\ 
MAX coàv LTDA - :bp 

Marilene Teixeira de Melo Amaral 
Sócia Administradora 
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x   SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG: *sv .r-tfi 

QTRATO ATA RQSLSTRO DE PREÇOS N° 947/2017: Referência:  
Processo Licitatório n° 212/2017, Modalidade: Pregão Presencial de 
Registro de Preços N° 05/2017. Contratante: SERVIÇO AUTÔNOMO 
DE ÁGUA E ESGOTO. Contratada: MAX COPY LTDA-EPP. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas 
especializadas para fornecimento de Serviços de Cópia, impressão 
e digitalização monocromática que .serão produzidas nos 
equipamentos Iocados da contratada, destinados aos Setores 
Administrativos do SAAE de Piumhi-MG. Valor registrado por Item: 
Item I- R$0,048 unidade. Vigência: 12 (doze) meses iniciando-se 
na data de 19/07/2017 e encerrando-se na data de 19/07/2018. 
Odécio da Silva Meio- Diretor Executivo do SAAE. Piumhi, 19 de julho 
de 2017. 

CERTIFICAMOS PARA FiNS DE CUMPRIMENTO 

AO DISPOSTO NO ARTIGO 72 DA LEI ORG NICA 

MUNICIPAL us PUBLIQUEI A(0) 
u 1x9 'I NOQUAD one 

AVIS DO MUNICIPIO E POR AL DE TRANSPARÊNCHÉ. PIUMHI .i _QLLnnL_ 
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Licitações contratos 
SAAE Piumhi - MG 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 - 23.782.816/0001-10 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e iicitações 

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços 

Pedido N° Pedido de compra de bens materiais Aplicação 2.017 Data do pedido: 31/07/2017'  l  7 solicitante Maria das Gracas F Barros Goulart Responsável: SRC 

Despesa: 61 Ação... 03.001.000.17.122.0021.2165 Manutenção dos Serviços Administrativos 

Fonte de FêCU/SO --------- -- 100 - Recursos Ordinárias Código da aplicação 11000 

EIemento de despesa/u.. 3.3.9039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica subEkê/“EMOI 65 

Caráter de urgência: Normal Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 

244 I 2.017 - O Finalidade: PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS 

Cód do item Especificação técnica do item Pedido AUÍO/'Íladü Unidade 

/Aooooomggg PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO 15000050000 500000000 UN 
MONOCROMATICA COM CAPTURA E INDEXAÇÃO AUTOMATIZADA , 

ATRAVÉS DE LOCA AÇAO DE MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDIMENTO 
DO SAAE-PIUMHI-MG 

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

Compra interna 

...... .. SAAE-PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO DE 
DOCUMENTOS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 48/2017 DE ADESAO A ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N°47/2017, PROCESSO LICITATÓRIO N° 212/2017, ESTIMADO 
PARA O PERÍODO DE 150 DIAS (31/07/2017 A 28/12/2017). 

 
 s F Barros Goulart 

Sistema: MGFCompras - PedidoDeCompram .rpt Página 1 



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

ã Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações  Processo de Compra 

Processo de Compra N° Processo de Compra Bens 2 I  7 SERVIÇOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO 
Carater de urgência: compra norma¡ Prazo limite de entrega 

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

Forma de pagamento: ATÉ 1o DIAS, APOS RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL 

item Código prod Descrição do produto Quantidade Unidade 

1 00000004828 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO E DIGiTALIZAÇÃO MONOCROMÁ 150.000,00 UN(5) 

N 
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, 

CONFORME CARTA CONTRATO N° 48/2017 DE ADESAO AATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
N°47/2017, PROCESSO LICITATORIO N° 212/2017, ESTIMADO PARA o PERÍODO DE 15o DIAS 

(31/07/2017 A 28/12/2017). 

Sistema: MGFCompras - ProcessoDeCompram .rpt Página 1 



 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Praça Zeca Soares, 211  Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado 

Processo de Compra N° Processo de Compra Bens  I  7 SERVIÇOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO 
Carater de urgência: compra normal Data do processo: 31/07/2017 

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

03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA EPP 31/07/2017 

'N 

"N 

Sis1ema: MGFComp/as - FornecedoresConi/ocadosm .rpt Página 1 



 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Praça Zeca Soares, 211 
i Piumhi - me 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 03.323.627/0001-71 Data hora cotação:31I07/2017 

MAX COPY LTDA EPP 

244 l 201 7 AV. são JOÃO, 4874 

ITAÚNA - MG 
Contato: 

Local entrega 
Validade 30 dias Prazo entrega: 0 dias 

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

\000004828 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÂO M 150.000.00 UN(s) 0,0480 

Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 7.200,00 

Sistema: MGFCompras v Cotacaom .rpi 
Página 1 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Pesquisa de Mercado 

Processo de compra N° 244 I 2017 

CNPJ Razão social do fornecedor pesquisado Valor proposto 

03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA EPP 7.200,00 

Sistema: MGFCompras - PesquisaDeMercadoDUpt págma 1 



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

I Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

_ _ Análise de Impacto Orçamentário 

 
Processo de compra: 244 f 2017 
Responsável .......... .. SRC 

Aplicação: 2017 
Carater de urgência: Normal 

GVUP° de produtos.. 136000 SERVIÇOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇAO 

FinaIÍdade --------------- -- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, CONFORME CARTA 

CONTRATO N” 48/2017 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°47/2017, PROCESSO LICITATÓRIO N” 
212/2017, ESTIMADO PARA O PERÍODO DE 150 DIAS (31/07/2017 A 28/12/2017). 

 
Ação ........................... .. 03.001.000.17.122.0021.2165 Manutenção dos Serviços Administrativos Tradutora ............... .. 61 

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

Fonte de recurso ......... .. 100 - Recursos ordinários Detalhe .................. .. 65 

Saldo orçamentário na data da autorização orçamentáría............ 1442335 0/0 de compromentjmento 

Valor estimado e reservado ............ .. 7.200,00 50,98% 

Saldo remanescente para demais contratações nesta dotação ............ .. 6.923,48 

 
_J 

Protocolo..... 9.645/2017 31/07/2017 

°P  2 2. 7 Sávia Vilel Goua Queiroz N “mas” 4'” M 
 

Tipo processo.. Processo de compra 

Responsável_ Sonia Roseni Costa 

Finalidade ...... .. 65 

Sistema: MGFCornpras - Impactoorcameníariootrpt 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoes@saaepiumhi.com.hr CNPJ: 21702.81 6/0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares. 211 - 37925-000 PIUMHUMG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LIClTAÇÃO 

CARTA CONTRATO DE N° 48/2017 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 47/2017 

PREGÃO PRESENCIAL NO REGISTRO DE PREÇOS N” 05/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N” 212/2017 

MENOR VALOR GLOBAL 

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 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 Le¡ 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), Le¡ Complementar 
n° 123, de 14 de dezembro de 2006 com a redação dada pela Lei Complementar 
n° 147/2014, bem como a Resolução SAAE n° 118/2013 (Regulamenta o Sistema 
de o Registro de Preços) e demais normas legais aplicáveis, em face da 
classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL DE 

REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2017, por deliberação da Pregoeira Oficial e 

Equipe de Apoio, e homologada pelo Diretor Executivo, Eng° Odécio da Silva 
Melo, e a empresa MAX COPY LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF n° 
03.323.627/0001-71, estabelecida na Avenida São João, n° 4874, Bairro Lourdes, 
representada neste ato pela Sra. Marilene Teixeira de Melo Amaral, brasileira, 
casada, empresária, RG n° MG - 2.242.688 SSP/MG e CPF n° 517.915.016-72, 
doravante denominado CONTRATADO, tendo em vista o resultado do 
procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial de Registro de Preços, 
homologado em 18/07/2017, fica justo e contratado sob o regime da Lei no. 8.666 
de 21 de junho de 1993, com suas posteriores alterações, observadas as condições 
enunciadas nas cláusulas que se seguem. 

Cláusula Primeira:- DO FUNDAMENTO 

Este instrumento contratual fundamenta-se no edital Pregão Presencial de Registro 
de Preços n° 05/2017. 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
licitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.81GI0001-10 

Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIIMG - Teleiax 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
Cláusula 5egunda:- DO OBJETO 

I - O objeto do presente contrato é a contratação de Micro Empresa - ME, Empresa 
de Pequeno Porte- EPP e Empresas equiparadas, para prestação de serviços de 
cópia, impressão e digitalização com captura e indexação automatizada através de 
locação de multifuncionais, com fornecimento de software de bilhetagem, software 
de gestão de ativos e monitoramento, software de captura e indexação de 
documentos com integração a GED/ECM e software de GED/ECM para 
arquivamento de documentos digitais e criação de fluxo de processos documentais 
para o atendimento do SAAE Piumhi, no Registro de Preços, sendo 30.000 (trinta 
mil) páginas monocráticas mensais, 10.000 (dez mil) páginas digitalizadas, 10.000 
(dez mil) páginas de impressões e 10.000 (dez mil) páginas de cópias, totalizando 
150.000 (cento e cinquenta mil) páginas (compreendendo cópias, impressões e 
páginas digitalizadas), para um período de 150 (cento e cinquenta) dias, conforme 
especificação da Clausula Segunda deste contrato. 

II - DA QUANTIDADE: Necessário se faz a quantidade (conforme quadro 
abaixo, perfazendo um Valor Global de R$7.200,00 (Sete mil e duzentos 
reais). 

Cód. Item Especificação e caracteristicas Unid. Qtde. Preço Preço 
Produto mínimas Estimadas Unitário Total 

SAAE (para um 
período de 

150 (centoe 
cinquenta 

dias) 
004828 01 Serviço de cópia. impressão e UN 150.000 R$0,048 R$7.200,00 

digitalização monocromática que 
serão produzidas nos 
equipamentos especificados 
abaixo: 

Serviço de cópias, 
digitalização e impressão 
com o fornecimento de 03 
eguigamentos com as 
características mínimas: 
Multifuncional digital laser 
monocromática formato A4 nova 
de primeiro uso, com velocidade 
mínima de 40 ppm em A4, 
Processador Dual-Core 1 GHz, 
Painel Touchescreen colorido de 

7", Disco Rígido 320GB, memória 
padrão de 1GB, interface padrão 
10/100/1000 base TX, resolução 
de digitalização aprimorada de 
4.800x4.800 dpi, gramatura de 
papel suportado 220 g/mz, 
bandeja de papel padrão 550 
folhas e bandeja multiuso 100 
folhas. Possibilidade de embarcar 
soluções de digitalização e 



 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 

|icitacoee-@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23518231 alunos -1 0 

Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax 37-3311-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
bilhetagem com liberação de 
impressão e cópia por senha e 
sistema de siga-me de impressão 
no multifuncional. 

III - Da vigência: 0 prazo de vigência do contrato será de 150 (cento e 
cinquenta) dias, iniciando-se na data de 31/07/2017 e encerrando-se na 
data de 28/12/2017, 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 lei 8666/93. 
Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8666/93, 
com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, o presente 
Contrato será, cancelado, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla 
defesa. 
IV- Do pagamento: Estão de conformidade com o edital Pregão Presencial 
05/2017. 
V - Da dotação orçamentária: Os recursos orçamentários correrão por conta 
das possiveis dotações orçamentárias consignadas no Programa: 
17.122.0021.2165, e Elemento: 33.90.39 do Orçamento do SAAE PIUMl-II- 
MG em vigor, segundo o novo Plano de Classificação Funcional Programática, e 
demais disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em combinação com inciso V, do 
art. 55, da Le¡ n° 8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei 
Complementar n° 101/2000. 

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

As obrigações e responsabilidades da Contratada e do Contratante estão de 
conformidade com o edital Pregão Presencial de Registro de Preços n° 05/2017. 

Cláusula Quinta:- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO E DAS 
PENALIDADES 

As condições de recebimento e as penalidades estão de conformidade com o edital 
Pregão Presencial de Registro de Preços n° 05/2017. 

Cláusula Sexta - GESTÃO [FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

1.1 - O SAAE, através de Comissão de Avaliação designada pela Portaria n° 
36/2017, juntamente com o Técnico em Informática, Wilson Faria de Figueiredo 
bem como de servidores credenciados de cada setor administrativo serão os 
responsáveis diretos pela fiscalização do contrato, observando a especificação dos 
itens licitados, nos moldes dos artigos 67 a 76, da Lei Federal no 8666/93. 
§1° - 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. 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

lic¡tacoeeüsaaepiumhhcomdar CNPJ: 23518231 610001-1 0 

Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIÍMG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Cláusula Sétima:- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ficam ratificaclas as demais cláusulas e condições do edital Pregão Presencial de 
Registro de Preços n° 05/2017. 

Cláusula Oitavaz- D0 FORO 

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

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

Piumhi-MG, 31 de julho de 2017. 

's 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE GUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 
Eng° Odé io da Silva Melo 

_Diretor Executivo 
-Orgão Gerenciador- 

 
MAXÉOPY LTDA - EPP 

Marilene Teixeira de Melo Amaral 
Sócia Administradora 

WP 
Sônia Roseni 'Costa 

RG M-265.5676 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG: '- 

EXTRATO CARTA CQNTRATO N° 048/2017: Referência: Processo 
Licitatório n° 212/2017, Modalidade: Pregão Presencial de Registro de 
Preços N° 05/2017. Contratante: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO. Contratada: MAX COPY LTDA EPP. Objeto: 
Contratação de Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - 
EPP ou Equiparadas para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA, 
IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇAO com captura e indexação 
automatizada através de locação de multifuncionais, com 
fornecimento de software de bilhetagem, software de gestão de 
ativos e monitoramento, software de captura e indexação de 
documentos com integração a GED/ECM e software de GED/ECM para 
arquivamento de documentos digitais e criação de fluxo de processos 
documentais para atender o SAAE de Piumhi-MG. Valor Total da 
Carta Contrato: R$7.200,00 (Sete mil e duzentos reais). 
Vigência: 150 (Cento e cinquenta) dias, iniciando-se na data de 
31/07/2017 e encerrando-se na data de 28/12/2017. Dotação 
Orçamentária: no Programa: 17.122.0021.2165 e Elemento: 
3.3.90.39. Odécio da Silva Melo- Diretor Executivo do SAAE. Piumhi, 
31 de julho de 2017. 

CERTIFICAMOS PARA rms na CUMPRIMENTO 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 

 É; A 7-] " Piumhi - MG :›. .n .. 

 
' Praça Zeca soares, 211  Nota de Empenho 

   CNPJ: 23.782.81570001-10   Número 

005627201 7  . criada pela Lei 1035790 

Data de Emissão 

0170872017   
Favorecido: MAX COPY LTDA EPP 

Inscrição Estadual: 3380381860066 

Endereço: AV. SÃO JOÃO, 4874 - LOURDES 

cidadelEstadoz ITAÚNA/MG 

CNPJICPF: 03.323.62770001-71 

FAX: 0032413199 

Tel.: 0032413477 

CEP: 35680228 

Atividade: 03.001.000.17.122.0021 .2165 - Manutenção dos Serviços Administrativos 

Elemento de Despesa: 3.3.9039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica (0061 -3) 

Subelemento da Despesa: 65 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários 

Código de Aplicação: 110.00 - Geral 

Compra 
N°: 0024472017 

Data: 3170772017 

Contrato 

N": 004872017-00 

Data: 3170772017 

Processo de Licitação 

Modalidade: Pregão 

N°: 0000572017 

Data: 1970772017 

Tipo de Empenho: Empenho Estimativa 

Regime de Despesa: Regime Normal 

Descrição 
Valor 

Unitário 
Valor 

Unidade Total Qtde 

0001 

VALOR OUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE cOPIA. 
IMPRESSÃO E DIGITALIzAÇÃO COM CAPTURA E INDEXAÇÃO AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE 

LOcAçÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE 
EIILHETAOEM. SOFTWARE DE GESTÃO DE ATIVOS E MONiTORAMENTO, SOFTWARE DE 

CAPTURA E ¡NDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS COM INTEGRAÇÃO A GED7ECM E SOFTWARE 
DE GED7ECM PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITAIS E CRIAÇÃO DE FLUXO DE 

PROCESSOS DOCUMENTAIS, PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA AUTARQUIA. 

COMPETENClA: 
PRESTAÇÃO DE SERVlÇOS DE cOPIA, IMPRESSÃO E DIOJTALLZAÇÃO MONOCROMÁTICA 
COM CAPTURA E INDExAçÃO AUTOMATIzADA .ATRAVES DE LOCA AÇÃO DE 
MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDIMENTO DO SAAE-PIUMHI-MG 

UN 150.000 R$0.05 7.200,00 

O ORIGINAL 
NESTA 

_    
CONFERE CO ' 

SE AC 
AUTA 

PIUMHI ,.  
Saldo Anterior: 14.156,15 Total Desta: 7.200,00 Saldo Atual: 6.956,15 

amv-morta o presente em R$ Rízfomollífsetâ mil duzentos reais) 

l @odds _L l/.L 
Sávia Vilela ul rt ueiroz - MG-1D971470-Q Odecioptia Silva Melo 

Co tadora Diretor Executivo 

LIQUIDAÇÃO ORDEM DE PAGAMENTO 
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320764) Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320764) 

_7__7 7 7 

Odécio da Silva Melo 
DOC: Diretor Executivo 

RECIBO DESPESA PAGA 
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Banco: 

Piumhi, 7 7 Agência: 

MAX COPY LTDA EPP Conta: 

Nome: Cheque n°: 

RG n°: 

Incluído por Sávla Vilela Goulart Queiroz 


