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,a  REGISTRO DE PREÇOS N°O8/2017  ?Recesso LICITATORIO N° 295/2017 

'OBJETQ Contratação de Microempresas- ME, Empresas de Pequeno 
. ;Pdrfe -EPP ou Equiparadas, para o fornecimento de Pães, Leite, 

_ Materiais de Copa/ Cozinha e Materiais de Limpeza/ Higienização, 
' destinados ao setor' de PaTrimônio maferíal e Transporte- SMTP do 

SAAE de P¡umhi+MG. 

FORNECEDOR: 
MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME 

% 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: 19I09¡2017  l  7 solicitante Sonia Roseni Costa Responsável: SRC 

Despesa: 57 AÇãO-u 03.001 .000.17.122.0021 .2165 Manutenção dos Serviços Administraiivos 

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

Elemento de despesa... 3.3.9030 Material de Consumo ~ Subaementüi 21 

Caráter de urgencia: Norma! Material de Copa e Cozinha 

295 I 2.017 - 0 Finaiidade: AQ. DE MATERIAIS COPNCOZINHA PIREP.DE ESTOQUE SADMINISTRATIVO 

Cod do item Especificação tecnica do item Pedido AUÍOTÍZHÚO Unidade 

3000004923 COLHER DE MESA , 0,0000 5,0000 UN 

00000004921 FERVEDOR COM TAMPA, ANTIADERENTE 1,8 LiTROS 3,0000 10000 UN 

00000004919 GARRAFA TERM|CA 01 l-'TRO 6,0000 6,0000 UN 

00000001932 PANO DE PRATO 130000 180000 UN 

00000004922 POTE MANTIMENTOS, COM 05 PEÇAS 20000 20000 JG 

00000004916 POTE PARA PAO 14 UÍROS 3,0000 ' 3,0000 UN 

Local de entrega ......... .. SAAE-PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 
Observações ............. .. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA/COZINHA, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, SETOR 
Compra interna ADMINISTRATIVO 

SAP 
Sonia Roseli¡ Costa 

Sistema: MGFCompras - PedidoDeCompram .rpt Página 1 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 

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

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços 

Pedido N” Pedido de compra de bens materiais Aplicação 2.017 Data do pedido: 1910912017  l  7 Soiicitante Sonia Roseni Cosia Responsável: SRC 

Despesa: 87 Ação... 03.001.000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Água U 

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

Elemento de despesa-m 3.3.9030 Material de Consumo 3“*°E'°m°“'°'- 21 

Caráter de urgencia: Normal Material de Copa e Cozinha 

295 I 2.017 - 0 Finalidade: AQ. DE MATERIAIS COPAICOZINHA PJREPDE ESTOQUE SISTEMA DE ÁGUA 

Cód do item Especificação tecnica do item Pedidü AUÍOTÍZBOO Unidade 

/_\0000004923 COLHER DE MESA 6,0000 6,0000 UN 

00000004021 FERVEDOR COM TAMPA, ANTIADERENTE 1,8 LITROS 30000 3,0000 UN 

00000004919 GARRAFA TÉRM|CA 01L|TRO 4,0000 4,0000 UN 

00000001682 PANO OE PRATO 12.0000 12.0000 UN 

00000004922 POTE MANTTMENTOS. COM 05 PEÇAS 2,0000 2,0000 JG 

00000004916 POTE PARA PÃO 14 UTROS 2,0000 2,0000 UN 

Local de entrega ......... .. SAAE-PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 
Observações ............. .. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA/COZINHA, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, 
Compra interna    

?P 
Sonia Rosehi Costa 

Sistema: MGFCompras - PedidoDecomprani .rpt Página 1 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços 

Pedido N° Pedido de compra de bens materiais Aplicação 2.017 Data do pedido: 1910912017  l  7 solicitante Sonia Roseni Costa Responsávei: SRC 

Despesa: 464 Ação... 03.001.000.17512044512170 Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto 

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

EIernentO de despesa-u. 3.3.9030 Material de Consumo Subaememe 21 

Caráter de urgencia: Normal Material de Copa e Cozinha 

295 12.017 - 0 Finalidade: AQ. DE MATERIAIS COPNCOZINHA PIREPDE ESTOQUE SISTEMA DE ESGOTO 

Cod do item Especiticaçáo tecnica do item Pedido Autorizado Unidade 

/\000o0o4919 GARRAFA TERMICA 01 LITRO 2,0000 2,0000 UN 

00000001682 PANO DE PRATO 6,0000 6,0000 UN 

00000004916 POTE PARA PAD 14 UTROS 1.0000 1.0000 UN 

Local de entrega ......... .. SAAE-PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 
Observações ............. .. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA/COZINHA, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, 
Compra interna SISTEMA DE ESGOTO 

QP 
Sonia Rofeni Costa 

Sistema: MGFCompras - PedidoDeCompramJpt Página 1 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços 

Pedido N° Pedido de compra de bens materiais Aplicação 2.017 Data do pedido: 1910912017  l  7 solicitante Sonia Roseni Costa Responsável: SRC 

Despesa: 5? Ação... 03.001.000.17.122.0021.2165 Manutenção dos Serviços Administrativos 

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

EIemento de despesa... 3.3.9030 Material de Consumo Sublílêmenmí 22 

Caráter de urgencia: Normal Material de Limpeza e Produção de Higienização 

295 a' 2.017 - 0 Finalidade: AQUISIÇÃO MAT. LIMPEZA PI REPOSIÇÃO DE ESTOQUE SADMINISTRATIVO 

Cód do item Especilicação técnica do item Pedido AUIOTÍZHÓO Unidade 

“000000002 ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL SDOML 50000 50000 LrrRo 

00000001507 CAPACHO-TAPETE “ 20,0000 20.0000 UN 

00000003109 CERA LIQUIDA. INCOLOR 12.0000 12.0000 UN 

00000004915 CESTO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS 30000 00000 UN 

00000000714 FI-ANELA 60 X 40 12,0000 0,0000 UN 

00000002910 LIXEIRA PLASTICA 13,5 LITROS 4_0000 4_0000 UN 

00000002350 LUSTRA “Ovas 12,0000 12,o000 UN 

00000000722 LUVA DE BORRACHA P/UMPEZA 100,0000 100.0000 PAR 

00000004924 PASSADOR DE CERA 2,0000 2,0000 UN 

00000004153 PORTA SABONETE LIQUIDO, PLASTICO 30UML 0,0000 Q0000 UN 

00000004920 PRENDEDOR DE ROUPA PLASTICO 3_0000 0,0000 DZ 

00000004910 RODO PARA PIA, PLASTICO, COM BORDA EMBORRACHADA ZOOM 4_0000 0,0000 UN 

00000000020 SABAO EM P0 AMARELO 5,0000 5,0000 UN ' 

/3000000717 SABONETE LIQUIDO (05 UTROS) 4,0000 4,0000 GL 

Loca! de entrega ......... .. SAAE-PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 
Observações ............. .. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, SETOR 
Compra Interna ' ADMINISTRATIVO 

Ç? 

Sonia Roseãni Costa 

Sistema: MGFCompras - PedidoDeCompramJpI Página 1 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Iiciiações 

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços 

Pedido N° Pedido de compra de bens materiais Aplicação 2.017 Data do pedido: 1910912017  l  7 solicitante Sonia Roseni Costa Responsável: SRC 

Despesa: 87 AÇã°--- 03.001 .000.17.512.0447.21B9 Operação e Manutenção do Sistema de Agua U 

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

Elemento de despesa... 3.3.9030 Material de Consumo 3"°E'°m°"¡°= 22 

Caráter de urgencia: Normal Material de Limpeza e Produção de Higienização 

295 !2.017 - 0 Finalidade: AQUISIÇÃO MAT. LIMPEZA PI REPOSIÇÃO DE ESTOQUE SISTEMA DE ÁGUA 

C00 do item Especificação técnica do item Pedido AUÍOTÍZEIÓO Unidade 

@000000002 ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL SOOML 50000 50000 LrrRo 

00000001507 CAPACHO-TAPETE 4,0000 4,0000 UN 

00000004915 CESTO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS 10000 0,0000 UN 

00000002915 LIXEIRA PLASTICA 13,5 LITROS 4_0000 4,0000 UN 

00000004150 PORTA SABONETE LÍQUIDO. PLÁSTICO 300ML 5,0000 5,0000 UN 

00000004920 PRENDEDOR DE ROUPA PLASTICO 30000 00000 DZ 

00000004915 RODO PARA PIA, PLÁSTICO. COM BORDA EMBORRACHADA 20CM 1_0000 00000 UN 

00000000020 SABAO EM P0 AMARELO 5,0000 5,0000 UN 

00000000717 SABONETE LÍQUIDO (05 LFTROS) 2,0000 2,0000 GL 

Local de entrega.. 
Observações ...... .. 
COMPTH ÍMBNIã 

"N 

....... .. SAAE-PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 
..... .. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, SISTEMA DE 

ÁGUA 

Ç? 

Sonia Roieni Costa 

Sistema: MGFCompras - Pedidobecompraotrpt Página 1 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços 

Pedido N° Pedido de compra de bens materiais Aplicação 2.017 Data do pedido: 1910912017  l  7 solicitante Sonia Roseni Costa Responsável: SRC 

Despesa: 464 ^Çã0--- 03.001 .000.17.512.0449.2170 Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto 

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

Elemento de despesa-u. 3.3.9030 Material de Consumo subEleme-"mí 22 

Caráter de urgência: Nonnal Material de Limpeza e Produção de Higienização 

295 f 2.017 - O Finalidade: AQUISIÇÃO MAT. LIMPEZA P¡ REPOSIÇÃO DE ESTOQUE SISTEMA DE ESGOTO 

Cód do item Especificação tecnica do item PECIÍCIO AUÍOFÍZHÚO Ufüdade 

“0000000002 ALcooL ETILICO HIDRATADO EM GEL 500ML 100000 100000 LrrRo 

00000004915 CESTO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS 1_0000 00000 UN 

00000002916 LlxElRA PLASTICA 13.5 LITROS 2.0000 2.0000 UN 

00000004913 RODO PARA PIA, PLASTICO, COM BORDA EMBORRACHADA 20CM 1_0000 00000 UN 

Local de entrega ......... .. SAAE-PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 
Observações ............. .. AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, SISTEMA DE 
Compra interna   

Cl 
Sonia Rosehi Costa 

Sistema: MGFCompras - PedidoDeCompratH .rpt Página 1 



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

Piumhi - IIIIG 

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: 1910912017  l  7 solicitante Sonia Roseni Costa Responsável: SRC 

Despesa: 57 Ação... 03.001 .000111220021 .2165 Manutenção dos Serviços Administrativos 

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

Elemento de despesa.... 3.3.9030 Material de Consumo SUbEIe-menloi 07 

Caráter de urgencia: Normal Géneros de Alimentação 

29512.01? - 0 Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PIREPESTOQUE SADMINISTRATIVO 

Cód do item Especificação técnica do item Pedido Autorizado Unidade 

'70000004017 LEITE INTEGRAL 01 LITRO 1.a00_0000 10000000 LITRO 

00000000001 PÃO DE DOCE 1009 2000000 2000000 KG 

00000000300 PÃO DE SAI- FRANCÉS 509 5000000 500,0000 KG 

00000001065 REFRIGERANTE 2000ML 1000000 100,0000 UN 

Local de entrega ......... .. SAAE-PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 
Observações ............. .. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. SETOR 
Compra interna  

'W 

Cb 

Sonia Rokeni Costa 

Sistema: MGFcompras - Pedidooecompraol .rpi Página 1 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 - 2378281610001 -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: 19I09I2017  Í  7 solicitante Sonia Roseni Costa Responsável: SRC 

Despesa: 87 Ação... 03.001 .0001151204412169 Operação e Manutenção do Sistema de Água U 

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

Elemento de despesa... 3.3.9030 Material de Consumo Sübaemenw? 07 

Caráter de urgência: Normal Generos de Alimentação 

29512.01? - 0 Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PIREPESTOQUE SISTEMA DE ÁGUA 

Cód do item Especificação técnica do item Pedido Aulürízado Unidade 

/_\,0000004917 LEITE ¡NTEGRAL 01 l-¡TRO 4.000,0000 4000.0000 LITRO 

00000000001 PÃO DE DOCE 1009 7000000 7000000 KG 

00000000000 PÃO DE SAI- FRANCES 500 22000000 22000000 KG 

Local de entrega... 
Observações ...... .. 
Compra interna 

...... .. SAAE-PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 
..... .. AQUISiÇÃO DE GÊNEROS ALQMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, SISTEMA 

DE ÁGUA 

CP 

Sonia Rosfni Costa 

Sistema: MGFCompras - PedidoDecompraütrpt Página 1 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços 

Pedido N° Pedido de compra de bens materiais Aplicação 2.017 Data do pedido: 1910912017  l  7 solicitante Sonia Roseni Costa Responsável: SRC 

Despesa: 464 Ação... 03.001.000.17.512.0449.2170 Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto 

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

&Iemento de despesa... 3.3.9030 Material de Consumo Subílemento¡ 07 

Caráter de urgência: Normal Generos de Alimentação 

29512.01? - 0 Finalidade: AQUÍSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PIREPESTOQUE SISTEMA ESGOTO 

Cod do item Especiñcação técnica do item Pedido Autorizado Unidade 

/5000004917 LEITE INTEGRAL 01 LITRO 2000000 2000000 LITRO 

00000000001 PÃO DE DOCE 1009 1000000 1000000 KG 

00000000300 PÃO DE SAL FRANCÊS 509 300,0000 3000000 KG 

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

Compra Interna 

...... .. SAAE-PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 
..... .. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, SISTEMA 

DE ESGOTO 

Sonia Rossi¡ Costa 

Sistema: MGFCompras - PedidoDe-Compraotrpt Página 1 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 - 2378281610001 -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: 1910912017  l  7 solicitante Sonia Roseni Costa Responsável: SRC 

Despesa: 57 Ação-u 03.001 .0O0.17.122.0021 .2165 Manutenção dos Serviços Administrativos 

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

EIemenw de despesa.... 33.90.30 Material de Consumo Subaemenmí 22 

Caráter de urgência: Normal Material de Limpeza e Produção de Higienização 

295 12.017 - O Finalidade: AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PIREP. DE ESTOQUE, SADMINISTRATIVO 

Cod do item Especificação técnica do item Pedido AUÍOTÍZEdO Unidade 

/-\p0o0000705 PAPEL TOALHA 23 x 21 CORTADO, INTERFOLHADO. BRANCA 1000000 1000000 PT 

Local de entrega... 
Observações ...... .. 
Compra interna 

...... .. SAAE-PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 
..... .. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, SETOR 

ADMINISTRATIVO 

'x 

Ci 
Sonia Restam Costa 

Sistema: MGFCompras - Pedidonecompraüi trpt Página 1 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços 

Pedido N” Pedido de compra de bens materiais Aplicação 2-017 Data do pedido: 1500912017  /  7 solicitante Sonia Roseni Costa Responsável: SRC 

Despesa: B7 A050". 03.001 .000_17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Agua U 

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

Elemento de despesa”. 3.3.9030 Material de Consumo SUbEle-menw¡ 22 

Caráter de urgencia: Normal Material de Limpeza e Produção de Higienização 

29512.01? - 0 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PIREP. DE ESTOQUE, SISTEMA ÁGUA 

Cod do item Especificação tecnica do item Pedidf) AUIOFÍZSÕO Unidade 

/Noogoggonm PAPEL TOALHA 23 x 21 CORTADO, INTERFOLHADO, BRANCA 500000 500000 pT 

Local de entrega ......... .. SAAE-PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 
Observações ............. .. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, SISTEMA DE ÁGUA 
Compra interna 

Cr 
Sonia Rosieni Costa 

Sistema: MGFCompras - PedidoDeCompratJLrpt 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  I  7 Carater de urgência: compra normal Prazo limite de entrega 

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

Forma de pagamento: ATÉ 10 DIAS, APÓS RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL 
Item Código prod Descrição do produto  Quantidade Unidade 

1 00000000002 ALcOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL 500ML 20.00 LiTRO(s) 

2 00000001507 CAPACHO-TAPETE 24.00 UN(s) 

“Wa 00000003109 CERA LIQUIDA. INCOLOR 12,00 UN(s) 

4 00000004915 CESTO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS 6,00 UNis) 

5 00000004923 COLHER DE MESA 1200 UN(s) 

6 00000004921 FERVEDORCOMTAMPA,ANTIADERENTE1,BLiTROS 6,00 UNi-s) 

7 00000000714 FLANELA 60x40 12,00 UNisi 

a 00000004919 GARRAFA TERMICA 01 LITRO 12.00 UNisi 

9 00000004917 LEITE INTEGRAL 01 LITRO 0000.00 LITROS) 

10 00000002916 LIxEIRA PLASTICA 13,5 LITROS 10.00 UN(s) 

11 00000002350 LUSTRA MOVEIS 1200 UN(s) 

12 00000000722 LUVA DE BORRACHA PILIMPEZA 100,00 PAR(s) 

13 00000001682 PANO DE PRATO 3000 UN(s) 

14 00000000801 PAO DE DOCE 100g 1000.00 KG(s) 

15 00000000800 PAO DE SAL FRANCES 50g 3.000,00 KGisi 

16 00000000705 PAPEL TOALHA 23x21 CORTADO, INTERFOLHADO, BRANCA 150.00 PT(s) 

/17 00000004924 PASSADOR DE cERA 2,00 UN(s) 

1a 00000004150 PORTA SABONETE LIQUIDO, PLASTiCO 300ML 1200 uN(s) 

19 00000004922 POTE MANTIMENTOS, cOM 05 PEÇAS 400 JG(s) 

20 00000004916 POTE PARA PAO 14 LITROS 5,00 UN(s) 

21 00000004920 PRENDEDOR DE ROUPA PLASTICO 500 DZ(s) 

22 00000001065 REFRIGERANTE 2000ML 10000 UN(s) 

23 00000004916 ROOO PARA PIA. PLASTICO, COM BORDA EMBORRACHADA 20cM 5,00 UN(s) 

24 00000000020 SABAO EM PO AMARELO 1000 UN(s) 

25 00000000717 SABONETE LÍQUIDO (05 LITROS) 0,00 GL(s) 

Sistema: MGFCompras - Processoüecompraoi .rpt Página 



'\. 

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° 

295 I 2017 
Processo de Compra Bens 

Carater de urgência: compra normal 

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

Forma de pagamento: ATÉ 1o DIAS, APÓS RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL 

Item Código prod 

Prazo limite de entrega 

Descrição do produto Quantidade Unidade 

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, EMBALAGENS¡ 
*X DESCARTÁVEIS E LIMPEZA, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, SETORES ADMINISTRATIVO, 

SISTEMA DE ÁGUA E SISTEMA DE ESGOTO. 

Sistema: MGFCompras - ProcessoDecompram .rpt Página 2 



Praça Zeca Soares, 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 
211 23782.3 @e 

Piumhi . me 

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

Autuação 

H Aos 19 dias do mês de setembro de 2.017, autue¡ o processo de compra 295 l 2017, o quai foi devidamente 
_ .otocolado conforme registro de protocolo abaixo. 

Piumhi- MG, terça-feira, 19 de setembro de 2017 

Ode-bio dafsilva Meio 
Diretor 

ProtocoIo..... 1219512017 

N° Processo... 295¡ 2.017 

TÍPO PFOCBSSO.. Processo de compra 

19/09/2017 00:00:00 

Responsávet.. Odécio da Silva Melo 

Finaüdade ...... .. Autorização do ordenador concedida. Classificar o | 

Sistema: MGFCompras - TermoDeAutuaçàom .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  I  7 Carater de urgencia: compra normal Data do processo: 19/09/2017 

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

02.022.1a010001-02 COMERCIO ART LEITE LTDA ME 1910912017 

009797991000195 GERcINo SILVA ME 1910912017 

23.407.79410001-03 ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP 1910912017 

&2a1.02510001-35 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 1910912017 
-..192158410001-10 PANIFICADORA CRISTALINA LTDA ME 1910912017 

18.985.549/0001-48 STALO SUPERMERCADOS LTDA 1910912017 

55.232.929/0001-47 SUPERMERCADO TUIUTI LTDA 1910912017 

Sistema: MGFCompras - Fornecedoresconvocadosm .rpt Página 1 



 Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto - .- 

23.732.031 
Piumhi - MG E 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 020221881000002 Data hora cotação:19/09/2017 

COMERCIO ART LEITE LTDA ME 
295 / 2017 RUA PADRE ABEL,780 

PIUMHI - MG 
Contato: JOSELITO 

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 10 dias Prazo entrega: 1 dias 

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

94100000491? LEITE INTEGRAL 01 LITRO 6.000,00 L|TRO(s) 2,7000 Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 16.200,00 

Sistema: MGFCompras - Cotacao01.rp1 Página 1 

    



Re: Solicitação de Cotação Gêneros Alimentícios - SAAE -Piumhi 

Assunto: Re: Solicitação de Cotação Gêneros Alimentícios - SAAE -Piumhi 

De: joseiito inacio <jose|itoipr@hotmail.com> 
Data: 30/08/2017 09:10 
Para: Licitacoes <licitacoes3@saaepiumhi.com.br> 

CONFORME PLANILHA PREÇO UNlTAR|O..... RS 2,70 6.000 Lts RS 16.200,00 

De: Licitacoes <licitacoes3@saaepiumhi.com.br> 
Enviado: quarta-feira, 30 de agosto de 2017 09:22 
Para: joseiito inacio; atendimentoartIeite@hotmaiI.com 
Assunto: Solicitação de Cotação Gêneros Alimentícios - SAAE -Piumhi 

Bom dia, segue em anexo, cotação para licitação de gêneros alimentícios 

d para o SAAE de Piumhi, para possível licitação na modalidade Pregão 
Presencial no Registro de Preços. Favor responder na maior brevidade 
possível, pois temos urgência em realizar o processo licitatório e 

conhecer o preço base para fazer a planilha de preços. 

Att, 

Jaqueline Souza 

(37) 3371-1332 

Licitações e Contratos 

Este email foi escaneado pelo Avast antivírus. 

httpsz/[www.avast.com/antivirus 

Avast | Download Free Antivirus for PC, Mac 81 Android E 

www.avast.com 

Protect your devices with the best free antivirus on the market. Download Avast antivirus and 

anti-spyware protection for your PC, Mac and Android. 

-Anexos: 

COTAÇÃO DO LEITE PREÇO.docx 43,2KB 

1 de 1 01/09/2017 16:22 



 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: 00.979.798f0001-65 Data hora cotaçãoz19lo9l2ü17 

GERCINO SILVA ME 

295 l 2017 RUA CAPITÃO PARREIRA, 125 

PIUMHI - MG 
Contato: GERC|NO 

Local entrega SAA-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 60 dias Prazo entrega: 1 dias 

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

»4900000801 PÃO DE DOCE 100g 1.000,00 KG(s) 10,0000 
Marca: 

Modelo: 

00000000800 PAo DE SAL FRANCES 50g 3.000,00 KG(s) 105000 
Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 41.500,00 

'51 

Sistema; MGFCompras - Colacaom .rpt 
Página 1? 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoes@saaepiumhi.cOm.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 

PIUMHI/MG - Telefax 37-3321-1332 
COMISSÃO DE LICITAÇAO 

ORÇAMENTO BASE PARA LICITAÇÃO 

Favor fazer cota ão de re Os ara êneros alimentícios material de co a cozinhaehi ieniza ão 
abaixo r lacion do ar entre a FUTURA e PARCELADA com a amento a vista na entre a de 
todo material guando solicitado pelo SAAE e de acordo com suas necessidades, CIF almoxarifado 
SAAE PIUMHI-MG a Pra a Zeca Soares n° 211- Centro - Piumhi-MG e com todos os im os os 
inclusos no prego. _ 

CNPJ: 00. 949~19ÚLÚ00J'b5 
Endereço: &po; M3049 &tum/xa; Vl f: .M15 _  
E-mai : 

Telefone/fax: C54)  Í f.. 'M  
Representante Legal:_ ' 
Nome: ' 

Identificaç O: J- 

Qualificação: ¡FB! 

Item cód. 
Produto 

SAAE 

     

  
Quant. Marca Unid. Especificação do Objeto Preço Preço 

Unitário Total 

01 06 Unid. CESTO PLÁSTICO PARA LIXO, tipo 
balde com tampa, capacidade para 
100 litros, medidas: 51 cm 

(diâmetro) x 69 cm (altura). Cores 
preta e azul escuro. 
POTE PARA PÃO, pote plástico 
retangular, 1,9 Litros, com tampa, 
cor transparente tampa branca. 
ÁLCOOL Érxuco HIDRATADO EM 

GEL (desinfetante de uso geral), 
minimo de 65° INPM, neutro, frasco 
com 500 ml, validade mínima 
remanescente de 24 meses, com 
certificado INMETRO e características 
gerais do produto impressas na 
embalagem. 

02 §6 Unid. 

03 00002 20 Unid. 

04 6.000 Litro. LEITE INTEGRAL 01 LITRO, cru 
pausterizado padronizado, tipo B, 
refrigerado, não contém glúten, 
embalagem de 01 litro, prazo de 
validade 06 (seis) dias. Apresentação 
de certificado, ou declaração ou 
alvará sanitário, emitido por órgão 
competente que comprove que o 
produtor ou empresa armazenadora 
e/ou distribuidora foram vistoriadas 
pelo serviço de vigilância sanitária 
estadual ou municipal, ou pelo 
serviço de inspeção federal ou 
estadual ou municipal do setor de 
agricultura demonstrando que estão 
aptas para os seus funcionamentos 
regulares. 

05 00722 100 Unid. LUVA DE BORRACHA p/limpeza 
tamanho P,M e G. 



 
licitgcoesgêsaaepiumhi.com.br 

.a 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
CNPJ: 23.782.816/0001-10 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 
PIUMHI/MG :Telefax 37-3321-1332 

COMISSAO DE LICITAÇAO 

06 06 Unid. RODO PARA PIA, plástico, de alta 
qualidade, com borda emborrachada 
20 cm. 

07 12 Unid. GARRAFA TÉRMICA, com 
capacidade para 01 Litro, com tampa 
de rosca e alça. A garantia deverá ser 
igual ou superior a um ano e a marca 
impressa na garrafa. 

08 150 Pct. PAPEL TOALHA, cortado, 
interfolhado, cor branco, medindo 23 
x 21 cm, com duas dobras, super- 
resistente, rápida absorção de 
líquido, primeira qualidade. Aplicação 
para higienização: pacote com 1.000 
folhas. Contendo identificação do 
produto, marca do fabricante e data 
de fabricação. 

D9 06 Galão. SABONETE LÍQUIDO, aspecto físico 
viscoso, cremoso, perolado com 
fragrância erva-doce ou touch of 
velvet. Aplicação para higienização. 
Galão de 05 Litros. A embalagem 
deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, 
número do lote, validade e número 
de registro no Ministério da Saúde. 

10 06 Dúzia. PREENDEDOR DE ROUPA, de 
plástico, tradicional com 12 unidades. 

11 12 Unid. FLANELA, 100% algodão, medindo 
60 x 40 cm, percentual variando 2 x 
3 cm na cor laranja, corn acabamento 
em overloque. Embalagem: Pacotes 
plástico contendo 2 unidades, 
impresso a marca do fabricante e 

data de fabricação. 
12 06 Unid. FERVEDOR COM TAMPA, 

antiaderente, starflon, alumínio com 
revestimento em antiaderente, alças 
de baquelite antitérmico, caçarola 
COm revestimento interno e externo, 
cor preta. Capacidade de 1,8 litros. 

13 04 Jogo. POTE MATIMENTOS, jogo de pote 
mantimentos, plástico c/ tampa 
roscável, contendo O5 peças, cores 
diversas. 

14 12 Unid. PORTA SABONETE LÍQUIDO, 
plástico, capacidade 300 ml, com 
válvula de aplicação, cor 
transparente. 

15 1 2 Peça . COLHER DE MESA, em inox, com 
espessura mínima de 1,0 mm. 
Comprimento mínimo 19 cm, cabo 
em inox, de primeira qualidade. 

16 10 Unid. LIXEIRA DE PLÁSTICO (PARA 
BANHEIROS), com tampa e 

acionamento por pedal (prático, 
durável e higiênico), com capacidade 
para 13,5 litros. Cor azul e cinza. A 
apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente. 



 
licitacoee-@saaegiumhi.com.br 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
CNPJ: 23.782.816/0001-10 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 
PIUMHI/MG :Telefax 37-3321-1332 

COMISSAO DE LICITAÇAO 

17 24 Unid. CAPACHO - TAPETE, material: fibra 
sintética, cores: azul, cinza, preto, 
dimensões: 60 x 45 cm. 

18 36 Unid. PANO DE PRATO, para cozinha, 
resistente, com no mínimo 95% 
algodão, em cores claras, medindo 
40 x 66 crn, com bainha, esterilizado, 
livre de qualquer tipo de impureza ou 
contaminação. 

19 12 Unid. LUSTRA MÓVEIS. Emulsão aquosa 
cremosa, perfumada, para aplicação 
em móveis e superfícies iisas. 
Aromas diversos. Frasco plástico de 
200 ml com bico econômico. A 

embaiagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, número 
do lote, validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

20 12 FFBSCO. CERA LÍQUIDA, aplicação pisos 
cerâmicos, granitos, mármore e 

paviflex. Cor incolor. Frasco de 750 
mi. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, número 
do lote, validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

21 0020 10 Kilo. SABÃO EM PÓ AMARELO, pacote 
com 01 Kilo. 

22 00800 3.000 Kilo. PÃO DE SAL (FRÂNCES) de 50 
gramas. 10.50 

23 1.000 Kilo. PÃO DOCE de 10o gramas.  
24 O2 Unid. PASSADOR DE CERA, de uso 

doméstico, com espuma retangular 
medindo 45x30 cm, cabo de madeira 
revestido medindo 1,20 m, com 
gancho na ponta paragendurar. 

DATA: 18 l 06 13m# 
Assinatura representante Iega 

Vaiidade da Proposta: 50 ( 
Prazo de Entrega: JHC' 'O 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 23.782.816  Í 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 23_407_794/00o1-08 Data hora cotaçãoz19fo9f2o17 

ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP 

295 / 2017 RUA PADRE DOMINGOS, 117 

BAMBUI - MG 
Contato: ISRAEL 

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 60 dias Prazo entrega: 1 dias 

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

,00000000002 ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL 500ML 20,00 LITRO(5) 5,2000 , Marca: 

Modelo: 

00000001507 CAPACHO-TAPETE n 24,00 UN(s) 12.9000 

Marca: 

Modelo: 

00000003109 CERA LIQUIDA, INCOLOR 12,00 UN(s) 6,4000 
Marca: 

Modelo: 

00000004915 CESTO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS 6.00 UN(s) 89.0000 
Marca: 

Modelo: 

00000004923 COLHER DE MESA 12,00 UN(s) 3,4000 
Marca: 

Modelo: 

0000004921 FERVEDOR COM TAMPA, ANTIADERENTE 1,8 LITROS 6,00 UN(s) 440000 
Marca: 

Modelo: 

00000000714 FLANELA 60 X 40 12,00 UN(s) 2,2000 
Marca: 

Modelo: 

00000004919 GARRAFA TERMICA 01 LITRO 12,00 UN(s) 37.0000 
Marca: 

1 Modelo: 

l 

I 00000004917 LEITE INTEGRAL 01 LITRO 6.000,00 LITRO(s) 2,8600 
5 Marca: 

Modelo: 

Sistema: MGFCompras - CoIacao01 .rpt Págma 1 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 23.407.794/0001-08 Data hora cotação:19f09i2017 

ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP 
295 l 2017 RUA PADRE DOMiNGOS, 117 

BAMBUI - MG 

Contato: !SRAEL 

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

Validade 60 dias Prazo entrega: 1 dias 

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

,00000002916 LIXE|RA PLASTICA 13,5 LITROS 10,00 UN(s) 480000 Marca: 

Mode1o: 

00000002350 LUSTRA MOVEIS 12,00 UN(s) 6,0000 
Marca: 

Modelo: 

00000000722 LUVA DE BORRACHA PILIMPEZA 100,00 PAR(s) 3.4000 
Marca: 

Modelo: 

00000001682 PANO DE PRATO 36.00 UN(s) 2,9000 
Marca: 

Modelo: 

00000000801 PÃO DE DOCE 100g 1.000,00 KG(s) 10,0000 
Marca: 

Modelo: 

1000000800 PÃO DE SAL FRANCES 50g 3.000,00 KG(s) 10.0000 
Marca: 

Modelo: 

00000000705 PAPEL TOALHA 23 x 21 CORTADO, INTERFOLHADO, BRANCA 150,00 PT(s) 3,9000 
Marca: 

Modelo: 

00000004924 PASSADOR DE CERA 2,00 UN(s) 15,0000 
Marca: 

Modelo: 

00000004158 PORTA SABONETE LÍQUIDO, PLASTICO 300ML 12,00 UN(s) 14.9000 
Marca: 

Modelo: 

Sistema: MGFCornpras - Cotacaootrpt Página 2 



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

É Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N” Fornecedor: 23.407.794/0001-08 Data hora cotação:19l09l2017 
ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP 

295 / 2017 RUA PADRE DOMINGOS. 117 

BAMBUI - MG 

Contato: ISRAEL 

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

Validade 60 dias Prazo entrega: 1 dias 

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

&000004922 POTE MANTIMENTOS, COM 05 PEÇAS 4.00 JG(s) 49.0000 Marca: 

Modelo: 

00000004916 POTE PARA PÃO 14 LITROS 6.00 UN(s) I 39.0000 

Marca: 

Modelo: 

00000004920 PRENDEDOR DE ROUPA PLASTICO 6.00 DZ(s) 2,2000 
Marca: 

Modelo: 

00000001065 REFRIGERANTE 2000ML 100,00 UN(s) 6.4000 
Marca: 

Modelo: 

00000004918 RODO PARA PIA, PLASTICO, COM BORDA EMBORRACHADA 20CM 6,00 UN(s) 2,9000 
Marca: 

Modelo: 

#0000000020 SABAO EM PO AMARELO 10,00 UN(s) 5,5000 

Marca; 

Modelo: 

00000000717 SABONETE LIQUIDO (05 LITROS) 6,00 GL(s) 320000 
Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 62.097,40 

Sistema: MGFCompras - CotacaoD1 .rpt Página 3 



Re: Cotação Gêneros alimentícios SAAE de Piumhi 

l 3de3 

CNPJ. 23.407.794/0001-08 
PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO 

CPF 436.040.996-68 

De: Licitacoes <Iicitacoes3@saaepiumhi.com.br> 

Enviado: quinta-feira, 31 de agosto de 2017 12:48 

Para: supermercadoisrael@hotmaiLcom 
Assunto: Cotação Gêneros alimentícios SAAE de Piumhi 

AIC israel 

Bom dia Israei, estou lhe enviando novamente a cotação, pois inciuímos 

mais um item "Refrigerante", estou lhe enviando novamente a planilha se 

você quiser pode preencher só o item refrigerante da nova. 

Att, 

Jaqueline Souza 

Licitações e Contratos 

(37) 3371-1332 

Este email foi escaneado pelo Avast antivírus. 
htt s: www.avast.com antivirus 

Avast | Download Free Antivirus for PC, Mac SL Android 
wwwavastcom 

Protect your devices with the best free antivirus on the market. Download Avast antivirus and anti-spyware 

protection for your PC, Mac and Android. 

11/09/2017 03:35 



Re: Cotação Gêneros alimentícios SAAE de Piumhi 

1de3 

Assunto: Re: Cotação Gêneros alimentícios SAAE de Piumhi 
De: Paulinho Israel <supermercadoisraeI@hotmail.com> 
Data: 07/09/2017 13:00 

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

        í _- ' . - .--'_'.- '  ._ . t!! 
de a grd com suas ngcggsidadgg, CIF glm xgrífado SAAE PIUMHI-Mg g Braga gggg §gages ° 211- çgngrg - 

m i in l n r . 

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

Item Cód. 
Produto 

SAA E 

Quant. Marca Unid. Especificação do Objeto Preço 
Unüáño 

Preço 
Total 

01 06 Unid. CESTO PLÁSTICO PARA LIXO, tipo balde corn 

tampa, capacidade para 100 litros, medidas: S1 cm 

(diâmetro) x 69 cm (altura). Cores preta e azul 

89,00 534,00 

ESCU F0. 

oz 06 Unid. POTE PARA PÃO, pote plástico retangular, 14 Litros, 
com tampa, cor transparente tampa branca. 

39,00 234,00 

ALCOOL ÉTILICO HIDRATADO EM 

GEL (desinfetante de uso geral), mínimo de 65° INPM, 
neutro, frasco com 500 ml, validade minima 
remanescente de 24 meses, com certificado INMETRO 
e caracteristicas gerais do produto impressas na 

embalagem. 

03 00002 20 Unid. 5,20 104,00 

04 6.000 Litro. LEITE INTEGRAL D1 

LITRO, cru pausterizado, padronizado, homogenizado, 
refrigerado, não contém glúten, embalagem de 01 
litro, com prazo de validade de no mínimo 06 (seis) 
dias. Apresentação de certificado, ou declaração ou 
alvará sanitário, emitido por órgão competente que 
comprove que o produtor ou empresa armazenadora 
e/ou distribuidora foram vistoriadas pelo serviço de 
vigilância sanitária estadual ou municipal, ou pelo 
serviço de inspeção federal ou estadual ou municipal 
do setor de agricultura demonstrando que estão aptas 
para os seus funcionamentos regulares. 

2,86 17.160,00 

05 00722 100 Unid. LUVA DE BORRACHA p/Iimpeza tamanho P,M e G. 3,40 340,00 
06 06 Unid. RODO PARA PIA, plástico, de alta qualidade, com 

borda emborrachado 2D cm. 
2,90 17,40 

07 12 Unid. GARRAFA TÉRMICA, corn capacidade para D1 Litro, 
corn tampa de rosca e alça. A garantia deverá ser 

igual ou superior a um ano e a marca impressa na 
g a rrafa . 

37,00 444,00 

0B 150 Pct. PAPEL TOALHA, cortado, interfolhado, cor branco, 
medindo 23 x 21 cm, com duas dobras, super- 
resistente, rápida absorção de líquido, primeira 
qualidade. Aplicação para higienização: pacote com 
1.000 folhas. Contendo identificação do produto, 
marca do fabricante e data de fabricação. 

3,90 585,00 

09 O6 Galão. SABONETE LÍQUIDO, aspecto fisico 
viscoso, cremoso, perolado com 
fragrância erva-doce ou touch of velvet. Aplicação 
para higienização. Galão de 05 Litros. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, número do lote, validade e número cle 
registro no Ministério da Saúde. 

32,00 192,00 

10 06 Dúzia. PREENDEDDR DE ROUPA, de plástico, tradicional 
corn 12 unidades. 

2,20 13,20 

11 12 Unid. FLANELA, 100% algodão, medindo 60 x 40 cm, 
percentual variando 2 x 3 cm na cor laranja, com 
acabamento em overloque. Embalagem: Pacotes 
plástico contendo 2 unidades, impresso a marca do 
fabricante e data de fabricação. 

2,20 26,40 

11/09/2017 03:35 



Re: Cotação Gêneros alimentícios SAAE de Piumhi 

 
12 ' os uma. FERVEDOR com TAMPA, antiaderente, starflon, 

alumínio com revestimento em antiaderente, alças 
de baquelite antitérmico, caçarola corn revestimento 
interno e externo, cor preta. Capacidade de 1,8 

44,00 

litros. 

13 04 Jogo. POTE MATIMENTOS, jogo de pote mantimentos, 49,00 196,00 

I l plástico c/ tampa roscável, contendo 05 peças, cores 
| diversas. I 

14 ' 12 Unid. PORTA SABONETE LÍQUIDO, plástico, capacidade 14 g0 17g g0 
I ¡ I l I 300 ml, com válvula de aplicação, cor transparente. ' ' 

15 12 Peça. COLHER DE MESA, em inoxacom espessura mínima 3,40 40,30 
de 1,0 mm. Comprimento minimo 19 cm, cabo em 

| I inox, de primeira qualidade. l 

16 10 Unid. LIXEIRA DE PLÁSTICO (PARA BANHEIROS), corn 4300 480,00 
tampa e acionamento por pedal (prático, durável e 

higiênico), com capacidade para 13,5 litros. Cor azul e 

cinza. A apresentação do produto deverá obedecer a 

legislação atual vigente. 

17 24 0mm_ CAPACHO - TAPETE, material: fibra sintética, cores: 12,90 309,60 
I ¡ I ¡ ¡ azul, cinza, preto, dimensões: 50 x 45 cm. ¡ ¡ 

18 36 Unid. PANO DE PRATO, para cozinha, resistente, com no 2,90 104,40 
minimo 95% algodão, em cores claras, medindo 40 x 

66 cm, com bainha, esterllizado, livre de qualquer tipo 
de impureza ou contaminação. 

19 12 Unid. LUSTRA MÓVEIS. Emulsão aquosa cremosa, 5,00 72,00 
perfumada, para aplicação em móveis e superfícies d lisas. Aromas diversos. Frasco plástico de 200 ml com 
bico econômico. A embalagem devera' conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 
número do lote, validade e número de registro no 
Ministério da Saúde. 

20 12 Frasco. CERA tÍQUIDA, aplicação pisos cerâmicos, granitos, 5,40 75,80 
mármore e paviflex. Cor incolor. Frasco de 750 ml. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, número do lote, validade e 
número de registro no Ministério da Saúde. 

21 0020 10 f mo_ SABAO EM PO AIÍIARELO, pacote com 01 Kilo. l 5,50 a 55,00 i 

22 00800 3.000 K'I . PAO DE SAL FRANCES d 50 . 

| l | l o l i ( ) e gramas l 10,00 30000110 
23 1.000 Kilo. J PAO DOCE de 100 gramas. l 10_00 l 10_000'00 
24 02 Unid. PASSADOR DE CERA, de uso doméstico, com 15,00 30,00 

espuma retangular medindo 4,5x3O cm, cabo de 
madeira revestido medindo 1,20 m, corn gancho na 
ponta para pendurar. 

25 1065 100 Unid. REFRIGERANTE 6,40 640,00 
Bebida não alcoólica, sabor guaraná, 
gaseificada ou carbonatada, acondicionada em 
embalagem de polietileno tereftalato multicamada 
descartável (PET). ñ - Volume por embalagem : 2 Litros. 

' - A embalagem plástica deve atender às 
especificações e exigências contidas na 
Portaria n°987 de 8 de dezembro de 1998, da 

ANVISA, e deve conter: 
Fecho com tampa plástica descartável com lacre. 

Data de validade impressa, mínima de 3 meses 
a partir da data de entrega. 

O símbolo indicativo de PET grafado no próprio 
plástico da garrafa; 
Rótulo com os itens abaixo: 

:a Identificação do volume; 
=› Descrição dos ingredientes, com a indicação 
dos conservantes e corantes utilizados; 
=› Informação nutricional; 
=› Nome e endereço da empresa responsável pelo 

preparo; 
=> Identificação do volume; 
= Número do CNPJ ou do Registro no Ministério da 

Agricultura (MAPA) 

DATA: 0600/2017 
Assinatura representante legal: 
Validade da Proposta: 60 DIAS 
Prazo de Entrega: IMEDIATO 

ISRAEL E ISRAEL TDA - EPP 

2 de 3 11/09/2017 08:35 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 02.281.025/0001-36 Data hora cotaçâo:19/09/2017 

MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 
295/2017 RUA D. PEDRO u N° 1.176 

PIUMHI - MG 

Contato: CLAUDIANE 

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

Validade 60 dias Prazo entrega: 1 dias 

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

,ü%000000002 ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL 500ML 20,00 L|TRO(s) 6.5000 Marca: FLOPS 

Modelo: 

00000001507 CAPACHO-TAPETE 24.00 UN(s) 13.9000 
Marca: M813 

Modelo: 

00000003109 CERA LIQUIDA. INCOLOR 12,00 UN(s) 10.9000 
Marca: BRILHO FACIL 

Modelo: 

00000004915 CESTO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS 6,00 UN(s) 65.9000 
Marca: JAGUAR 

Modelo: 

00000004923 COLHER DE MESA 12,00 UN(s) 2.5000 
Marca: MADRE 

Modelo: 

_1100004921 FERVEDOR COM TAMPA. ANTIADERENTE 1,8 LITROS 6,00 UN(s) 56.9000 
Marca: ARCO IRIS 

Modelo: 

00000000714 FLANELA 60 X 40 12.00 UN(S) 5.0000 
Marca: ENCOPA 

Modelo: 

00000004919 GARRAFA TERMICA 01 LITRO 12.00 UN(s) 29.9000 
Marca: lNVICTA 

Modelo: 

00000004917 LEITE INTEGRAL 01 LlTRO 6.000,00 L|TRO(s) 3.0000 
Marca: CAPEBE 

Modelo: 

Sistema: MGFCompras - Cotacao01 .rpt Pág” 1 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 02.281.025/0001-36 Data hora cotaçãoz19l09l2ü17 

MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 

295 / 2017 RUA D. PEDRO II N° 1.176 

PIUMHI - MG 
Contato: CLAUDlANE 

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

Validade 60 dias Prazo entrega: 1 dias 

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

,10000002916 LIXEIRA PLASTICA 13.5 LITROS 10,00 UN(s) 29.9000 ' Marca: SANTANA 

Modelo: 

00000002350 LUSTRA MOVEIS 12,00 UN(s) 6,9000 
Marca: POLIFLOR 

Modelo: 

00000000722 LUVA DE BORRACHA PfLlMPEZA 100,00 PAR(s) 5,2000 
Marca: MUCAMBO 

Modelo: 

00000001682 PANO DE PRATO 35,00 UN(s) 4.5000 
Marca: ENcoPA 

Modelo: 

00000000801 PÃO DE DOCE 100g 1.000,00 KG(s) 14,9500 

Marca: MARCOPAN 

Modelo: 

000000000 PÃO DE SAL FRANCÊS 50g 3000.00 KG(s) 12,9900 
Marca: MARCOPAN 

Modelo: 

00000000705 PAPEL TOALHA 23 x 21 CORTADO, INTERFOLHADO, BRANCA 150,00 PT(s) 9,9000 
Marca: VENTANIA 

Modelo: 

00000004924 PASSADOR DE CERA 2.00 UN(s) 13.9000 
Marca: TRÊS COLINAS 

Modelo: 

00000004159 PORTA SABONETE LÍQUIDO, PLÁSTICO 300ML 12,00 UN(s) 6.5000 
Marca: PLASDURAM 

Modelo: 

Sistema: MGFCompras - Coíacaootrpt Página 2 



 Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto , 

23.782.816¡ - 

Piumhi - MG 

Processo de compra N° 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Fornecedor: 02.281.025/0001-36 

MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 
Data hora cotação: 1 9/09/2017 

295/2017 RUA D. PEDRO u N” 1.176 

PIUMHI - MG 

Contato: CLAUDIANE 

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 60 dias Prazo entrega: 1 dias 

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

,60000004922 POTE MANTIMENTOS, COM 05 PEÇAS 4,00 JG(s) 49.9000 ' Marca: PLASUTIL 

Modelo: 

00000004916 POTE PARA PÃO 14 LITROS 6,00 UN(s) 2539000 
Marca: ERcA 

Modelo: 

00000004920 PRENDEDOR DE ROUPA PLÁSTICO 6,00 DZ(s) 2,0000 

Marca: PARANA 

Modelo: 

00000001065 REFRIGERANTE 2000ML 100,00 UN(s) 6,5000 
Marca: KwAT 

Modelo: 

00000004918 RODO PARA PIA, PLÁSTICO, COM BORDA EMBORRACHADA 20CM 6,00 UN(s) 4,9000 
Marca: PALSÚTIL 

Modelo: 

?000000020 SABAO EM PO AMARELO 10,00 UN(s) 5,9000 

Mafüãí AMARELO 

Modelo: 

00000000717 SABONETE LÍQUIDO (05 LITROS) 6,00 GL(s) 219000 
Marca: AuDAx 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 77.597,40 

Sistema: MGFCompras - Cotacaom .rpt Página 3 



Solicitação de Cotação Gêneros Alimentícios -SAAE-Piumhi 

Assunto: Solicitação de Cotação Gêneros Alimentícios -SAAE-Piumhi 

De: Licitacoes <|icitacoes3@saaepiumhi.com.br> 
Data: 30/08/2017 08:18 
Para: Mercearia Marcopan Ltda <mercearíamarcopan01@yahoo.com.br> 

Bom dia, segue em anexo, cotação para licitação de gêneros alimentícios para o SAAE 

de Piumhi, para possivel licitação na modalidade Pregão Presencial no Registro de 
Preços. Favor responder na maior brevidade possivel, pois temos urgência em realizar 
o processo licitatório e conhecer o preço base para fazer a planilha de preços. 

Att, 

Jaqueline Souza 

(37) 3371-1332 

Licitações e Contratos 
*W 

-Anexos 

COTAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE COPA E 52,5KB 
COZINHA.docx 

“a 

1 de 1 17/10/2017 12:41 
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ORÇAMENTO BA§E PARA LICITAÇÃO 

a entr 
u n o s li itad 

inglusog no preço. 

CNPJ:02.281.025/0001-36 
Endereço:Dom Pedro II N°1176 
E-mail:merceariamarcopano1@yahoo.com.br 
Telefone/fax:37-33712018 
Representante Legal: 
Nome: Evandeir dos Reis Teixeira 
Identificação:MG-2.597.960 
Qualificação:Representante legal 

   
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoesgâsaaepiumhi.com.br 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 379254300 PIUMHI/MG - Telefax 

37¡3371-1332 _ 
COMISSAO os LICITAÇAO 

FU URA PARC LADA m a men 
elo AAE e BCOI' O COITI UBS I1 cessid 

a vis 
es CIF almo 

_SAAE PIUMHI-MG a Praga Zeca Sgares n° 211- Centro - Piumhi-MG, g com tggos os imgostgg 

CNPJ: 23.782.816/0001-10 

   nae re a 

cód. 
Produto 

SAAE 

Item Quant. Marca Unid. Especificação do Objeto Preço 
Unitário 

Preço Total 

01 06 Jaguar Unid. CESTO PLÁSTICO PARA 
LIXO, tipo balde com 
tampa, capacidade para 
100 litros, medidas: 51 cm 
(diâmetro) x 69 cm 

(altura). Cores preta e azul 
escuro. 

R$65,90 R$395,40 

02 06 Erca Unid. POTE PARA PÃO, pote 
plástico retangular, 14 
Litros, com tampa, cor 
transparente tampa 
branca. 

R$25,90 RS 155,40 

03 00002 20 Flops Unid. ÁLCOOL ÉTILICO 
HIDRATADO EM GEL 
(desinfetante de uso 
geral), mínimo de 65° 
INPM, neutro, frasco com 
500 ml, validade mínima 
remanescente de 24 
meses, com certificado 
INMETRO e caracteristicas 
gerais do produto 
impressas na embalagem. 

R$6.50 R$130,00 

04 6.000 Capebe Litro. LEITE INTEGRAL 01 
LITRO, cru pausterizado, 
padronizado, 
homogenizado, refrigerado, 
não contém glúten, 
embalagem de 01 litro, 
com prazo de validade de 
no mínimo 06 (seis) dias. 
Apresentação de 
certificado, ou declaração 
ou alvará sanitário, emitido 

R$3,00 R$18.000,00 

rifado 



licitacoes@saaeniumhi.com.br 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - Telefax 

37-3371-1332 

 
HH 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

COMISSÃO os LICITAÇÃO 

CNPJ: 23.782.816/0001-10 

comprove que o produtor 
ou empresa armazenadora 
e/ou distribuidora foram 
vistoriadas pelo serviço de 
vigilância sanitária estadual 
ou municipal, ou pelo 
serviço de inspeção federal 
ou estadual ou municipal 
do setor de agricultura 
demonstrando que estão 
aptas para os seus 
funcionamentos regulares. 

O5 00722 100 Mucambo Unid. LUVA DE BORRACHA 
p/Iimpeza tamanho P,M e 
G. 

R$5,20 R$520,00 

06 06 Plasutil Unid. RODO PARA PIA, 
plástico, de alta qualidade, 
com borda emborrachada 
20 cm. 

R$4,90 R$29,40 

07 12 Invicta Unid. GARRAFA TÉRMICA, com 
capacidade para 01 Litro, 
com tampa de rosca e alça. 
A garantia deverá ser igual 
ou superior a um ano e a 

marca Impressa na garrafa. 

R$29,90 R$358,80 

08 150 Ventania Pct. PAPEL TOALHA, cortado, 
interfolhado, cor branco, 
medindo 23 x 21 cm, com 
duas dobras, super- 
resistente, rápida absorção 
de liquido, primeira 
qualidade. Aplicação para 
higienização: pacote com 
1.000 folhas. Contendo 
identificação do produto, 
marca do fabricante e data 
de fabricação. 

R$9,90 R$1.485,00 

09 06 Audax Galão. SABONETE LÍQUIDO, 
aspecto físico viscoso, 
cremoso, perolado com 
fragrância erva-doce ou 
touch of Velvet. Aplicação 
para higienização. Galão cle 
05 Litros. A embalagem 
deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
número do lote, validade e 
número de registro no 
Ministério da Saúde. 

R$22,90 R$137,40 

10 06 Paraná Dúzia. PREENDEDOR DE 
ROUPA, de plástico, 
tradicional com 12 
unidades. 

R$2,00 R$12,00 

@u o 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
licitacoes@saaegiumhi.com.br 

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

  
CNPJ: 23.782.816/0001-10 

11 12 Encopa Unid. FLANELA, 100% algodão, 
medindo 60 x 40 cm, 

percentual variando 2 x 3 
cm na cor laranja, com 
acabamento em overloque. 
Embalagem: Pacotes 
plástico contendo 2 
unidades, impresso a 
marca do fabricante e data 
de fabricação. 

R$5,00 R$60,00 

12 06 Arco-iris Unid. FERVEDOR COM TAMPA, 
antiaderente, starflon, 
aluminio com revestimento 
em antiaderente, alças de 
baquelite antltérrnico, 
caçarola com revestimento 
interno e externo, cor 
preta. Capacidade de 1,8 
litros. 

R$56,90 R$340,32 

?E531 H0 

13 04 Plasutil Jogo. POTE MATIMENTOS, jogo 
de pote mantimentos, 
plástico c¡ tampa roscável, 
contendo 05 peças, cores 
diversas. 

R$49,90 R$196,00 

R$199.60 

14 12 Plasduran Unid. PORTA SABONETE 
LÍQUIDO, plástico, 
capacidade 300 ml, com 
válvula de aplicação, cor 
transparente. 

R$6,50 R$78,00 

15 12 Madri Peça. COLHER DE MESA, em 
inox, com espessura 
mínima de 1,0 mm. 
Comprimento mínimo 19 
cm, cabo em inox, de 
primeira qualidade. 

R$2,50 R$30,00 

16 10 Santana Unid. LIXEIRA DE PLÁSTICO 
(PARA BANHEIROS), 
corn tampa e acionamento 
por pedal (prático, durável 
e higiênico), com 
capacidade para 13,5 
litros. Cor azul e cinza. A 

apresentação do produto 
devera' obedecer a 

legislação atual vigente. 

R$29,90 R$299,00 

17 24 M&S Unid. CAPACHO - TAPETE, 
material: fibra sintética, 
cores: azul, cinza, preto, 
dimensões: 60 x 45 cm. 

R$13,90 R$333,60 

18 36 Encopa Unid. PANO DE PRATO, para 
cozinha, resistente, com no 
mínimo 95% algodão, em 
cores claras, medindo 40 x 
66 cm, com bainha, 
esterilizado, livre de 
aualauer tino de imoureza 

R$4,50 R$162,00 



1*- 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
Iicitacoes@saaepiumhi.com.br 

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

  
HÊUFRÊN 

37333714332 _ 
coMIssAo DE LICITAÇAO 

CNPJ: 23.782.816/0001-10 

19 12 Poliflor Unid. LUSTRA MÓVEIS. 
Emulsão aquosa cremosa, 
perfumada, para aplicação 
em móveis e superfícies 
lisas. Aromas diversos. 
Frasco plástico de 200 ml 
com bico econômico. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
número do lote, validade e 
número de registro no 
Ministério cia Saúde. 

R$6,90 R$82,80 

20 12 Brilho 
Fácil 

Frasco. CERA LÍQUIDA, aplicação 
pisos cerâmicos, granitos, 
mármore e paviflex. Cor 
incolor. Frasco de 750 ml. 
A embalagem deverá 
conter externamente os 
dados de identificação, 
procedência, número do 
lote, validade e número de 
registro no Ministério da 
Saúde. 

R$10,90 R$130,80 

21 0020 10 Amarelo Kilo. SABÃO EM pó AMARELO, 
pacote com 01 Kilo. 

R$5,90 R$59,00 

22 00800 3.000 Marcopan Kilo. PÃO DE SAL (FRÂNCES) 
de 50 gramas. 

R$12,99 R$38.970,00 

23 1.000 Marcopan Kilo. pão DOCE de 

gramas. 
100 R$14,95 R$ 14.950,00 

24 02 3 colinas Unid. PASSADOR DE CERA, de 
uso doméstico, com 
espuma retangular 
medindo 4,5x30 cm, cabo 
de madeira revestido 
medindo 1,20 m, com 
gancho na ponta para 
pendurar. 

R$13,90 R$27,80 

25 1065 100 Kuat Unid. REFRIGERANTE 
Bebida não alcoólica, sabor 
guaraná, gaseificada - ou 
carbonatada, 
acondicionada em 
embalagem de polietileno 
tereftalato multicamada 
descartável (PET). 
o Volume 
embalagem : 2 Litros. 
o A embalagem plástica 
deve atender às 
especificações e exigências 
contidas na Portaria n.°987 
de 8 de dezembro de 1998, 
da ANVISA, e deve conter: 
Fecho com tampa plástica 

descartável com lacre. 
Data de validade impressa. 

por 

R$6,50 R$650,00 



 
Sea-viço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoes@saaegiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925~000 PIUMHI/MG - Teiefax 

37:3371-1332 __ 

COMISSAO DE LICITAÇAO 

da data de entrega. 
O símbolo indicativo de 

PET grafado no próprio 
plástico da garrafa; 
Rótulo com os itens 
abaixo: 
=› Identificação do::- 
Descrição dos ingredientes, 
corn a Indicação 
dos conservantes e 

corantes utilizados; 
=› Informação nutricional; 
=› Nome e endereço da 
empresa responsável pelo 
preparo; 
=› Identificação do volume; 
=› Número do CNPJ ou do 
Registro no Ministério da 
Agricultura (MAPA) 

Validade da Proposta:60 dias 
Prazo de Entrega:de acordo com o pedido 

Piumhi,01 de setembro de 2017. 

-n 

MERCEARIÃÍIIARCOPAN LTDA 
Evandeir dos Reis Teixeira 

CPF:433.976.626-72 
|dentidade:MG-2.597.960 

02.231.025/0001-33! 
MERCEARIAMÀRCGPÀH UBA. 

RUA com PEDRO u, 1175 

B. .JARDIM AMÉRICA - cs? 379254100 

L:: u m H I - mms GERAIS 



Processo de compra N° 

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

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Fornecedor: 65.192.684/0001-16 

PANIFICADORA CRISTALINA LTDA ME 
Data hora cotação:19/09f2017 

295 / 2017 PRC ZECA SOARES,214 

PÍUMHI - MG 
Contato: PAULO AFONSO 

Locai entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 21 “i, Piumhi-MG 
Vaiidade 30 dias Prazo entrega: 1 dias 

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

,00000000301 PÃO DE DOCE 100g 1.000,00 KG(s) 12.0000 
Marca: 

Modelo: 

00000000800 PÃO DE SAL FRANCES 50g 3.000,00 KG(s) 12,0000 

Marca; - 

Modelo: 

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

“W, 

Sistema: MGFCompras - Cotacaootrpt Página 1 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

Iicitacoesgêsaaegiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça zeca Soares, 211 - 37925-000 

PIUMHI/MG - Telefax 37-3371-1332 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

ORçAMENTO BASE PARA LIcITAçÃO 
Favor fazerc ta ão de re os ar eneros alimenticios materi Ide co a cozinhaehi ieniza ao 
_abaixo relacionado para entrega FUTURA e PARCELADA com pagamento a vista na entrega de 
todo material quando solicitado pelo SAAE e de acordo com suas necessidades, CIF almoxarifado 
SAAE PIUMHI-MG g Praga Zeca Soares n° 211- Centro - Piumhi-MG, e com todos Os impostgs 
inclusos no preço. 
CNPJ: 65. lololôgü /CDOJ - 'G 

Endereçozmg/QOQOWEGOA ÀÊRÉÊÊ. &HÀÃKCGNTRO E-mail: ' W" (LOL/UD 'n ' . 

Telefonefâigrãâ 533M- 1035 arm 067W 

ÊÊÉQ-ÊÍÊÊJÊÊLÊÊBNO5É) 0a GMA (o AN ÍPÍÇAOOQR ülÍsiNÍNt LT W) 
Identificação: KG . l :lã _ 

Quallficaçao: ?mma e-çggdg 

   

Item Cócl. Quant. Marca Unid. Especificação do Objeto Preço Preço 
Produto Unitário Total 

SAAE 

01 06 Unid. CESTO PLÁSTICO PARA LIXO, tipo 
balde com tampa, capacidade para 
100 litros, medidas: 51 cm 

(diâmetro) x 69 cm (altura). Cores 
preta e azul escuro. 

02 os Unid. POTE PARA PÃO, pote plástico 
retangular, 1,9 Litros, com tampa, 
cor transparente tampa branca. 

03 00002 20 Unid. ÁLCOOL ÉTILIcO HIDRATADO EM 
GEL (desinfetante de uso geral), 
mínimo de 65° INPM, neutro, frasco 
com 500 ml, validade mínima 
remanescente de 24 meses, com 
certificado INMETRO e características 
gerais do produto impressas na 
embalagem. 

04 6.000 Litro. LEITE INTEGRAL D1 LITRO, cru 
pausterizado padronizado, tipo B, 
refrigerado, não contém glúten, 
embalagem de 01 litro, prazo de 
validade 06 (seis) dias. Apresentação 
de certificado, Ou declaração ou 
alvará sanitário, emitido por órgão 
competente que comprove que O 

produtor ou empresa armazenadora 
e/ou distribuidora foram vistoriadas 
pelo serviço de vigilância sanitária 
estadual Ou municipal, ou pelo 
serviço de inspeção federal ou 
estadual Ou municipal do setor de 
agricultura demonstrando que estão 
aptas para Os seus funcionamentos 
regulares. 

05 00722 100 Unid. LUVA DE BORRACHA p/limpeza 
tamanho P,M e G. 
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06 06 Unid. RODO PARA PIA, plástico, de alta 
qualidade, com borda emborrachada 
20 cm. ' 

07 12 Unid. GARRAFA TERMICA, com 
capacidade para O1 Litro, com tampa 
de rosca e alça. A garantia deverá ser 
igual ou superior a um ano e a marca 
impressa na garrafa. 

08 150 Pct. PAPEL TOALHA, cortado, 
interfolhado, cor branco, medindo 23 
x 21 cm, com duas dobras, super- 
resistente, rápida absorção de 
líquido, primeira qualidade. Aplicação d ' para higienização: pacote com 1.000 
folhas. Contendo identificação do 
produto, marca do fabricante e data 
de fabricação. 

09 os Gaião. SABONETE LÍQUIDO, aspecto físico 
viscoso, cremoso, perolado com 
fragrância erva-doce ou touch of 
Velvet. Aplicação para higienização. 
Galão de 05 Litros. A embalagem 
deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, 
número do lote, validade e número 
de registro no Ministério da Saúde. 

10 06 Dúzia. PREENDEDOR DE ROUPA, de 
plástico, tradicional com 12 unidades. 

11 12 Unid. FLANELA, 100°/u algodão, medindo 
60 x 40 cm, percentual variando 2 x 
3 cm na cor laranja, com acabamento 
em overloque. Embalagem: Pacotes 
plástico contendo 2 unidades, 
impresso a marca do fabricante e 

data de fabricação. 
12 D6 Unid. FERVEDOR COM TAMPA, 

1 antiaderente, starflon, alumínio com 
revestimento em antiaderente, alças 
de baquelite antitérmico, caçarola 
com revestimento interno e externo, 
cor preta. Capacidade de 1,8 litros. 

13 O4 Jogo. POTE MATIMENTOS, jogo de pote 

mantimentos, plástico c/ tampa 
roscávei, contendo 05 peças, cores 
diversas. 

14 12 Unid. PORTA SABONETE LÍQUIDO, 
plástico, capacidade 300 ml, com 
válvula de aplicação, cor 
transparente. 

15 12 Peça. COLHER DE MESA, em inox, com 
espessura mínima de 1,0 mm. 
Comprimento mínimo 19 cm, cabo 
em inox, de primeira qualidade. 

16 1o Unid. LIXEIRA DE PLASTICO (PARA 
BANHEIROS), com tampa e 
acionamento por pedal (prático, 
durável e higiênico), com capacidade 
para 13,5 litros. Cor azul e cinza. A 

apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente. 
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17 24 uma_ CAPACHO-TAPETBmateriaI:fibra 
sintética, cores: azul, cinza, preto, 
dimensões: 60 x 45 cm. 

18 36 Unid. PANO DE PRATO, para cozinha, 

resistente, com no mínimo 95% 
algodão, em cores claras, medindo 
40 x 66 cm, com bainha, esterilizado, 
livre de qualquer tipo de impureza ou 
contaminação. 

19 12 Unid. LUSTRA MÓVEIS. Emulsão aquosa 

cremosa, perfumada, para aplicação 
em móveis e superfícies lisas. 
Aromas diversos. Frasco plástico de d 200 ml com bico econômico. A 

embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, número 
do lote, validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

20 12 Frasco. CERA LÍQUIDA, aplicação pisos 
cerâmicos, granitos, mármore e 
paviflex. Cor incolor. Frasco de 750 
ml. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, número 
do lote, validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

21 002o 1o Km_ SABÃO EM pó AMARELO, pacote 
com 01 Kilo. 

22 00800 3.000 Kilo. PÃO DE SAL (FRÂNCES) de 5o .  Jo?~00 sem) 
23 1.000 Kilo. PAO DOCE de 100 gramas.  m  (n46 

_ . 24 02 Unid. PASSADOR DE CERA, de uso 'l 
doméstico, com espuma retangular 
medindo 4,5x30 cm, cabo de madeira rx revestido medindo 1,20 m, com 
gancho na ponta para pendurar. 

DATA: 

Assinatura representante legal: 
Validade da Proposta: 
Prazo de Entrega: 

'35.192.a34/ooo15_1ã' 
PANIFICADORA cnisrALmiíÍÉrnA 

Praça Zeca Soares; 214 
Centro - CEP: 37925-000 

L PiUMHl - MINAS GERAIS  



Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

2378281610 . 

 
 

Processo de compra N° Fornecedor: 18.985.549/0001-48 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

STALO SU PERMERCADOS LTDA 
295/2017 

PIUMHI - MG 

Contato: ALINE 

RUA MIGUEL COUTO,55 

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 7 dias 

Data hora cotação: 1 9/09/201 7 › 

Prazo entrega: 7 dias 

Cod produto 

,PCHOOOOOOOOZ 

Descrição I Marca e Modelo proposto pelo fornecedor 

ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL SODML 

Marca: 

Modelo: 

Quantidade 

20,00 

Unidade 

LlTRols) 

Preço unitário 

4,9900 

00000003109 CERA LIQUIDA. INCOLOR 
Marca: 

Modelo: 

12,00 UN(s) 13.9000 

00000004915 CESTO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS 
Marca: 

Modelo: 

6,00 UN(s) 29,900!) 

00000000714 FLANELA 60 X 40 

Marca: 

Modelo: 

12,00 UN(s) 3,1900 

00000004919 GARRAFA TERMICA 01 LITRO 
Marca: 

Modelo: 

_r_ 
7 
100000491? LEITE INTEGRAL 01 LITRO 

Marca: 

Modelo: 

12,00 

6.000,00 

UN(s) 

L ITRO(5) 

33.9000 

2,4500 

00000002916 LIXEIRA PLASTICA 13,5 LITROS 
Marca: 

Modelo: 

10,00 UN(s) 31.9000 

00000002350 LUSTRA MOVEIS 

Marca: 

Modelo: 

12,00 UN(s) 8,9000 

00000000722 LUVA DE BORRACHA P/LIMPEZA 
Marca: 

Modelo: 

100,00 PAR(s) 6,4900 

Sistema: MGFCompras - Cotacao01 .rpt Página 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N” Fornecedor: 18.985.549/0001-48 Data hora cotação:19/09/2017 

STALO SUPERMERCADOS LTDA 
295 l 2017 RUA MIGUEL COUTO,55 

PiUMHI - MG 

Contato: ALINE 

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares. 211. Piumhi-MG 
Validade 7 dias Prazo entrega: 7 dias 

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

,P4H000001682 PANO DE PRATO 36,00 UN(s) 3.9900 
. Marca: 

Modelo: 

00000000801 PÃO DE DOCE 100g 1000.00 KG(S) 12.9000 
Marca: 

Modelo: 

00000000800 PÃO DE SAL FRANCÊS 50g 3.000,00 KG(5) 11.9000 
Marca: 

Modelo: 

00000000705 PAPEL TOALHA 23 x 21 CORTADO. INTERFOLHADO. BRANCA 150,00 PT(s) 6.9900 
Marca: 

Modelo: 

00000004924 PASSADOR DE CERA 2,00 UN(s) 8.9000 
Marca: 

Modelo: 

000004922 POTE MANTIMENTOS, COM 05 PEÇAS 4.00 JG(s) 415000 
Marca: 

Modelo: 

00000004916 POTE PARA PÃO 14 LITROS 6.00 UN(s) 23.9000 
Marca: 

Modelo: 

00000004920 PRENDEDOR DE ROUPA PLÁST|CO 6.00 DZ(s) 5,9900 
Marca: 

Modelo: 

00000001065 REFRIGERANTE 2000ML 100.00 UN(s) 5.9900 
Marca: 

Modelo: 

Sistema: MGFCompras - Cotacao01 .rpt Pág” 2 



 
 

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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 18.985.549/0001-48 Data hora cotação:19/09/2017 

STALO SUPERMERCADOS LTDA 
295 / 2017 RUA MIGUEL COUTO,55 

PIUMHI - MG 
Contato: AL|NE 

L0ca| entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211. Piumhi-MG 
Validade 7 dias Prazo entrega: 7 dias 

Cod produto Descrição¡ Marca e Modelo proposto pelo fornecedor Quanudade unmade Preço unitário 

20000004918 RODO PARA PIA, PLÁSTICO, COM BORDA EMBORRACHADA 20cm 5,00 UN(s) 3,9900 
-. Marca: 

Modelo: 

00000000717 SABONETE LÍQUIDO (05 LITROS) 6.00 GL(s) 120000 
Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 67.523,10 

Sistema: MGFCompras - Cotacao01 .rpt PÉQÍW 3 



Solicitação de cotação para Gêneros alimentícios - SAAE de Piumhi 

Assunto: Solicitação de cotação para Gêneros alimentícios - SAAE de Piumhi 
De: Licitacoes <|icitacoes3@saaepíumhi.c0m.br> 
Data: 01/09/2017 08:09 
Para: recepcao@staIosupermercadacombr 

A/C SUPERMERCADO STALO 

Bom dia, venho através deste, solicitar cotação para gêneros alimentícios e material 
de limpeza, que segue anexo para possivel licitação na modalidade Pregão Presencial 
Registro de Preços. Favor responder na maior brevidade possivel, pois temos urgência 
em realizar O processo licitatório, conhecer O preço de mercado e elaborar nossa 
planilha de preço médio. 

Att, 

Jaqueline Souza 
Licitações e Contratos 

"w (37) 3371-1332 

-AnexOa 

ORÇAMENTO BASE PARA LICITAÇÃO - cEsTA BÁSICA.docx 48,1KB 

COTAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE COPA E 53,7KB 
COZI NHA.docx 

1 de 1 17/10/2017 12:43 
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licitaggesgsaaegiumhi,com.br 

oa AM ASE PARA LICITA A 

Eaxmhzersetasãodsnrssesnamgenemalimenüdesmatethldemnazsgúnhae  EABÇELAMMQEEQEQaÉE 
&DILBAQQQJLQÊ d mateúalLLqua d sgiisttadqggel _ASM egassmosemuuLee-cessídades E 
mmoxaüüdoslaaiüuuukmâanmsazssaíoamsnszlksenugzkmmhknãsmmmdgs . l . 

cnmziãâgõ- 
Endereçozi-“difli 
E-mail: 
Telefone/fax. 353!_ CH OO 
Representante Legal: 
Nome: 
Identificação: 
Qualiñcação: 

 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

CNPJ: 23.782.816/0001-10' 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça zeca Soares, 211 - 37925-000 

PIUMHI/MG - Telefax 37-3371-1332 
comssÃo os LICITAÇÃO 

5H9/axu-QÊ5 

Cód. 
H1 Produto 

SAAE 

Quant. Ma TCE Unid. o Especificação do Objeto Preço 
unitário 

Preço 
Total 

06 Unid.      
cia-sro PLASTICO PARA LIxo, 
tipo-balde com tampa, capacidade 

-iÍãfi-à* 100 litros, medidas: 51 cm 

_wâkmejzro) x 69 cm (altura), Cores 
z preta e azul escuro. 

GHÀ» 

39.80 
O 

l#%9t 

06 Unid. POTE PARA PAO, pote plástico 
retangular, 14 Litros, com tampa, 
cor transparente tampa branca. 

@alisa  -VH i. 00002 20 Unid. ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM 

GEL (desinfetante de uso geral), 
mínimo de 65° INPM, neutro, frasco 
com 500 ml, validade minima 
remanescente de 24 meses, com 
certificado INMETRO e 

caracteristicas gerais do produto 
impressas na embalagem. 

@lago 
L9 

M_ Q 

6.000 Litro. LEITE INTEGRAL 01 LITRO, Cru 

pausterízado, padronizado, 
homogenizado, refrigerado, não 
contém glúten, embalagem de D1 

litro, com prazo de validade de no 
minimo O6 (seis) dias. Apresentação 
de certificado, ou declaração ou 
-alyará sanitário, emitido por órgão 

__ "competente que comprove que o 
_ "produtor ou empresa armazenadora 

'e/ou distribuidora foram vistoriadas 
pelo serviço de vigilância sanitária 
estadual ou municipal, ou pelo 
serviço de inspeção federal ou 
estadual ou municipal do setor de 
agricultura demonstrando que estão 
aptas para os seus funcionamentos 
regulares. 

3, 1x5 
'i 



ligitacoes@saaggiumhLcom.br . .' 
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00722 100 Unid. LUVA DE BORRACHA p/Iimpeza 

tamanho P,M e G. WW @qqoo 06 Unid. RODO PARA PIA, plástico, de alta 
qualidade, corn borda emborrachada 
20 cm. 

07 12 Unid. GARRAFA TERMICA, com 
capacidade para 01 Litro, com 
tampa de rosca e alça. A garantia 
deverá ser igual ou superior a um 
ano e a marca impressa na garrafa. 

90mm 
a, oiQ 

baum 
3590 

35,94 

nosso 
08 150 Pct. 

' co_m 

PAPEL TOALHA, cortado, 
interfolhado, cor branco, medindo 23 
x 21 cm, com duas dobras, 
super-resistente, rápida absorção de 
liquido, primeira qualidade. 
Aplicação para higienização: pacote 

1.000 folhas. Contendo 
identificação do produto, marca do 
fabricante e data de fabricação. 

&Oxâãm 
@asim 
cl x00 

@AQ 

09 O6 Galão. LSABONETE LIQUIDO, aspecto 
fisico viscoso, cremoso, perolado 
com fragrância erva-doce ou touch 
of ~ Velvet. Aplicação para 
higienização. Galão de O5 Litros. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, número 
do lote, validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

llidimm 
gli; 

lã, QO 

10 06 Dúzia. PREENDEDOR DE ROUPA, de 
plástico, tradicional com 12 
unidades. 

W381 
cbx 
& . 

11 12 Unid. FLANELA, 100°/o algodão, medindo 
60 x 40 cm, percentual variando 2 x 
3 cm na cor laranja, com 
acabamento em overloque. 
Embalagem: Pacotes 
contendo 2 unidades, impresso a 
marca do fabricante e data de 
fabricação. 

plástico 7 3M 
12 06 Unid. FERVEDOR COM TAMPA, 

antiaderente, starflon, aluminio com 
revestimento em antiaderente, alças 
de baquelite antitérmico, Caçarola 
com revestimento interno e externo, 
cor preta. Capacidade de 1,8 litros. 

13 04 Jogo. POTE MATIMENTOS, jogo de pote 
mantimentos, plástico c/ tampa 
roscável, contendo 05 peças, cores 

_ diversas. 

riombúi 
vinil 

14 12 Unid. PORTA SABONETE LIQUIDO, 
plástico, capacidade 300 ml, com 
válvula de aplicação, cor 
transparente. 

15 12 Peça. COLHER DE MESA, em inox, com 
espessura minima de 1,0 mm. 
Comprimento mínimo 19 cm, cabo 
em inox, de primeira qualidade. 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

CNPJ: 23.732.816Í0001-10 licitgcoes@§aaepiumhi.com,br 

PIUMHI/MG -__Telefax 37-3321-1332 
COMISSAO DE LICITAÇAO 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 

16 10 Unid. LIXEIRA DE PLASTICO (PARA 
BANHEIROS), com tampa e 
acionamento por pedal (prático, 
durável e higiênico), com capacidade 
para 13,5 litros. Cor azul e cinza. A 
apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente. 

::mm 

5x00 
17 24 Unid. CAPACHO - TAPETE, material: 

fibra sintética, cores: azul, cinza, 
preto, dimensões: 60 x 45 cm. 

18 36 Unid. PANO DE PRATO, para cozinha, 
resistente, corn no mínimo 95% 
algodão, em cores claras, medindo 
40 x 66 cm, com bainha, 
esterilizado, livre de qualquer tipo de 
impureza ou contaminação. 

19 12 Unid. LUSTRA MOVEIS. Emulsão aquosa 
cremosa, perfumada, para aplicação 
em móveis e superfícies lisas. 
Aromas diversos. Frasco plástico de 
200 ml com bico econômico. A 

embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, número 
do lote, validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

20 1 2 Frasco. CERA LIQUIDA, aplicação pisos 
cerâmicos, granitos, mármore e 

paviflex. Cor incolor. Frasco de 750 
ml. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, número 
do lote, validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

21 002o 1o mu_ SABAO EM P0 AMARELO, pacote 
com 01 Kilo. 

22 00800 3.000 Kilo. FAO DE SAL (FRANCES) de 50 
gramas. 

23 1.000 Kilo. PAO DOCE de Em gramas. 605 
' M51* 

Jam 
24 O2 Unid. PASSADOR DE CERA, de uso 

doméstico, com espuma retangular 
medindo 45x30 cm, cabo de 
madeira revestido medindo 1,20 m, 
com gancho na ponta para pendurar. 

25 1065 100 Unid. REFRIGERANTE 
Bebida não alcoólica, sabor guaraná, 
gaseificada ou carbonatada, 
acondicionado em embalagem de 
polietileno tereftalato multicamada 
descartável (PET). 
- Volume por embalagem : 2 
Litros. 
o A embalagem plástica deve 
atender às especificações e 
exigências contidas na Portaria 
n°987 de 8 de dezembro de 1998, 
da ANVISA, e deve conter: 



i) 

 
Serviço Autônomo de. Água e Esgoto 

Iicitacoes@saaepiumhi.gom.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 

PIUMHI/MG :Telefax 37-3321-1332 
COMISSAO DE LICITAÇAO 

Fecho corn tampa plástica 
descartável corn lacre. 
Data de validade impressa, mínima 
de 3 meses a panzir da data de 
entrega. 
O símboio indicativo de PET grafado 

no próprio plástico da garrafa; 
Rótulo com os itens abaixo: 
=› Identificação do volume; 
=› Descrição dos ingredientes, com a -- 
indicação 
dos conservantes e corantes 

utilizados; 
:a Informação nutricional; 
::r Nome e endereço da empresa 
responsável pelo preparo; 
=› Identificação do volume; 
=› Número do CNPJ ou do Registro 
no Ministério da Agricultura (MAPA) 

DATA: 041001 | I cf 
Assinatura representan iegdal: 
Validade da Propost  
Prazo de Entrega: VÊ  

&ai; 31193.64 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: s5_232,92a¡ooo1-47 Data hora cotaçào:19/09l2017 

SUPERMERCADO TU|UTl LTDA 
295 / 2017 RUA ARMANDO VIOTTI, 19 

' PIUMHI - MG 

Contato: LUIZ 

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

Validade 30 dias Prazo entrega: 1 dias 

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

00000000002 ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL 500ML 20,00 LlTRO(s) 3,9900 Marca: START 

Modelo: 

00000003109 CERA LIQUIDA, INCOLOR 12,00 UN(s) 3,9900 
Marca: POLILUX 

Modelo: 

00000004915 CESTO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS 6,00 UN(s) 13.9000 
Marca: JAGUAR 

Modelo: 

00000000714 FLANELA 60 X 40 12,00 UN(s) 3,5900 
Marca: CRISTAL 

Modelo: 

00000004919 GARRAFA TERMICA 01 LITRO 12,00 UN(s) 29,9000 
Marca: PERSONAL 

Modelo: 

/300004917 LEITE INTEGRAL 01 LlTRO 6.000,00 LITRO(s) 2,0900 

Marca: PAULISTA 

Modelo: 

00000002916 LIXEIRA PlASTlCA 13,5 LITROS 10,00 UN(s) 119000 
Marca: ,JAGUAR 

Modelo: 

00000002350 LUSTRA MOVEIS 12,00 UN(s) 6,9900 
Marca: POLIFLOR 

Modelo: 

00000000722 LUVA DE BORRACHA PIL|MPEZA 100,00 PAR(s) 4,9900 
Marca: MUCAMBO 

Modelo: 

Sistema: MGFCompras - Cotacaoütrpt Págma 1 



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

' Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 65.232.928/0001-47 Data hora cotação:19l09/2017 

SUPERMERCADO TUlUTl LTDA 
295 l 2017 RUA ARMANDO VIOTTI, 19 

PlUMHI - MG 
Contato: LUIZ 

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 30 dias Prazo entrega: 1 dias 

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

_,0%0000016B2 PANO DE PRATO 36.00 UN(s) 5,9900 Marca: CRISTAL 

Modelo: 

00000000801 PÃO DE DOCE 100g 1000.00 KG(s) 10.9000 
Marca: DA CASA 

Modelo: 

00000000800 PÃO DE SAL FRANCÊS 50g 3000.00 KG(s) 10.9000 
Marca: DA CASA 

Modelo: 

00000000705 PAPEL TOALHA 23 x 21 CORTADO, INTERFOLHADO. BRANCA 150,00 PT(s) 7.9900 
Maicãí VENTANIA 

Modelo: 

00000004924 PASSADOR DE CERA 2.00 UN(s) 6.9900 
Marca: ¡DEAL 

Modelo: 

3000004922 POTE MANTIMENTOS, COM 05 PEÇAS 4.00 JG(s) 19.9000 
Marca: MB 

Modelo: 

00000004916 POTE PARA PÃO 14 LITROS 6.00 UN(s) 293000 
Marca: PLASUTlL 

Modelo: 

00000004920 PRENDEDOR DE ROUPA PUÃSTICO 6,00 DZ(S) 3.9900 
Mâmaí PREDPLUS 

Modelo: 

00000001065 REFRIGERANTE 2000ML 100.00 UN(s) 
Marca: ANTARTICA 

Modelo: 

5.1900 

Sistema: MGFCompras - Cotacaom .rpt Página 2 



Processo de compra N° 

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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

FOFHBCGÓOTI 65.232.928/0001-47 

SUPERMERCADO TUlUTi LTDA 
Data hora cotação: 1 9/09/201 7 

Sistema: MGFCompras - Cotaoaoütrpt 

295 / 2017 RUA ARMANDO VIOTTI, 19 

PIUMHI - MG 
Contato: LUIZ 

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 30 dias Prazo entrega: 1 dias 

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

,00000004913 RODO PARA PIA, PLÁSTICO, COM BORDA EMBORRACHADA 20CM 6,00 UN(s) 3,9900 Marca: RAD|AL 

Modelo: 

00000000020 SABAO EM PO AMARELO 10,00 UN(s) 5,9900 
Marca: AMARELO 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 59.828,74 

Página 3 



Solicitação de Orçamento para Gêneros alimentícios - SAAE Piumhi 

Assunto: Solicitação de Orçamento para Gêneros alimentícios - SAAE Piumhi 

De: Licitacoes <Iicitacoes3@saaepiumhi.com.br> H _ 

Data: 01/09/2017 03:11 Wa O5 
Para: sutuiuti2@terra.com.br 

A/C SUPERMERCADO TUIUTI 

Bom dia, venho através deste, solicitar cotação para gêneros alimentícios e material 
de limpeza, que segue anexo para possivel licitação na modalidade Pregão Presencial 
Registro de Precos. Favor responder na maior brevidade possivel, pois temos urgência 
em realizar o processo licitatório, conhecer o preço de mercado e elaborar nossa 
planilha de preço médio. 

Att, 

Jaqueline Souza 
Licitações e Contratos 

2*¡ (37) 3371-1332 

-Anexos 

COTAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIA|S DE COPA E 53,7KB 
COZINHA.docx 

ORÇAMENTO BASE PARA LICITAÇÃO - CESTA BÁSICA.docx 48,1KB 

1de 1 01/09/20171035 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

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

PIUMHI/MG -__Telefax 37-3371-1332 
COMISSAO o¡ LICITAÇÃO 

ORÇAMENTO BASE PARA LICITAÇÃO    a a 
abaixo relacionado ara entre a FUTURA e PARCELADA com a amento a vista na entre a de    todo material uan o solici ado el SAAE e de acordo com suas necessidades CIF almoxarifado 
SAAE PIUMHI-MG a Pra a Zeca Soares n° 211- Centro - Piumhi-MG e com todos os im ostos 
inclusos no grego. 

CNPJ:65232928/0001-47 
EndereçozRuA ARMANDO VIOTI, 19 
E-mail:SUTUIUTI2@TERRA.COM.BR 
TeIefone/fax:37 3371-9105 
Representante Legal: LUIS HENRIQUE DA SILVA 
Nome:SUPERMERCADO TUIUTI LTDA 
Identificação: 
Qualificação: 

!tem cód. Quant. Marca Unid. Especificação do Objeto Preço Preço 
produto Unitário Total 

SAAE 

01 06 JAGUAR Unid. CESTO PLASTICO PARA 13,90 83,40 
LIXO, tipo balde com 
tampa, capacidade para 100 
litros, medidas: 51 cm 

(diâmetro) x 69 cm (altura). 
Cores preta e azul escuro. 

02 06 pLASU-ru_ Unid. POTE PARA PÃO, pote 29,90 179 40 
plástico retangular, 14 ' 
Litros, com tampa, cor 
transparente tampa branca. 

03 00002 20 START Unid. ÁLCOOL É-rxuco 3,99 79,30 
HIDRATADO EM GEL 
(desinfetante de uso geral), 
mínimo de 65° INPM, 
neutro, frasco com 500 ml, 
validade mínima 
remanescente de 24 meses, 
com certificado INMETRO e 

características gerais do 
produto impressas na 
embalagem. 

04 6.000 pAUUSTA Litro. LEITE INTEGRAL 01 2,09 12540 ou LITRO, cru pausterizado, ' 
padronizado, 
homogenizado, refrigerado, 
não contém glúten, 
embalagem de 01 litro, com 
prazo de validade de no 
mínimo 06 (seis) dias. 
Apresentação de certificado, 
ou declaração ou alvará 
sanitário, emitido por órgão 
competente que comprove 
que o produtor ou empresa 
armazenaclora e/ou 
distribuidora foram 
vistoriadas pelo serviço de 



Iicitacoes@saaepi_umhi.com.br 

@É 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

CNPJ: 23.782.816/0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 

PIUMHI/MG - Telefax 37-3321-1332 
comssÃo DE LICITAÇAO 

vigilância sanitária estadual 
ou municipal, ou pelo 
serviço de inspeção federal 
ou estadual ou municipal do 
setor de agricultura 
demonstrando que estão 

aptas para os seus 
funcionamentos regulares. 

05 00722 100 MUCAMBO Unid. LUVA DE BORRACHA 
p/Iimpeza tamanho P,M e G. 

4,99 499,00 
06 O6 RADIAL Unid. RODO PARA PIA, plástico, 

de alta qualidade, com 
borda emborrachada 20 cm. 

3,99 23,94 

07 12 PERSONAL Unid. GARRAFA TÉRMICA, com 
capacidade para 01 Litro, 
com tampa de rosca e alça. 
A garantia deverá ser igual 
ou superior a um ano e a 

marca impressa na garrafa. 

29,90 358,80 

08 150 VENTANIA Pct. PAPEL TOALHA, cortado, 
interfolhado, cor branco, 
medindo 23 x 21 cm, com 
duas dobras, super- 
resistente, rápida absorção 
de líquido, primeira 
qualidade. Aplicação para 
higienização: pacote com 
1.000 folhas. Contendo 
identificação do produto, 
marca do fabricante e data 
de fabricação. 

7,99 1193,50 

09 06 SABONETE 
aspecto físico viscoso, 
cremoso, perolado com 
fragrância erva-doce ou 
touch of velvet. Aplicação 
para higienização. Galão de 
O5 Litros. A embalagem 
deverá conter externamente 
os dados de identificação, 
procedência, número do 
lote, validade e número de 
registro no Ministério da 
Saúde. 

LÍQUIDO, 

10 06 PRENDPLUS Dúzia. PREENDEDOR DE ROUPA, 
de plástico, tradicional com 
12 unidades. 

3,99 23,94 

11 12 CR|STAL Unid. FLANELA, 100% algodão, 
medindo 60 x 40 cm, 
percentual variando 2 x 3 
cm na cor laranja, com 
acabamento em overioque. 
Embalagem: Pacotes 
plástico contendo 2 
unidades, impresso a marca 
do fabricante e data de 
fabricação. 

3,59 43,08 

12 O6 Unid. FERVEDOR COM TAMPA, 
antiaderente, starfion, 
alumínio com revestimento 
em antiaderente, alças de 
baquelite antitérmico, 



licitacoes@saaegiumhi.com.br 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
CNPJ: 23.782.816/0001-10 

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

comssÃo DE LICITAÇÃO 

Caçarola com revestimento 
interno e externo, cor preta. 
Capacidade de 1,8 litros. 

13 04 MB Jogo. POTE MATIMENTOS, jogo 
de pote mantimentos, 
plástico c/ tampa roscável, 
contendo 05 peças, cores 
diversas. 

19,90 79,60 

14 12 Unid. PORTA SABONETE 
LÍQUIDO, plástico, 
capacidade 300 mi, com 
válvula de aplicação, cor 
transparente. 

15 12 Peça. COLHER DE MESA, em 
inox, com espessura mínima 
de 1,0 mm. Comprimento 
mínimo 19 cm, cabo em 
inox, de primeira qualidade. 

16 10 JAGUAR Unid. LIXEIRA DE PLÁSTICO 
(PARA BANHEIROS), com 
tampa e acionamento por 
pedal (prático, durável e 

higiênico), corn capacidade 
para 13,5 litros. Cor azul e 

cinza. A apresentação do 
produto deverá obedecer a 

legislação atual vigente. 

17,90 179,00 

17 24 Unid. CAPACHO - TAPETE, 
material: fibra sintética, 
cores: azul, cinza, preto, 
dimensões: 60 x 45 cm. 

18 36 CR|STAL Unid. PANO DE PRATO, para 
cozinha, resistente, com no 
mínimo 95% algodão, em 
cores claras, medindo 40 x 
66 cm, com bainha, 
esterilizado, livre de 
qualquer tipo de impureza 
ou contaminação. 

5,99 215,64 

19 12 POLIFLOR Unid. LUSTRA MÓVEIS. Emulsão 
&QUOSB CFEITIOSB, 

perfumada, para aplicação 
em móveis e superfícies 
lisas. Aromas diversos. 
Frasco plástico de 200 ml 
com bico econômico. A 

embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
número do lote, validade e 
número de registro no 
Ministério da Saúde. 

6,99 83,88 

20 12 P0 LILUZ Frasco. CERA LÍQUIDA, aplicação 
pisos cerâmicos, granitos, 
mármore e paviflex. Cor 
incolor. Frasco de 750 ml. A 

embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
número do lote, validade e 

número de registro no 
Ministério da Saúde. 

3,99 47,88 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
Iicitacoes@saaegiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 

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

coMIssÃo DE LICITAÇÃO 

21 0020 10 AMARELO me_ SABÃO EM PÓ AMARELO, 5 99 59 99 
pacote com O1 Kilo. ' ' 

22 00800 3.000 DA CASA Kilo. PÃo oe SAL (FRÂNCES) 19 99 32 799 99 
de 50 gramas. ' ' ' 

23 1.000 DA CASA Kilo. PÃO DOCE de 100 gramas. 10,90 10_900'00 

24 02 ¡DEAL Unid. PASSADQR DE CERA, de 5,99 13,90 
uso domestica, corn espuma 
retangular medindo 45x30 
cm, cabo de madeira 
revestido medindo 1,20 m, 
com gancho na ponta para 
pendurar. 

25 1065 100 ANTARCTKA Unid. REFRIGERANTE 5 19 519 00 
Bebida não alcoólica, sabor ' ' 
guaraná, gaseificada ou 
carbonatada, acondicionada 
em embalagem de 
polietileno tereftalato 
multicamada descartável 
(PET). 
o Volume por embalagem 
: 2 Litros. 
o A embalagem plástica 
deve atender às 

especificações e exigências 
contidas na Portaria n°987 
de 8 de dezembro de 1998, 
da ANVISA, e deve conter: 
Fecho com tampa plástica 

descartável com lacre. 
Data de validade impressa, 
minima de 3 meses a partir 
da data de entrega. 
O símbolo indicativo de PET 

grafado no próprio plástico 
da garrafa; 
Rótulo com os itens abaixo: 
=› Identificação do volume; 
=› Descrição dos 
ingredientes, com a 

indicação 
dos conservantes e corantes 
utilizados; 
=› Informação nutricional; 
a Nome e endereço da 
empresa responsável pelo 
preparo; 
= Identificação do volume; 
=› Número do CNPJ ou do 
Registro no Ministério da 
Agricultura (MAPA) 

DATA: 13/09/2017 
Assinatura representante legal: 
Validade da Proposta:60 DIAS 
Prazo de Entrega: IMEDIATO 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 23.782.816/00 

Piumhi - MG 

Processo de compra N° 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Pesquisa de Mercado 

295 I 2017 

Sistema: MGFCompras - PesquisaDeMercado/M .rpt 

CNPJ Razão social do fornecedor pesquisado Valor proposto 

00.979.798/0001-65 GERCINO SILVA ME 41.500,00 

02.022.188/0001-02 COMERCIO ART LEITE LTDA ME 16.200,00 

02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 77.597,40 

18.985.549/0001-48 STALO SUPERMERCADOS LTDA 67.523,10 

23.407.794/0001-08 ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP 62.097,40 

65.192.684/0001-16 PANiF/CADORA CRISTALINA LTDA ME 48.000,00 

Âã232.928/0O01-47 SUPERMERCADO TUIUTI LTDA 59.828,74 

"N 

Página 1 



Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Serviço Aut. de Agua e Esgoto 

Cotações vencedoras por fornecedor 

Processo de compra: 295 l 2017 Data do processo: 19/09/2017 Ano de aplicação: 2017 

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, EMBALAGENS! DESCARTÁVEIS 
E LIMPEZA, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, SETORES ADMINISTRATIVO, SISTEMA DE AGUA E SISTEMA 
DE ESGOTO. 

00.979.798I0001-6 GERCINO SILVA ME 

00000000801 PÃO DE DOCE 100g 10000000 10.0000 10.000,0000 

Total do fornecedor 10.000,00 

02.281.025I0001-3 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 

/3300004923 COLHER DE MESA 120000 2.5000 30.0000 

00000004919 GARRAFA TERMICA 01 LITRO 12.0000 29.9000 2558.8000 

00000004158 PORTA SABONETE LÍQUIDO. PLASTICO 300ML 12.0000 6.5000 78.0000 

00000004920 PRENDEDOR DE ROUPA PLASTICO 6.0000 2,0000 12.0000 

Total do fornecedor 478,80 

18.985.549I0001-4 STALO SUPERMERCADOS LTDA 

00000004916 POTE PARA PÃO 14 LITROS 6.0000 23.9000 1413.4000 

00000000717 SABONETE LIQUIDO (05 LITROS) 6.0000 12.9000 77,4000 

Total do fornecedor 220.80 

23.407.794I0001-0 ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP 

00000001507 CAPACHO-TAPETE 24,0000 12.9000 3096000 

00000004921 FERVEDOR COM TAMPA. ANTIADERENTE 1,8 LITROS 6.0000 44.0000 2640000 

00000000714 FLANELA 60 X 40 12,0000 2,2000 26.4000 

&000002350 LUSTRA MOVEIS 12.0000 6.0000 72.0000 

00000000722 LUVA DE BORRACHA P/LIMPEZA 1000000 3.4000 1340.0000 

00000001002 PANO DE PRATO 300000 2,9000 10441000 

00000000800 PÃO DE SAL FRANCÊS 509 3.000,0000 10.0000 30.000.0000 

00000000705 PAPEL TOALHA 23 x 21 CORTADO. INTERFOLHADO. BRANCA 150.0000 3.9000 585.0000 

00000004918 RODO PARA PIA. PLASTICO. COM BORDA EMBORRACHADA 20CM 6.0000 2,9000 17.4000 

00000000020 SABAO EM P0 AMARELO 10.0000 5.5000 55.0000 

Total do fornecedor 31.773,80 

652132328100014 SUPERMERCADO TUIUTI LTDA 

00000000002 ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL 500ML 20.0000 3,9900 79.8000 

00000003109 CERA LIQUIDA, INCOLOR 12.0000 3.9900 418800 

00000004915 CESTO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS 6,0000 13.9000 83.4000 

00000004917 LEITE INTEGRAL 01 LITRO 6000.0000 2.0900 12.540.0000 

00000002916 LIXEIRA PLASTICA 13.5 LITROS 10_0000 17.9000 179.0000 

Sistema: MGFcompras - cotacoesPorFornecedorm .rpt 
Página 1 



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

Piumhi - MG 

Cotações vencedoras por fornecedor 

Processo de compra: 295 l 2017 Data do processo: 19/09/2017 A00 de &PÍÍCGÇÊOZ 2017 

AQUlSlÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIFJS DE COPA E COZINHA, EMBALAGENS/ DESCARTÁVEIS 
E LIMPEZA, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, SETORES ADIVHNISTRATIVO, SISTEMA DE ÁGUA E SISTEMA 
DE ESGOTO. 
00000004924 PASSADOR DE CERA 2,0000 6.9900 1029300 

00000004922 POTE MANTIMENTOS, COM 05 PEÇAS 4,0000 19.9000 79.6000 

00000001065 REFRIGERANTE 2000ML 1000000 5,1900 5190000 

Total do fornecedor 13.542,66 

*w 

Sistema: MGFCompras ~ CotacoesPorFornecedorm .rpt Página 2 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 23.782.816! - 

Piumhi - MG 

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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

Às 16:43 hs desta terça-feira, 19 de setembro de 2017, na sala de reuniões do Serviço Aut. de Agua e Esgoto 
o responsável pelo setor de Compras Concluiu sua análise do processo n” 295 l 2017, referente a AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, EMBALAGENS¡ DESCARTÁVEIS E LIMPEZA, 
PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, SETORES ADMINISTRATIVO, SISTEMA DE AGUA E SISTEMA DE ESGOTO.. 

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

"W 

Piumhi- MG, terça-feira, 19 de setembro de 2017 

Sonia Roseni bosta 
Responsável peio setor de Compras 

Protocolo..... 12.207 !2017 
N° Processo... 8 I 2.017 

Tipo processo.. Processo de compra 

ModaIidade..... Pregão presenciei 

Responsável... Sonia Roseni Costa 

Finalidade ...... .. 

19/09/2017 16:43 

Sistema: MGFCompras - CIassificacaoProcessoPomriodalidadeü1.rpt 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA 

  
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, 
EMBALAGENS¡ DESCARTÁVEIS E LIMPEZA, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, 
SETORES ADMINISTRATIVO, SISTEMA DE AGUA E SISTEMA DE ESGOTO. 

Declaro para os devidos fins de atendimento ao Inciso ll do Art. 16 e 20 da Lei Complementar n° 101l2000 (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, 

Piumhi- MG, terça-feira, 19 de setembro de 2017 

II 
Odécio dá Silva Melo 

Diretor 

Protocolo..... 12.195 I 2017 

N” Processo... 

Tipo processo.. 

19/09/2017 00:00:00 

295 r 2.017 

Responsável... 

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

Sistema: MG FCompras - Autorizacaoordenadorol .rpt 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

ligiggcoesçtàsaaenigmhi.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - 

Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

EM CUMPRIMENTO Ao DISPOSTO NO INCISO I DO ART. 43 DA LEI 
COMPLEMENTAR No 123/2006, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 
COMPLEMENTAR N° 14742014, A PRESENTE LICITAÇÃO É 
DESTINADA A PARTICIPAÇAO 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” 08/2017 
>PROCESSO LICITATÓRIO N° 295/2017 

>SETOR/REPARTIÇÃO: SETOR DE PATRIMÔNIO MATERIAL E 

TRANSPORTE-SPMT 

>TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 

OBJETO: O PRESENTE CERTAME TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO 
DE MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP 
OU EQUIPARADAS, VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE: PÃES, LEITE, 
MATERIAIS DE COPA/COZINHA E MATERIAIS DE 

LIMPEzA/HIGIENIzAÇÃO, DESTINADOS AO SETOR DE 
PATRIMÔNIO MATERIAL E TRANSPORTE-SPMT DO SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANExO I DESTE 
EDITAL. 

1% 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

lícitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - 

Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 08/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 295/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 

V 
OBJETO: Contratação de Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP 

ou Equiparadas, visando o Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento 
de: pães, leite, materiais de copa/cozinha e materiais de limpeza/higienização, 
destinados ao Setor de Patrimônio Material e Transporte-SPMT do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG, conforme especificações do Termo de 
Referência Anexo I deste edital. 

o APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: 

Dia 10/10/2017 das 08:00 (oito horas) às 09:29h (nove horas e vinte nove 
minutos) 

o ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL: 
Dia 10/10/2017 às 09:30h (nove horas e trinta minutos). 

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

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

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

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

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

a REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 217823161000110 Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - 
Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 03/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 295/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 

PREÂMBULO 
O Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi Minas Gerais, Autarquia 
Municipal criada pela Lei n° 1035/90, 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° 

08/2017, Tipo Menor Preço por ITEM, Contratação de Microempresas - ME, 
Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Equiparadas, visando o Registro de Preços 

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 Registro de Preços), 
Decreto Municipal n° 2.887/2010 (Institui o Pregão), Lei Complementar n. 
25/2010 (que institui o Estatuto Municipal da ME, EPP e MEI), Lei Complementar 
n° 123, de 14 de dezembro de 2006 com a redação dada pela Lei Complementar 
n° 147/2014, e pelas demais normas e condições estabelecidas neste edital. 

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

Os trabalhos serão conduzidos pela servidora do Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Piumhi, Jaqueline Aparecida de Souza, designada Pregoeira e 
integrarão a Equipe de Apoio as servidoras: Maria Luciana Goulart de Castro e 
Sônia Roseni Costa, designadas pela Portaria/SAAE-PIU NO 18/2017, publicada 
em 24/02/2017. 

  I - OBJETO 

A presente licitação tem como objeto a Contratação de Microempresas - ME, 
Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Equiparadas, visando o Registro de Preços 
para futuro e eventual fornecimento de: pães, leite, materiais de copa/ cozinha e 
materiais de limpeza/higienização, destinados ao Setor de Patrimônio Material 



 

 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

lícitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 21782316/000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - 

Telefax 37-3371-1332 

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

1- O item iistado no Termo de Referência Anexo N°. I deste edita!, não será 
necessariamente adquirido em sua totalidade. O mesmo são quantidades 
estimadas, sendo considerado apenas para fins de adjudicação e posterior 

por prejuízos financeiros, não cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso 
sob alegação da expectativa da compra por parte do SAAE. 
1.1 - A quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado no 
edital, serve apenas como orientação, não constituindo, sob hipótese alguma 
garantia de faturamento. 
___._.___ñ  II- PRAZO DE VALIDADE DOS REGISTRO DE PREÇOS 

assinatura. 

__._._.ñ  
n1- ÁREA SOLICITANTE  

Setor de Patrimônio Material e Transporte (SPMU/Aimoxarifado. 

 i 
 IV - CONSULTAS, ESCLAíE/CIMENTOS E IMPUGNAÇÃO A0 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 

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 



 
serviço Autônomo de Água e Esgoto 

Iicitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 217823161000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - 

Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
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. 

do certame, obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo no 
jornal de circulação regional e municipal, quando for o caso, com vistas a 
possíveis alterações e avisos. 

4 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o Edital poderão ser encaminhados para 

o e-mail Iicitacoes3@saaepiumhi.com.br, via telefax (37) 3371-1332, ou ainda, para a sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço constante 
à fl.2 deste Edital. 

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. 

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 

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

  v- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

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 licitado 
e cumprirem plenamente os requisitos de habilitaçao, estabelecidas no Título IX 

deste instrumento convocatório. â É 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 217818161000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - 

Telefax 37-3371-1332 

comssÃo DE LICITAÇÃO 
1.1 -A participação neste certame implica aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório. 
1.2 -Participarão da Sessão Oficial do Pregão Presencial os representantes 
efetivamente credenciados. 
1.3 - Serão aceitos participação no referido certame de licitantes que queiram 
enviar seus documentos de Habilitação e Proposta Comercial via correios ficando 
os mesmos, no entanto, impedido de formular lances. 

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

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

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

VI - 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). 

de identidade do representam te legal. 
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 

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. 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoes@saaepíumhi.com.br CNPJ: 217823161000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - 

Telefax 37-3371-1332 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

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

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

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. 

VII- APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COBIERCIAL, DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇAO 

o. .scavxçia -A0ÍÔNÓIM.Ó:~;IJÇE 

RSUMHIFMINASGERAIS;  
Sàotxczi-AIÓRI; No' záslizÍ _  . 

?Piece  e e ,  _ _ 

' BES"" 'c141;;¡o,E_Rsexsrkogoeuepneçp “ 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoes@saaepiumhí.com.br CNPJ: 217818161000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - 

' Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO ___._._.___KII 4_._ñ 
VIII - PROPOSTA COMERCIAL  

1 - A proposta comercial poderá ser apresentada conforme modelo do Anexo II- 
Modelo de Proposta Comercial, ou em modelo próprio, desde que contenha 
todas as informações ali previstas, com identificação da pessoa jurídica 
proponente, n.° do CNPJ, endereço, números de telefone e fac-símile e-mail e 

I 

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) desclassificada(s) a(s) proposta(s) com preço 
manifestamente inexeqüível ou superior aos praticados no mercado, nos termos 
do art. 48, II da Lei 8.666/93 e suas alterações; 
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 quaisquer vantagens, 
abatímentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações previdenciárias, 
fiscais, comerciais, trabalhistas, tarifas, transporte, descarga e demais despesas 
incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto desta licitação. 
1.1-Regime de Execução: Entrega futura e parcelada. 
1.2 - Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a 

aquisição dos produtos, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer 

da licitante. 
1.3-O prazo/local de entrega: A entrega dos produtos objetos desta licitação 
será futura e parcelada de acordo com as necessidades do SAAE, (CIF) no 

aos sábados, conforme tabela a ser fornecida pelo Setor de Patrimônio Material 
e Transporte - Almoxarifado ao licitante vencedor. Em relação ao ITEM 09, as 
quantidades de entrega, bem como os dias da semana de entrega (que deverá 
ser no mínimo de dois dias na semana), serão definidas posteriormente pelo 
Almoxarifado, o local será na Sede da Administração do SAAE, localizado na 
Praça Zeca Soares, 211, Piumhi/MG, conforme tabela a ser fornecida pelo Setor 
de Patrimônio Material e Transporte - Almoxarifado. 
1.4- Declaração de que a proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60 
(sessenta) dias corridos, contados da data-limite prevista para entrega das 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - 

Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
propostas, conforme art. 64, § 3°, da Lei n° 8.666/93 e art. 6° da Lei no 10.520, 
de 17/07/2002. 
1.4.1 - Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta 
Comercial, o mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento. 
1.4.2 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, 
sem convocação para a contratação, as licitantes ficam liberadas dos 
compromissos assumidos. 
1.4.3 - 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 minimo, caso persista o interesse do SAAE. 
1.4.4 - A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do 
subitem anterior, dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva 
proposta. 
1.5 - O SAAE de Piumhi se reserva o direito de solicitar amostragem dos 
produtos para conferencia das normas de qualidade. 
1.6- Todas as condições previstas no Termo de Referencia Anexo I deverão ser 
observadas com vista à elaboração da proposta comercial. 
1.7- REFERÊNCIA 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 - A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade 
dos produtos, bem como efetuar a substituição imediata, e totalmente às suas 
expensas de qualquer produto entregue comprovadamente adulterado ou 
inutilizável, portanto, fora das especificações técnicas e padrões de qualidade. 

3 - Os produtos deverão ser novos, provenientes de fábrica, lacrados e selados 
pelo fabricante ou fornecedor e entregues devidamente embalados, contendo 

quantidades e outras informações, de acordo com a legislação pertinente, de 
forma a garantir completa segurança ao consumo e transporte e a identificar o 
seu conteúdo. Os produtos dos ITENS 14 e 15 deverão ser fabricados de 
acordo com as normas de qualidade exigidas pela Vigilância Sanitária 
Municipal. 

4 - 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. 

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

6 - O encaminhamento da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e 
atendimento às exigências previstas neste Edital 
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8-A(_s) empresa(s) vencedora(s) deverá(am) enviar à Pregoeira do SERVIÇO 
AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG, no prazo do item 14 do Titulo 
XI, a(s) proposta(s) de preços escrita, com os valores oferecidos após a etapa de 
lances, em O1 (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. 

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

Ix - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

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

1.1- Habilitação Jurídica: 

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

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

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

a 

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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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 ue a resentar declara ão falsa res onderá or seus 
atos, cível, administrativa e genalmente. 

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

1.2- Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

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

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

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

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

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

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

1] 
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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 filial¡ 
d) - serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

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

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

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

1.3- Qualificação Econômica - Financeira, será comprovada, mediante a 

apresentação da seguinte documentação: 

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

2 - As proponentes deverão apresentar toda a doc menta "o exi id ar 
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 

 

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

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

um deles um domicílio tributário. Logo, se a filial for a empresa a ser contratada para executar o objeto, o 
documento de regularidade fiscal deve ser apresentado em nome e de acordo com o seu CNPJ. 
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documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 
2.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de 
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao(a) Pregoeiro(a). 
2.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias 
úteis inicialmente concedidos. 
2.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuizo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93, sendo facultado ao(a) 
Pregoeiro(a) convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
nos termos do item 11, do Titulo XI, ou submeter o processo à Autoridade 
Competente para revogação. 

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

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

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

de abertura do Pregão. 

7 - A apresentação dos documentos em desacordo com o previsto neste título, 
ou a ausência, salvo o disposto no item 2, inabilitará o licitante, sendo aplicado o 
disposto no item 11 do título XI. 

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. 

x- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

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

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

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

4 - Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação apurados nos itens componentes 
da Planilha de Preços serão corrigidos pela Equipe de Apoio 
4.1 - Serão corrigidos os valores dos preços unitários ou do preço total do item, 
conforme a divergência apurada, de forma a prevalecer, sempre, o valor total 
menor ou igual ao valor do lance ofertado na sessão do Pregão ou o valor 
negociado com o(a) Pregoeiro(a), após diligência e mediante expressa anuência 
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.  n' H 

XI - PROCEDIMENTOS DA SESSAO DO PREGAO 
   

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

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

5 - Em seguida, será iniciada a etapa de apresentação de lances verbais, que 
deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, 
a partir do autor da proposta classificada de maior preço, e os demais, em ordem 
decrescente de valor. 
5.1. Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a 

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

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

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

11 - No caso de desclassificação da proposta de menor preço ou inabilitação do 
licitante, o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta ou lance subsequente, 
verificando a sua aceitabilidade e habilitação do licitante, na ordem de 
classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance 
que atenda às exigências deste Edital. 

12 - Nessa etapa o(a) Pregoeiro(a), também, poderá negociar o preço com o 
licitante, para que sejam obtidas melhores condições para o SAAE, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor. 

13 - Caso seja necessário, o(a) Pregoeiro(a) poderá suspender a sessão do 
Pregão, a qualquer momento, para realização de diligências, designando nova 

presentes. 

14 - O licitante detentor do menor preço deverá encaminhar ao(à) Pregoeiro(a) 
a Proposta Comercial, AJUSTADA A0 PREÇO FINAL, no prazo máximo de 2 
(dois) dias úteis, excluído o dia da sessão, sob pena de desclassificação. 
14.1 - O prazo para entrega da proposta poderá ser prorrogado, a pedido do 
licitante, com justificativa aceita pelo(a) Pregoeiro(a). 

14.3 - 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 protocolízação. 

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

XII- DOS RECURSOS, DA HOMOLOGAÇÃO E DO REGISTRO DE PREÇOS 

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 
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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 sera lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis 

começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos, na sala da Comissão Permanente de Licitação. 

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

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

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

7 - O acolhimento de recurso importará a invalldação apenas dos atos 
insuscetiveis de aproveitamento. 

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

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

10 - A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio de 
publicação no jornal de circulação local, e no quadro de avisos do SAAE. 
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11 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento e determinará a convocação 
dos beneficiários para a assinatura da Ata de Registro de Preços. 

12 - A(s) venceclora(s) deverá(ão) assinar _a Ata de Registro de Preços dentro do 
prazo de O3 (três) dias úteis, contados da publicação da homologação do 
certame, 

13 - O prazo para assinatura da ata poderá ser prorrogado uma única vez, por 
igual período, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde 
que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 
A licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazê-Io no prazo fixado, 
dela será excluída. 

 

:í:- - u_- j s _í :í pa; :í: 
x11:: DA FORMALIZAÇÂO REGISTRO DE PREÇO íííç-íííí :í : í_- - lí:-  

1 - Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços, 
documento vinculativo obrigacional, com caracteristicas de compromisso para a 
futura contratação, com o fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, com 
os demais classificados que aceitar fornecer o produto pelo preço do primeiro, 
obedecida à ordem de classificação e os quantitativos propostos. 

2 - No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não 
comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo 
das cominações a ele previstas neste Edital, o SAAE registrará os demais 
licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço do primeiro classificado na 
Hcnação. 

3 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da 
Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou 
não reduzir o preço registrado quando esse se tornar superior aqueles praticados 
no mercado. 

4 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de 
outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.  Á.. Á.: y_ 

XIV - FISCALIZAÇAO E RECEBIMENTO n_- 1 ea      
1 - A área competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e fiscalizar 
a execução do objeto desta licitação será o Setor de Patrimônio Material e 
Transporte, observados os artigos 67 a 76, da Lei Federal n! 8.666/93. 

2 - Para utilização da Ata de Registro de Preços, o SAAE de Piumhi-MG emitirá 
Ordem de Compra (Nota de Empenho) à empresa detentora da Ata. 
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3 - Os itens, objeto desta licitação terão seu recebimento PROVISORIO, para 
efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação, 
e DEFINITIVAMENTE após a verificação da QUALIDADE e conseqüente 
aceitação. 
O SAAE reserva-se o direito de não receber o objeto com atraso ou se 
considerado em descordo com o edital e o contrato, fora dos padrões de 
qualidade ou insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta da 
licitante, cabendo substitui-los por outros com as mesmas caracteristicas 
exigidas nesse Edital, no prazo a ser determinado pelo SAAE, podendo aplicar as 
penalidades e sanções previstas ou rescindir o contrato e aplicar o disposto no 
art. 24, inciso XI, da Lei Federal n° 8666/93. 
3.1 - A não entrega dos materiais, será motivo de aplicação das penalidades 
previstas no título XX, deste edital. 

4 - Os produtos deverão ser estar de acordo com a legislação pertinente, 
dentro das qualidades exigidas de forma a garantir a segurança e 
consumo dos mesmos pelos servidores do SAAE. 

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

XV-FORNECIMENTO/LOCAL DE ENTREGA 

A entrega dos produtos objetos desta licitação será futura e parcelada de acordo 
com as necessidades do SAAE, CIF Almoxarifado do SAAE de Piumhi á Praça 
Zeca Soares n° 211- Centro. 

Para os ITENS 14 e 15 o horário, local e quantidade da entrega será de 
segunda a sexta feira, com exceção de feriados os quais serão comunicados 
pelo SAAE, exceto para ETA (Estação de Tratamento de Agua) e ETE 
(Estação de Tratamento de Esgoto) que deverá ser entregue nos feriados 
bem como aos sábados, conforme tabela a ser fornecida pelo Setor de 
Patrimônio Material e Transporte - Almoxarifado ao licitante vencedor. Em 
relação ao ITEM 09, as quantidades de entrega, bem como os dias da semana 
de entrega (que deverá ser de no mínimo dois dias na semana), serão definidas 
posteriormente pelo Almoxarifado, o local será na Sede da Administração do 
SAAE, localizado na Praça Zeca Soares, 211, Piumhi/MG, conforme tabela a ser 
fornecida pelo Setor de Patrimônio Material e Transporte - Almoxarifado. 

XVI-DOS PREÇOS 

1- As cotações deverão ser feitas em moeda corrente do pais 

2 - Os licitantes deverão apresentar preço para o item relacionado, no modelo de 
Planilha [Proposta Comercial - Anexo II, finalizando com o total geral. 

3 - Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a 

aquisição dos produtos, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer 
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reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte 
da licitante. 
3.1 - Nos preços propostos deverão estar incluídas quaisquer vantagens, 
abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações previdenciárias, 
fiscais, comerciais, trabalhistas, tarifas, fretes, descarga e demais despesas 
incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto desta licitação. 

4 - 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: 
4.1 - Havendo divergência entre o total registrado sob forma numérica e o valor 
apresentado por extenso, prevalecerá este último. 
4.2 - Havendo divergência entre o valor total e a somatória dos valores parciais, 
a Comissão procederá à correção do valor total, mantidos os valores parciais. 
4.3 - Havendo divergência entre os preços unitários e os valores parciais, a 
Comissão procederá à correção dos valores parciais, mantidos os preços 
unitários. 

 

 
1 - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será 
efetuado pela Tesouraria do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi-MG, 
por processo legal, após a comprovação da entrega do objeto licitado nas 
condições exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos, no prazo de 

pagamento será mensal. 
1.1 - Se o objeto não for entregue conforme condições deste Pregão, o 

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

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

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 só será efetuado se a documentação referente à regularidade 
para com o INSS(CND) , FGTS (CRF) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
- CNDT estiverem devidamente válidos, ficando retido o pagamento se a 
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documentação estiver vencida, até que se regularize a situação, 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. 

7-0 pagamento não será efetuado, enquanto pendente de liquidação, qualquer 
obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso 
gere direito à alteração de preços, correção monetária, compensação financeira. 

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

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

10-No preço ajustado na presente licitação incluem-se todas as despesas 
verificadas tais como transporte/descarga do objeto do contrato e obrigações 
tributárias, trabalhistas, prêmio de seguro, para-fiscais, infortunísticas, 
previdenciárias, fiscais, etc. 

XVIII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Os recursos orçamentários correrão por conta das possiveis dotações 
orçamentárias consignada nos Programas: 17.122.0021.2165, 
17.512.0447.2169, 17.512.0449.2170 e Elemento: 3.3.90.30, do 
Orçamento do SAAE PIUMHI-MG em vigor, ou da que vier a substitui-Ia nos 
próximos exercícios, segundo o novo Plano de Classificação Funcional 
Programática, e demais disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em combinação 
com inciso V, do art. 55, da Lei n° 8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 
18, da Lei Complementar n° 101/2000. 

XIX - DO REAJUSTAMENTO 

Os valores das propostas não sofrerão qualquer reajuste, salvo com a condição 
de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante 
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requerimento do CONTRATADO e com comprovação documental, nos termos da 
nas hipóteses previstas no artigo 65, inc. II, 'd' da Lei 8666/93. 

ía: ::seus 1 1 1 __¡ ín: í_- :Em r r 9?- DArS-PENrA-LIDAD-ES 
ín- 

_- __ _x 

_ní 

1 - A recusa pelo licitante em assinar a Ata de Registro de Preços e para a 
entrega dos ítens 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 dos materiais, 
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 
prejuízo das demais comínações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com o SAAE de Piumhi-MG, e 
descredenciado do Cadastro do SAAE, nos casos de: 
a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame; 
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 
cl) 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 nO 8.666/93. 

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

xxx - orsposxçõss saíu? = = = :Z :y Z:  
1 -Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte 
integrante: 

1.1 - Anexo I - Termo de Referência; 

1.2 - Anexo II - Modelo de Proposta Comercial; 

1.3 - Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento; 

1.4 - Anexo IV - Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação; 
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1.5 - - Anexo V - Modelo de Declaração Empregador Pessoa Jurídica; 

1.6 - Anexo VI - Modelo de Declaração para Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte; 

1.7-Anexo VII- Modelo de Declaração de Idoneidade de Inexistência de Fato 
superveniente Impeditivo de Habilitação; 

1.8- Anexo VIII - Minuta de Ata de Registro de Preços; 

1.9- Anexo IX - Minuta Carta Contrato. 

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

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

4 - A apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O licitante, ainda, 
será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
Pregão Presencial, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances. 

5 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, 
salvo se original a ser substituido por cópia reprográfica autenticada ou tratar-se 
dos envelopes de licitantes desqualifícados e envelopes "Documentação de 
Habilitação" de licitantes cujas propostas tenham sido desclassificadas. 

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

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

8 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas 
saneadoras durante a tramitação do certame e em especial na Sessão do Pregão, 
relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, 
desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da 
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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 possivel, ainda, a 
autenticação dos mesmos pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio; 
8.2 - O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação do licitante 
ou a desclassificação da proposta. 

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

10 - A presente licitação não' importa, necessariamente, em contratação, 
podendo o Serviço Autônomo de Agua e Esgoto, revogá-la, 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 8666/93. 

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 
Praça Zeca Soares n° 211, Centro e poderá ser obtida junto ao Pregoeiro, no 
horário de 8 às 11:00horas e de 12:30 às 16:00 horas. 
14.1 - 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 municipal e regional, quando for o caso, com 
vista a possiveis alterações e avisos. 

15 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser feitos através do 
e-mail: |icitacoes3@saaepiumhi.com.br, via fac-símile (37) 3371-1332 ou no 
endereço citado no item anterior. 

16 - As decisões do diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto e 
do Pregoeiro serão publicadas na "Imprensa Oficial", quando for o caso, podendo 
ser aplicado o disposto no § 1° do art. 109 da Lei n.° 8666/93. 
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17 - Fica eleito o foro da Comarca de Piumhi, Estado de Minas Gerais, para 
solucionar quaisquer questões oriundas desta Iicitação. 

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

Piumhi, 25 de setembro de 2017. 

Pregoeíra: 

Jaqueline Aéakâzida de Souza 
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ÍNEXO ÊI MOD_E=LO DEÊARTAÊE CREDENCIAME=NEO :aí-í j 
_z 

PROCESSO LICITATÓRIO 295/2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 03/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

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

, portador do Documento de 
, 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. 

Identidade n.° 

Piumhi, de de 2017. 

Assinatura: 

Nome legível: 

Qualificação: 

Atenção: Reconhecer firma. 
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í: 3-_ 

ANEXO IV- MODELÓ_ DE DECLARAÇÃO DE ATENÍMENTO Às CONDIÇOES 
DE HA_BILITAÇAO íz-íz-íz- _Zíííí PP::- 
  

:ía: :na: 
g 1 í _1  

PROCESSO LICITATÓRIO N° 295/2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 08/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

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

, DECLARA cumprir plenamente os requisitos de 
habilitação definidos no Edital de Licitação acima referenciado, a teor do art. 
4°, VII da Lei Federal n°10.520/O2, sob pena de responsabilização nos termos da 
lei. 

 

de de 2017. 

Assinatura: 

Qualificação: 

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

 

 -íaí-íx- 
ANEXO V- MO_DELO_DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA 

JURIDICA  
   í-í-ín- pa: _ní  :mala 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 295/2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 08/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

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

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

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

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

de de 2017. 

Assinatura (representante legal): 
Qualificação: 

o Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a 
proponente. 
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_ÃNEXO _v1- MODELO DE oEcÊARAçÍo PAÍA MIEROEMJPRESA-l E EMPRESA 

DE ::Eousgo 905115 
íz-í íçí-_íu_ 1  

PROCESSO LICITATÓRIO N° 295/2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 08/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

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 fiscal no(s) documento(s) de habilitação e 
pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar 

n°. 123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o 
direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei 
Federal n° 8.666/93. 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

, de de 2017. 

(assinatura do representante legal) 

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

proponente. 
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-z 

Ang-xo vIIÍMooío DEÉECLAEAÇÃJDE ID-ONEIDADE E DE _ 

INEXISTEQCIA DE FATO _suPERyENIEgTE 1M_PEoIT_1vo DE HABI_LITAÇAO 

 
u PROCESSO LICITATÓRIO N° 295/2017 

PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N” 08/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

DECLARAÇÃO 

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

Local e Data 

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representante Legal 
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ANEXO-\HII- MINLFA AIA oE-REEISTÊO o_§ PEÇOí 

ATA REGISTRO PREÇOS N° [2017 

Processo N° 295/2017 
Licitação: Pregão Presencial de Registro de Preços n” 08/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 

Assunto: Fornecimento de: pães, leite, materiais de copa/cozinha e materiais de 
limpeza/higienização, destinados ao Setor de Patrimônio Material e Transporte - 
SPMT do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG, conforme 
especificações do Termo de Referência Anexo I deste edital. 

Ata de Registro de preços para futura e eventual contratação de Microempresas - 
ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Equiparadas, para o fornecimento de: 
pães, leite, materiais de copa/cozinha e materiais de limpeza/higienização, 
destinados ao Setor de Patrimônio Material e Transporte-SPMT do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG, que entre s¡ celebram o SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO oe PIUHMI-MG, Órgão Gerenciador de 
Registro de Preços e de outro lado, ............. .., na forma abaixo: 

Pelo presente instrumento, O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Lei n° 1.035/90, Pessoa 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 Sr°. Odécio da Silva Melo, brasileiro, 
casado, engenheiro civil, Pós Graduado em Saneamento Básico e Meio ambiente, 
portador da Cédula de Identidade n° 645.658 SSP/MG e CPF n° 236.095.166-15, 
residente e domiciliado nesta cidade de Piumhi/MG, doravante denominado 
apenas por SAAE PIUMHI-MG nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, 
da Lei 10.520/02, de 17 de julho de 2002, Resolução SAAE n° 118/2013 
(Regulamenta o Sistema de o Registro de Preços), Decreto Municipal n° 
2.887/2010 (Institui o Pregão), Lei Complementar n. 25/2010 (que institui o 

Estatuto Municipal da ME, EPP e MEI), Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006 com a redação dada pela Lei Complementar n° 147/2014, e 

demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas 
apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
08/2017, por deliberação da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, e homologado 
pelo Diretor Executivo, Sr. Odécio da Silva Melo, e a empresa 
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, inscrita no CNPJ/MF n° . 

estabelecida na Rua . n° _, Bairro 

, representada neste ato peio 
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 Contratação de Microempresas - ME, 
Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Equiparadas, para o fornecimento de: pães, 
leite, materiais de copa/cozinha e materiais de limpeza/higienização, destinados 
ao Setor de Patrimônio Material e Transporte-SPMT do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Piumhi-MG, conforme especificações do Termo de 
Referencia Anexo I, e conforme Edital do Pregão Presencial de Registro de 
Preços n° 08/2017, 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, descarga, imposto, taxas, seguros, bem como os 
ônus decorrentes de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência 
Social, encargos fiscais, comerciais, e outras que direta ou indiretamente 
incidirem sobre a contratada. 
II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as cláusulas e 
condições constantes do Edital, que a precedeu, na íntegra e as disposições da 
Resolução n° 118/2013 que regulamenta o Registro de Preços no SAAE Piumhi- 
MG, assim como as cláusulas condições constantes do Edital do PREGÃO 
PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 08/2017 que a precedeu e 
integra o presente instrumento de compromisso. 

Cláusula Terceira: - DA ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS 

Durante a vigência da Ata, a qualquer tempo, o preço registrado poderá ser 
revisto, reduzindo-o de conformidade corn 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 
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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 corn documentos e 
planilhas analíticas, que comprovem a sua procedência, tais: como listas de 
preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição, matérias primas ou de outros 
documentos julgados necessários que embasaram a oferta de preços por ocasião 
da classificação e as apuradas no momento do pedido. 
III - Se autorizado, pelo Orgão Gerenciador que realiza o processo licitatório de 
Registro de Preços, o reequilibrio econômico financeiro ou a redução nos preços 
registrados, os mesmos serão registrados em Ata de Registro de Preços, sendo a 
mesma publicada no mural público municipal. 
IV - Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão 
ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual 
apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e 
aquele vigente no mercado à época do registro - equação econômico-financeira. 
V - Será considerado preço de mercado, os que forem iguais ou inferiores a 
média daqueles apurados pelo SAAE PIUMHI-MG para determinado item, ou, 
ainda, os constantes de tabela realizada por órgãos de pesquisa contratados pelo 
SAAE PIUMHI-MG. 
VI - As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de 
desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas em jornal de 
circulação local. 

Cláusula Quarta:- DO PAGAMENTO 

O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado 
pela Tesouraria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG, por 
processo legal, após a comprovação da entrega do objeto 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; com exceção dos ITENS D9, 14 e 15 gue o pagamento será 
mensal. 
- Se o objeto não for entregue conforme condições deste Pregão, o pagamento 

ficará suspenso até seu recebimento definitivo. 

Sub-Cláusula Primeira: 

A Nota/Fiscal/Fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de fácil 
visualização, a indicação do n° do processo, no do Pregão e da Ordem de 
Empenho, a tim de se acelerar o trâmite de recebimento dos materiais e 
posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

Sub-Cláusula Segunda: 
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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" sera' 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) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - 
CNDT estiverem devidamente válidos, ficando retido o pagamento se a 
documentação estiver vencida, até que se regularize a situação, sem que isso 
gere direito à alteração de preços, correção monetária, compensação financeira. 

Sub-Cláusula Quinta: 

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

Sub-Cláusula Sexta: 

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

Sub-Cláusula Sétima: 

O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento, objeto da ata, nos seguintes 
casos: 
I - Se a qualidade dos produtos não corresponder às especificações exigidas no 
instrumento licitatório, o fornecedor será notificado para regularização no prazo 
máximo de 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. 
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Sub-Cláusula Oitava: 

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

Sub-Cláusula Nona: 

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

Cláusula Quinta:- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

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

presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas 
detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 

Cláusula Sexta:- DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DE QUANTITATIVOS 

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

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

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

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

I - 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 decorrenteestiver prevista para data posterior 
a do seu vencimento. 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
a) Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações 
exigidas, no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, o fornecedor será 
notificado para regularização no prazo máximo de 05 (cinco dias), 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
II- A entrega dos produtos objetos desta licitação será futura e parcelada, de 
acordo com as necessidades do SAAE, CIF almoxarifado do SAAE á Praça Zeca 
Soares n° 211- Centro - Piumhi-MG. 
Para os ITENS 14 e 15 o horário, local e quantidade da entrega será de 
segunda a sexta feira, com exceção de feriados os quais serão comunicados 
pelo SAAE, exceto para ETA (Estação de Tratamento de Água) e ETE 
(Estação de Tratamento de Esgoto) que deverá ser entregue nos feriados 
bem como aos sábados, conforme tabela a ser fornecida pelo Setor de 
Patrimônio Material e Transporte ~ Almoxarifado ao licitante vencedor. 
Em relação ao ITEM 09, as quantidades de entrega, bem como os dias da 
semana de entrega (que deverão ser de no minimo dois dias na semana), serão 
definidas posteriormente pelo Almoxarifado, o local será na Sede da 
Administração do SAAE, localizado na Praça Zeca Soares, 211, Piumhi/MG, 
conforme tabela a ser fornecida pelo Setor de Patrimônio Material e Transporte - 
Almoxarifado. 
III- O(s) fornecedor e (s) detentor (es) da presente Ata de Registro de Preços 
assumem integralmente a responsabilidade por prejuizos decorrentes de 
acidentes de trabalho eventualmente ocorridos com seu pessoal durante a 

realização da prestação dos serviços/entrega do produto. 
IV - As condições de recebimento do objeto da ata são as seguintes: 

a) Na entrega será emitida Nota Fiscal correspondente, sendo que o objeto 
da licitação deverá ser recebido definitivamente mediante recibo, nos termos da 
alínea “b", do inciso II, do art. 73 da Lei 8.666/93. 

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

c) Caso não cumpridas as exigências deste Edital, o fornecedor será 
comunicado a retirar os produtos no local de entrega e substitui-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 
produtos, com motivo plenamente justificado e aceito pela mesma. 

Sub-Cláusula Segunda: 

Não será concedida, pelo SAAE PIUMHI-MG, qualquer dilação de prazo para a 
entrega dos produtos, por erro do Fornecedor. 
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comssgo DE LICITAÇÃO 
Cláusula Nona:- DA AUTORIZAÇAO PARA FORNECIMENTO 

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

Cláusula Décima :- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIO 

As despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, correrão à conta 
das possíveis dotação orçamentária consignada nos Programas: 
17.122.0021.2165, 17.512.0447.2169 e 17.512.0449.2170, e Elemento: 
3.3.90.30, do Orçamento do SAAE PIUMHI-MG em vigor em vigor, ou da que 
vier a substitui-Ia nos próximos exercícios, segundo o novo Plano de 
Classificação Funcional Programática, e demais disposições contidas na Lei nO 
4.320/64, em combinação com inciso V, do art. 55, da Lei n° 8.666/93, em 
combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei Complementar n° 101/2000. 

Cláusula Décima Primeira:- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO 
FORNECEDOR 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pelo SAAE PIUMHI- 
MG, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o Fornecedor: 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
a) Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou as 

normas legais aplicáveis à esp_écie; 
b) Não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese de este tornar-se 

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

Sub-Cláusula Única: 

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

Cláusula Décima Terceira:- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 
DO FORNECEDOR 

I - Entregar os produtos, na forma pactuada; 
II - Dar ciência o SAAE PIUMHI-MG, imediatamente, e por escrito, de qualquer 
anormalidade existente nos produtos, mesmo que não sejam de sua 
competência; 
III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo SAAE PIUMHI-MG, 
cujas reclamações se obriga a atender prontamente; 
IV - A ausência ou omissão da 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 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
São obrigações do SAAE PIUMHI-MG: 

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

Cláusula Décima Quinta:- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

a) Ensejar o retardamento da execução do certame; 
b) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
c) Comportar-se de modo inidôneo; 
d) Fizer declaração falsa; 
e) Cometer fraude fiscal; 
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. 

Sub-Cláusula Primeira: 

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

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

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

Sub-Cláusula Terceira: 

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

Sub-Cláusula Quarta: 

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

Sub-Cláusula Quinta: 

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

Sub-Cláusula Sexta: 

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

Sub-Cláusula Sétima: 

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

Sub-Cláusula Oitava: 

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: 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
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 - Reincídêncía em descumprimento de prazo estipulado; 
II - Descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação estipulada. 

Sub-Cláusula Décima: 

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

Sub-Cláusula Décima Primeira: 

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

Sub-Cláusula Décima Segunda: 

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

Sub-Cláusula Décima Terceira: 

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

Cláusula Décima Sexta:- DA NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS 

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

Cláusula Décima Sétima:- DOS RECURSOS 

Das decisões relativas à rescisão contratual e aplicação das sanções previstas 
neste instrumento cabem os recursos constantes do art. 109, da Lei n° 
8.666/93, sendo processados de acordo com as disposições dos parágrafos do 
mesmo artigo. 
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Cláusula Décima 0itava:- DOS ILÍCITOS PENAIS 

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

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

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

c) 0 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 8666/93 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, apIicar-se-ão os Princípios Gerais de Direito. 

Cláusula Vigésima :- DO FORO 

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

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 

Contratante 

Contratada 
Testemunhas:- 

RG n° RG n° 
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ANEXO IX 
MINUTA DE CARTA-CONTRATO N° (***)/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° (***)/2017 

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

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

Cláusula Primeira:- DO FUNDAMENTO 

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

Cláusula Segunda:- DO OBJETO 

0 objeto o presente contrato é o fornecimento de: pães, leite, materiais de 

copa/cozinha e materiais de limpeza/higienização, destinados ao Setor de 
Patrimônio Material e Transporte - SPMT do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Piumhi-MG, conforme especificações do Termo de Referência Anexo I, e 

conforme Edital do Pregão Presencial de Registro de Preços n° 08/2017, a 

proposta do Fornecedor e a Ata da Sessão Pública do Pregão, cujos termos são 
parte integrante do presente instrumento. 

Cláusula Terceira# DO PREÇO, QUANTIÇDADE, DA VIGÊNCIA , DO 
PAGAMENTO E DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

I - Preço: 

Item. cód. Quant. Marca. Unid. Especificação do Objeto Preço. Preço. 
produto Unitário Total 

SAAE 

01 00002 20 Litro. ÁLCOOL ÉTILICO HIDRATADO 
EM GEL (desinfetante de uso 
geral), mínimo de 65° INPM, 
neutro, frasco com 500 ml, validade 
minima remanescente de 24 
meses, com certificado INMETRO e 
características gerais do produto 
impressas na embalagem. oz 01507 24 um_ CAPACHO - TAPETE, material: 
fibra sintética, cores: azul, cinza, 
preto, dimensões: 60x 45 cm. 

03 03109 12 Unid. CERA LÍQUIDA, aplicação pisos 

cerâmicos, granitos, mármore e 
paviflex. Cor incolor. Frasco de 750 
ml. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, número 
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do lote, validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 04 04915 06 Unid. CESTO PLÁSTICO PARA LIXO, 
tipo balde com tampa, capacidade 
para 100 litros, medidas: 51 cm 

(diâmetro) x 69 cm (altura). Cores 
preta e azul escuro. 

O5 04923 12 Unid. COLHER DE MESA, em inox, com 
espessura mínima de 1,0 mm. 
Comprimento mínimo 19 cm, cabo 
em inox, de primeira qualidade. 

06 04921 06 Unid. FERVEDOR COM TAMPA, 
antiaderente, starflon, alumínio 
com revestimento em antiaderente, 
alças de baquelite antitérmico, 
Caçarola com revestimento interno 
e externo, cor preta. Capacidade de 
1,8 litros. 

D7 00714 12 Unid. FLANELA, 100% algodão, medindo 
60 x 40 cm, percentual variando 2 

x 3 cm na cor laranja, corn 
acabamento em overloque. 
Embalagem: Pacotes plástico 
contendo 2 unidades, impresso a 

marca do fabricante e data de 
fabricação. 08 04919 12 Unid. GARRAFA TÉRMICA, com 
capacidade para 01 Litro, com 
tampa de rosca e alça. A garantia 
deverá ser igual ou superior a um 
ano e a marca impressa na garrafa. 09 04917 6.000 Litro. LEITE INTEGRAL 01 LITRO, cru 
pausterizado, padronizado, 
homogenizado, refrigerado, não 
contém glúten, embalagem de 01 
litro, com prazo de validade de no 
minimo O6 (seis) dias. 
Apresentação de certificado, ou 
declaração ou alvará sanitário, 
emitido por órgão competente que 
comprove que o produtor ou 
empresa armazenadora e/ou 
distribuidora foram vistoriadas pelo 
serviço de vigilância sanitária 
estadual ou municipal, ou pelo 
serviço de inspeção federal ou 
estadual ou municipal do setor de 
agricultura demonstrando que 
estão aptas para os seus 
funcionamentos regulares. 

1D 02916 10 Unid. LIXEIRA me PLÁSTICO (PARA 
BANHEIROS), com tampa e 
acionamento por pedal (prático, 
durável e higiênico), com 
capacidade para 13,5 litros. Cor 
azul e cinza. A apresentação do 
produto deverá obedecer a 

legislação atual vigente. 11 02350 12 Unid. LUSTRA MÓVEIS. Emulsão aquosa 

cremosa, perfumada, para 
aplicação em móveis e superfícies 
lisas. Aromas diversos. Frasco 
plástico de 200 ml corn bico 
econômico. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação, procedência, número 

45 



lícitacoes@saaepiumh¡.com.br 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - 

 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

CNPJ: 21781816/000110 

Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO os LICITAÇÃO 
do lote, validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

12 00722 100 Par. LUVA DE BORRACHA p/limpeza 
tamanho P,M e G. 

13 01682 36 Unid. PANO DE PRATO, para cozinha, 
resistente, com no mínimo 95% 
algodão, em cores claras, medindo 
40 x 66 cm, com bainha, 
esteriiízado, livre de qualquer tipo 
de impureza ou contaminação. 

14 00801 1.000 Kilo. PÃO DOCE de 10o gramas. 

15 00800 3.000 Kilo. pño DE SAL FRÂNCES de 50 
gramas. 

16 00705 150 Pct . PAPEL TOALHA, cortado, 
interfolhado, cor branco, medindo 
23 x 21 cm, com duas dobras, 
super-resistente, rápida absorção 
de líquido, primeira qualidade. 
Aplicação para higienização: pacote 
com 1.000 folhas. Contendo 
identificação do produto, marca do 
fabricante e data de fabricação. 17 04924 O2 Unid. PASSADOR DE CERA, de uso 
doméstico, com espuma retangular 
medindo 4,5x30 cm, cabo de 
madeira revestido medindo 1,20 rn, 
com gancho na ponta para 
pendurar. 

18 04158 12 Unid. PORTA SABONETE LÍQUIDO, 
plástico, capacidade 300 ml, com 
válvula de aplicação, cor 
transparente. 

19 04922 04 Jogo. POTE MATIMENTOS, jogo de pote 
mantimentos, plástico c/ tampa 
roscável, contendo 05 peças, cores 
diversas. 

20 04916 06 Unid. POTE PARA não, pote plástico 
retangular, 14 Litros, com tampa, 
cor transparente tampa branca. 21 04920 06 Dúzia. PREENDEDOR DE ROUPA, de 
plástico, tradicional com 12 
unidades. 

22 01065 100 Unid. REFRIGERANTE 
Bebida não alcoólica, sabor 
guaraná, gaseificada ou 
carbonatada, acondicionada em 
embalagem de polietileno 
tereftalato multicamada descartável 
(PET). 
o Volume por embalagem : 2 
Litros. 
o A embalagem plástica deve 
atender às especificações e 

exigências contidas na Portaria 
n°987 de 8 de dezembro de 1998, 
da ANVISA, e deve conter: 
Fecho com tampa plástica 

descartável com lacre. 
Data de validade impressa, mínima 
de 3 meses a partir da data de 
entrega. 
O símbolo indicativo de PET 

grafado no próprio plástico da 
garrafa; 
Rótulo com os itens abaixo: 
::Identificação do volume; 
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2 Descrição dos ingredientes, com 
a indicação 
dos conservantes e corantes 
utilizados; 
=› Informação nutricional; 
=› Nome e endereço da empresa 
responsável pelo preparo; 
=› Identificação do volume; 
:a Número do CNPJ ou do Registro 

-- no Ministério da Agricultura (MAPA) 
23 04918 O6 Unid. RODO PARA FIA, plástico, de alta 

qualidade, com borda 
emborrachada 20 cm. 

24 00020 1o Km_ SABÃO EM PÓ AMARELO, pacote 
com 01 Kilo. 

25 00717 oe Gaião. SABONETE LÍQUIDO, aspecto 
fisico viscoso, cremoso, perolado 

rx) com fragrância erva-doce ou touch 

of velvet. Aplicação para 
higienização. Galão de O5 Litros. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, número 
do lote, validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

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

ampla defesa. 
IV - DO pagamento: as condições de pagamento estão de conformidade com a 
Ata de Registro de Preços /2017. 
V - Da dotação Orçamentária: a ficha orçamentária está de conformidade a 
Ata de Registro de Preços n° /2017. 

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

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

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

As condições de recebimento e as penalidades estão de conformidade com a Ata 
de Registro de Preços n° (***)/2017. 
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Cláusula Sexta:- DA FORMALIZAÇAO DO CONTRATO 

A cada Ordem de Compra (Nota de Empenho) emitido em favor do fornecedor 
detentor da Ata de Registro de Preços n° (***)/2017, será anexada junto à 

mesma uma nova carta-contrato depois de devidamente confirmado O aceite 
através de meio eletrônico Ou fac-símile. 

Cláusula Sétima: GESTÃO /FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como O recebimento e 
a conferência dO objeto dO contrato, será realizado pela servidora do SAAE Sônia 
Roseni Costa, Matrícula n° 0039 observando se o mesmo está atendendo Os 
padrões exigidos no edital, observados Os artigos 67 a 76, da Lei Federal 
no 8.666/93. 
§1° -A servidora do SAAE Sônia Roseni Costa atuará como gestor e fiscalizador 
da execução do objeto contratual. 
§2° - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem 
nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das 
obrigações decorrentes deste Contrato. 

Cláusula oitava:- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços 
n° (***)/2016. 

Cláusula Nona:- DO FORO 

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

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

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DE PIUHMI-MG 

Contratante 

Contratada 
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Testemunhas:- 
RG n° RG n° 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 08/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 295/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

1 - DO OBJETO 

Este termo tem por objeto a contratação de Microempresas - ME, Empresas 
de Pequeno Porte - EPP ou Equiparadas, visando o Registro de Preços para 
futuro e eventual fornecimento de: pães, leite, materiais de copa/cozinha e 

materiais de limpeza/higienização, destinados ao Setor de Patrimônio 
Material e Transporte-SPMT do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Piumhi-MG. 

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

Necessidade em atender a reposição do estoque para atendimento da demanda dos 
diversos setores do SAAE, sendo indispensáveis à manutenção das atividades 
administrativas e operacionais. 

3 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

3.1 - A proposta comercial poderá ser apresentada conforme modelo do Anexo II- Modelo 
de Proposta Comercial, ou em modelo próprio, desde que contenha todas as informações 
ali previstas, com identificação da pessoa jurídica proponente, n.° do CNPJ, endereço, 
números de telefone e fac-símile, e-mafl e assinatura do seu representante legal ou 

credenciado, devidamente identificado e qualificado sem emendas, borrões, rasuras, 
ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem 
lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à administração ou não impeclirem a exata 
compreensão de seu conteúdo, constando: 

a) data e assinatura do representante legal da proponente; 

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

c) endereço completo; 

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

e) Valor total da proposta por extenso. 
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f) Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso prevalecerão estes 
últimos. 

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

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

4 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

a) Os produtos deverão ser novos, provenientes de fábrica, lacrados e selados pelo 
fabricante ou fornecedor e entregues devidamente embalados, contendo 
externamente a data de fabricação e data de validade, o nome do produto, 
quantidades e outras informações, de acordo com a legislação pertinente, de forma 
a garantir completa segurança ao consumo e transporte e a identificar o seu 
conteúdo. 
b)A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos 
produtos fornecidos, bem como efetuar a substituição imediata, e totalmente às 
suas expensas de qualquer produto entregue comprovadamente adulterado ou 
inutilizávei, portanto, fora das especificações técnicas e padrões de qualidade. 
c)- Os produtos deverão conter todas as informações necessárias à perfeita 
caracterização dos mesmos, em Língua Portuguesa, como marca, peso, composição 
e demais especificações necessárias para a perfeita caracterização do produto. Os 
produtos dos ITENS 14 e 15 deverão ser fabricados de acordo com as normas de 
qualidade exigidas pela Vigilância Sanitária Municipal. 
d)- O SAAE de Piumhi se reserva o direito de solicitar amostragem dos produtos 
para conferencia das normas de qualidade. 
e)0 gestor/fiscal de contrato do SAAE não aceitará nem receberá qualquer produto 
com atraso, defeitos ou imperfeições, em desacordo com as especificações e 
condições constantes deste Termo de Referência ou em desconformidade com as 
normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo ao contratado efetuar as 
substituições necessárias no prazo determinado neste Termo de Referência ou 
outro definido pelo gestor/fiscal de contrato, sob pena de aplicação das sanções 
legais ou de rescisão contratual. 

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

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

5.1 R$ 66.735,44 (sessenta e seis mil, setecentos e trinta e cinco reais e 
quarenta e quatro centavos) é o valor estimado para o periodo de 12 (doze) 
meses. 

5.2 Na planilha a seguir, estão discriminados os valores unitários máximos 

admitidos para participação nesta licitação, será: g 
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Item Cód. 
Produto 

SAAE 

Quant. Marca. Unid. Especificação do Objeto Preço. 
Unitário 

Preço. 
Total 

01 00002 20 Litro. 

02 01507 24 

ÁLCOOL ÉTILICO 
HIDRATADO EM GEL 
(desinfetante de uso geral), 
minimo de 65° INPM, neutro, 
frasco com 500 ml, validade 
mínima remanescente de 24 
meses, com certificado 
INMETRO e características 
gerais do produto impressas 
na embalagem. 

R$ 5,17 R$ 103,40 

Unid. CAPACHO - TAPETE, 
material: fibra sintética, cores: 
azul, cinza, preto, dimensões: 
60 x 45 cm. 

R$13,40 R$ 321,60 

03 03109 12 Unid. CERA LÍQUIDA, aplicação 
pisos cerâmicos, granitos, 
mármore e paviflex. Cor 
incolor. Frasco de 750 ml. A 

embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
número do lote, validade e 
número de registro no 
Ministério da Saúde. 

R$ 8,80 R$ 105,60 

04 04915 06 Unid. CESTO PLÁSTICO PARA 
LIXO, tipo balde com tampa, 
capacidade para 100 litros, 
medidas: 51 cm (diâmetro) x 

69 cm (altura). Cores preta e 

azul escuro. 

R$49,68 R$ 298,08 

05 04923 12 Unid. COLHER DE MESA, em inox, 
com espessura mínima de 1,0 
mm. Comprimento mínimo 19 
cm, cabo em inox, de primeira 
quaüdade. 

R$ 2,95 R$ 35,40 

06 04921 06 Unid. FERVEDOR COM TAMPA, 
antiaderente, starflon, 
alumínio com revestimento em 
antiaderente, alças de 
baquelite antitérmico, Caçarola 
com revestimento interno e 
externo, cor preta. Capacidade 
de 1,8 litros. 

R$50,45 R$ 302,70 

07 00714 12 Unid. FLANELA, 100% algodão, 
medindo 60 x 40 cm, 
percentual variando 2 x 3 cm 
na cor laranja, com 
acabamento em overloque. 
Embalagem: Pacotes plástico 
contendo 2 unidades, impresso 
a marca do fabricante e data 
de fabricação. 

R$3,50 R$ 42,00 

08 04919 12 Unid. GARRAFA TÉRMICA, com 
capacidade para O1 Litro, corn 
tampa de rosca e alça. A 
garantia deverá ser igual ou 
superior a um ano e a marca 
impressa na garrafa. 

R$32,68 R$ 392,16 

09 04917 6.000 Litro. LEITE INTEGRAL 01 LITRO, 
cru pausterizado, padronizado, 
homogenizado, refrigerado, 
não contém glúten, 
embalagem de O1 litro, com 
prazo de validade de no 
mínimo 06 (seis) dias. 

R$2,62 R$15.720,00 

"Mm 
5-000 PIUMHI/MG - Telefax 37-3371-13  



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

Iicitacoes@saaepiumhi.com.br  _ » _ 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - Telefax 37-3371-1   ' 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CNPJ: 23.782.816/000110  p 

Apresentação de certificado, 
ou declaração ou alvará 
sanitário, emitido por órgão 
competente que comprove que 
o produtor ou empresa 
armazenadora e/ou 
distribuidora foram vistoriadas 
pelo serviço de vigilância 
sanitária estadual ou 
municipal, ou pelo serviço de 
inspeção federal ou estadual 
ou municipal do setor de 
agricultura demonstrando que 
estão aptas para os seus 
funclonamentos regulares. 10 02916 10 Unid. LIXEIRA DE PLÁSTICO 
(PARA BANHEIROS), com 
tampa e acionamento por 
pedal (prático, durável e 

higiênico), com capacidade 
para 13,5 litros. Cor azul e 
cinza. A apresentação do 
produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

R$31,93 R$ 319,30 

11 02350 12 Unid. LUSTRA MÓVEIS. Emulsão 
aquosa cremosa, perfumada, 
para aplicação em móveis e 
superfícies lisas. Aromas 
diversos. Frasco plástico de 
200 ml com bico econômico. A 

embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
número do lote, validade e 
número de registro no 
Ministério da Saúde. 

R$ 7,20 R$ 86,40 

12 00722 100 Par. LUVA DE BORRACHA 
p/Iimpeza tamanho P,M e G. 

R$ 5,02 R$ 502,00 
13 01682 36 Unid. PANO DE PRATO, para 

cozinha, resistente, com no 
mínimo 95% algodão, em 

cores claras, medindo 4D x 66 
cm, com bainha, esterilizado, 
livre de qualquer tipo de 
impureza ou contaminação. 

R$ 4,35 R$ 156,60 

14 00801 1.000 Kilo. PÃO DOCE de 100 gramas. 
R5 11,80 R$511.800,00 15 00800 3.000 KÍIO. PÃO DE SAL (FRANCES) de 

50 gramas R$ 11,38 R$34.140,00 
16 00705 150 Pct. PAPEL TOALHA, cortado, 

interfolhado, cor branco, 
medindo 23 x 21 cm, com 
duas dobras, super-resistente, 
rápida absorção de líquido, 
primeira qualidade. Aplicação 
para higienização: pacote com 
1.000 folhas. Contendo 
identificação do produto, 
marca do fabricante e data de 
fabricação. 

R$ 7,20 R$ 1080,00 

17 04924 02 Unid. PASSADOR DE CERA, de uso 
doméstico, com espuma 
retangular medindo 45x30 
cm, cabo de madeira revestido 
medindo 1,20 m, com gancho 
na ponta para pendurar. 

R$ 11,20 R$ 22,40 

18 04158 12 Unid. PORTA SABONETE 
LIQUIDO, plástico, 
capacidade 300 ml, corn 
válvula de aplicação, cor 

R$ 10,70 R$ 128,40 



licitacoes@saaepiumhi.com.br 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça zeca Soares, 211 - 

 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CNPJ: 23.782.816/000110  
37925-000 PIUMHI/MG - Telefax 37-3371-13 

 3  
transparente. 

19 04922 04 Jogo. POTE MATIMENTOS, jogo de 
pote mantimentos, plástico c/ 
tampa roscável, contendo 05 
peças, cores diversas. 

R$ 40,18 R$ 160,72 

20 04916 06 Unid. POTE PARA PÃO, pote 
plástico retangular, 14 Litros, 
com tampa, cor transparente 
tampa branca. 

R$ 29,68 R$ 178,08 

21 04920 06 Dúzia. PREENDEDOR DE ROUPA, 
de plástico, tradicional com 12 
unidades. 

R$ 3,55 R$ 21,30 

22 01065 IOO Unid. REFRIGERANTE 
Bebida não alcoólica, sabor 
guaraná, gaseificada Ou 

carbonatacia, acondicionada 
em embalagem de polietileno 
tereftalato multicamada 
descartável (PET). 
o Volume por embalagem : 

2 Litros. 
o A embalagem plástica deve 
atender às especificações e 
exigências contidas na Portaria 
n.°987 de 8 de dezembro de 
1998, da ANVISA, e deve 
conter: 
Fecho com tampa plástica 

descartável com lacre. 
Data de validade impressa, 
mínima de 3 meses a partir da 
data de entrega. 
O símbolo indicativo de PET 

grafado no próprio plástico da 
garrafa; 
Rótulo com Os itens abaixo: 

=› Identificação dO volume; 
=› Descrição dos ingredientes, 
com a indicação 
dos conservantes e corantes 
utilizados; 
=› Informação nutricional; 
:a Nome e endereço da 
empresa responsável pelo 
preparo; 
=› Identificação do volume; 
=› Número do CNPJ Ou do 
Registro no Ministério da 
Agricultura (MAPA) 

R$ 6,02 R$ 602,00 

23 04918 06 Unid. RODO PARA FIA, plástico, de 
alta qualidade, com borda 
emborrachada 20 cm. 

R$ 3,95 R$ 23,70 

24 00020 10 Unid. SABÃO EM PÓ AMARELO, 
pacote com D1 Kilo. 

R$ 5,80 R$ 58,00 
25 00717 06 Galão. SABONETE 

aspecto físico viscOsO, 
cremoso, perolado com 
fragrância erva-doce ou touch 
of velvet. Aplicação para 
higienização. Galão de O5 
Litros. A embalagem deverá 
conter externamente Os dados 
de identificação, procedência, 
número do lote, validade e 
número de registro no 
Ministério da Saúde. 

LÍQUIDO, R$ 22,60 R$ 135,60 

6-RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
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Os recursos orçamentários correrão por conta da possível dotação Orçamentária 

consignada nos Programas: 17.122.0021.2165, 17.512.0447.2169, 
17.512.0449.2170 e Elemento: 3.3.90.30, do Orçamento do SAAE PIUMHI- 
MG em vigor, ou da que vier a substitui-Ia nos próximos exercícios, segundo o 
novo Plano de Classificação Funcional Programática, e demais disposições contidas 
na Lei no 4.320/64, em combinação com inciso V, do art. 55, da Lei n° 8.666/93, 
em combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei Complementar n° 101/2000. 

7 - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA, RECEBIMENTO E PRAZO DE DURAÇÃO 

O Fornecedor será obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a 
vigência da Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data 
posterior a do seu vencimento. 

a)- A entrega dos produtos Objetos desta licitação será futura e parcelada de 
acordo com as necessidades do SAAE, CIF almoxarifado localizado à Praça Zeca 
Soares n° 211- Centro na cidade de Piumhi-MG. 

Para os Itens 14 e 15 o horário, local e quantidade da entrega será de segunda a 
sexta feira, com exceção de feriados os quais serão comunicados pelo SAAE, 

exceto para ETA (Estação de Tratamento de Água) e ETE (Estação de 
Tratamento de Esgoto) que deverá ser entregue nos feriados bem como 
aos sábados, conforme tabela a ser fornecida pelo Setor de Patrimônio Material e 

Transporte - Almoxarifado ao licitante vencedor. 
a) Em relação ao ITEM 09, a quantidade de entrega, bem como os dias da 
semana de entrega (que deverão ser no mínimo dois dias na semana), 
serão definidos posteriormente pelo Almoxarifado, o local será na Sede da 
Administração do SAAE, localizado na Praça Zeca Soares, 211, Piumhi/ MG, 
conforme tabela a ser fornecida pelo Setor de Patrimônio Material e 
Transporte - Almoxarifado. 
b) Cada pedido deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a 

qual poderá ser feita por memorando, oficio, telex ou fac-símile, devendo dela 
constar: a data, o valor unitário dos materiais, a quantidade pretendida, o local de 
entrega, o carimbo e a assinatura do responsável. 
c) Os pedidos deverão ser acompanhados da nota-fiscal ou nota-fiscal fatura, 
conforme o caso. 

As condições de recebimento do objeto da ata são as seguintes: 

a) Será apurado os quantitativos e será emitida Nota Fiscal correspondente, sendo 
que o objeto da licitação deverá ser recebido definitivamente mediante recibo, nos 
termos da alínea "b", do inciso II, do art. 73 da Lei 8.666/93. 
b) O recebimento dos produtos será feito inicialmente em caráter provisório. O 
aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento está condicionado 
ao atendimento, conferência do produto pelo almoxarifado do SAAE e caso 
necessário poderá contratar um técnico conhecedor dos produtos para assessorar 
se os mesmos encontram dentro das exigências contidas neste edital 

l, u I 
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c) O fornecedor fica responsável pela troca dos produtos entregues quando 
apresentarem problemas como: rompimento de soldas, rompimento das 
embalagens tipo bags, latas amassadas e/ou estufadas, vazamento do produto 
quando em embalagem Iacrada, contaminação (carunchos e bigatos) antes do 
prazo determinado pela data de validade impressa na embalagem. 
d) A qualquer momento o SAAE PIUMHI-MG poderá determinar a realização de 
testes laboratoriais, custeados pelo fornecedor do produto, a fim de assegurar a 
qualidade dos produtos entregues. 

8- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

comprovação das condições de habilitação e qualificação exigidas no presente 
instrumento, reservando-se, inclusive, o direito de reter o valor correspondente aos 
pagamentos devidos até a regularização das obrigações pendentes. 

9- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTATANTE 

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

10- DO PAGAMENTO 

O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação quando 
solicitado pelo SAAE através de nota de empenho e de acordo com as necessidades 
da autarquia será efetuado pela Tesouraria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Piumhi-MG, por processo legal, após recebimento definitivo pela unidade 
requisitante do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal, devidamente 
aprovadas, no prazo de 07 (sete) dias úteis, com exceção dos itens 09, 14 e 15 
gue o pagamento será mensal.; sob pena de multa de 0,5% ao mês, ou fração 
(pro rata die), sobre o valor da fatura; 
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a) se o objeto não for entregue conforme condições deste Edital, o pagamento 
ficará suspenso até seu recebimento definitivo. 
b) A Nota/Fiscal/Fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de fácil 
visualização, a indicação do n° do processo, n° do Pregão e da Ordem de Empenho, 
a fim de se acelerar o trâmite de recebimento dos materiais e posterior liberação do 
documento fiscal para pagamento. 
c) O SAAE PIUMHI-MG, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá 
devolvê-Ia à adjudicatária para que sejam feitas as correções necessárias, sendo 
que o prazo estipulado no "item 9" será contado somente a partir da 
reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício 

  

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

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

f)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. 

g) - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a adjudicatária dará 
ao SAAE PIUMHI-MG plena, geral e irretratável quitação da remuneração 
referente aos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a 

qualquer título, tempo ou forma. 
h) - O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento do objeto desta licitação, nos 
seguintes casos: 
- Se a qualidade dos produtos não corresponder às especificações exigidas no 
instrumento licitatório, o fornecedor será notificado para regularização no prazo 
máximo de 05 (cinco dias) úteis, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis; 
- Obrigação do Fornecedor com terceiros que, eventualmente, possa prejudicar o 

SAAE PIUMHI-MG; 
- Débito cio Fornecedor para com o SAAE PIUMHI-MG quer provenha da execução 
do contrato, quer resulte de outras obrigações; 
- Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o pagamento 
ficará retido até que o Fornecedor atenda a cláusula infringida. 
i- Nenhum pagamento isentará o Fornecedor das responsabilidades e obrigações, 
nem implicará na aceitação definitiva dos produtos. 
j-No preço ajustado na presente ata incluem-se todas as despesas verificadas tais 
como transporte do objeto do contrato e obrigações tributárias, trabalhistas, prêmio 

de seguro, para-fiscais, infortunísticas, previdenciárias, fiscais, etc.  
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11- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

I - 0 prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) 
meses, nos termos da Lei. 

II - Nos termos do art. 15, parágrafo 4°, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei 
Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o 

SAAE PIUMHI-MG não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata. 
III - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 
8.666/93, com as alterações que Ihe 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. 

12 - Da Vigência da Carta Contrato 

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

13 - GESTÃO [FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a 
conferência do objeto do contrato, será realizado pela servidora do SAAE Sônia 
Roseni Costa Matrícula n° 0039 observando se o mesmo está atendendo os padrões 
exigidos no edital, observados os artigos 67 a 76, da Lei Federal no 8566/93. 
§1° -A servidor Sônia Roseni Costa do SAAE atuará como gestora e fiscalizadora da 
execução do objeto contratual. 
§2° - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem 
nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das 
obrigações decorrentes deste Contrato. 

14- 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; 
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III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 

contratar com o SAAE PIUMHI-MG pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
IV - Declaração de 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 O5 (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 cometímento das ilegalidades descritas nas alíneas “a" a "g" implica o 

descredenciamento do cadastramento de fornecedores do SAEE PIUMHI-MG. 

15 - SUSTENTABILIDADE EM ATENDIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

15.1 Em observância aos quesitos de sustentabilidade deverão ser atendidos, no 
que couber, as exigências do art. 3° da Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n° 
12.305/10 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), Lei Estadual n° 18.031/09 
(Política Estadual de Resíduos Sólidos), Decreto Estadual n° 46.105/12 
(Desenvolvimento Sustentável nas contratações públicas de Minas Gerais) e demais 
legislações específicas, com destaque: 
a) emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem 
local (eficiência econômica, sustentabilidade social, em atendimento ao inciso III, 
art. 6° do decreto n° 46.105/12; 
b) redução de resíduos, reaproveitamento e destinação adequada dos materiais 
recicláveis; 
c) utilização de equipamentos com baixo consumo energético e baixa emissão de 
ruído; 
d) observação das normas do INMETRO e da ISO 14.000. 
Ressaltando ainda as exigências do Decreto Estadual n° 46.105/2012, deverão ser 
atendidos, in verbis, os seguintes quesitos: 
Art. 2° No momento da definição do objeto e das obrigações contratuais, o 

responsável pela aquisição de bens, contratação de serviços e obras avaliará 
aviabilidade da adoção de critérios de sustentabilidade, nos termos deste Decreto. 

10 
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§ 1° Para a definição dos critérios referidos no caput, poderão ser observadas 
práticas sustentáveis utilizadas pelo mercado fornecedor. 
§ 3° A adoção dos critérios de sustentabilidade de que trata o caput preservará o 

caráter competitivo do certame e a economicidade da contratação. 
§ 4° Os critérios e práticas de sustentabilidade de que trata este Decreto serão 
veiculados como especificação técnica do objeto ou obrigação da contratada. 
Art. 4° consideram-se critérios de sustentabilidade: 
I - economia no consumo de água e energia; 
II - minimização da geração de resíduos e destinação final ambientalmente 
adequada dos que forem gerados; 
III - racionalização do uso de matérias-primas; 
IV - redução da emissão de poluentes e de gases de efeito estufa; 
V - adoção de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente; 
VI - utilização de produtos atóxicos ou, quando não disponíveis no mercado, de 
menor toxicidade; 
VII - utilização de produtos com origem ambiental sustentável comprovada; 
VIII - utilização de produtos reciclados, recicláveis, reutilizáveis, reaproveitáveis ou 
biodegradáveis compostáveis; 
IX - utilização de insumos que fomentem o desenvolvimento de novos produtos e 

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

16- CONDIÇÕES GERAIS: 
O SAAE poderá alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços 

A contratação será formalizada por meio de nota de empenho de despesa, nos 
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ANEXO II 
PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 08/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 295/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 

MINUTA DE CARTA-PROPOSTA 

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

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

Item. Cód. Quant. Marca. Unid. Especificação do Objeto Preço. Preço. 
Produto Unitário Total 

SAAE 

01 00002 20 Litro. ÁLCOOL ÉTILICO HIDRATADO EM 

GEL (desinfetante de uso geral), 
minimo de 65° INPM, neutro, frasco 
com 500 ml, validade mínima 
remanescente de 24 meses, com 
certificado INMETRO e caracteristicas 
gerais do produto impressas na 
embalagem. 

D2 01507 24 Umd_ CAPACHO - TAPETE, material: 
fibra sintética, cores: azul, cinza, 
preto, dimensões: 60 x 45 cm. 

03 03109 12 Unid. CERA LÍQUIDA, aplicação pisos 
cerâmicos, granitos, mármore e 
paviflex. Cor incolor. Frasco de 750 
ml. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, número 
do lote, validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

04 04915 O6 Unid. CESTO PLÁSTICO PARA LIXO, 
tipo balde corn tampa, capacidade 
para 100 litros, medidas: 51 cm 

(diâmetro) x 69 cm (altura). Cores 
preta e azul escuro. 

05 04923 12 Unid. COLHER DE MESA, em inox, com 

espessura mínima de 1,0 mm. 
Comprimento mínimo 19 cm, cabo 
em inox, de primeira qualidade. 

06 04921 06 Unid. FERVEDOR COM TAMPA, 
antiaderente, starflon, alumínio corn 
revestimento em antiaderente, alças 
de baquelite antitérmico, caçarola 
com revestimento interno e externo, 
cor preta. Capacidade de 1,8 litros. 

07 00714 12 Unid. FLANELA, 100% algodão, medindo 
60 x 40 cm, percentual variando 2 x 

3 cm na cor laranja, com 
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CNPJ: 21782316/000110 

acabamento em Overloque. 
Embalagem: Pacotes plástico 
contendo 2 unidades, impresso a 
marca do fabricante e data de 
fabricação. 

O8 04919 12 Unid. GARRAFA TÉRMICA, com 
capacidade para 01 Litro, com tampa 
de rosca e alça. A garantia deverá 
ser igual ou superior a um ano e a 

marca impressa na garrafa. 
09 04917 6.000 Litro. LEITE INTEGRAL 01 LITRO, cru 

pausterizado, padronizado, 
homogenizado, refrigerado, não 
contém glúten, embalagem de 01 
litro, com prazo de validade de no 
mínimo 06 (seis) dias. Apresentação 
de certificado, ou declaração Ou 

alvará sanitário, emitido por órgão 
competente que comprove que o 

produtor ou empresa armazenadora 
e/ou distribuidora foram vistoriadas 
pelo serviço de vigilância sanitária 
estadual ou municipal, ou pelo 
serviço de inspeção federal ou 
estadual ou municipal do setor de 
agricultura demonstrando que estão 
aptas para os seus funcionamentos 
regulares. 

10 02916 10 Unid. LIXEIRA DE PLÁSTICO (PARA 
BANHEIROS), com tampa e 
acionamento por pedal (prático, 
durável e higiênico), com capacidade 
para 13,5 litros. Cor azul e cinza. A 

apresentação do produto deverá 
Obedecer a legislação atual vigente. 

11 02350 12 Unid. LUSTRA MÓVEIS. Emulsão aquosa 
cremosa, perfumada, para aplicação 
em móveis e superfícies lisas. 
Aromas diversos. Frasco plástico de 
200 ml com bico econômico. A 

embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, número 
do lote, validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

12 00722 100 Par. LUVA DE BORRACHA p/limpeza 
tamanho P,M e G. 

13 01682 36 Unid. PANO DE PRATO, para cozinha, 
resistente, com no mínimo 95% 
algodão, em cores claras, medindo 
40 x 66 cm, com bainha, 
esterilizado, livre de qualquer tipo de 
impureza ou contaminação. 

14 00801 1.000 Kilo. PÃO DOCE de 10o gramas. 

15 00800 3.000 Kilo. PÃO DE SAL (FRÂNCES) de 5o 
gramas 

16 00705 150 Pct. PAPEL TOALHA, cortado, 
interfolhado, cor branco, medindo 23 
x 21 cm, com duas dobras, super- 
resistente, rápida absorção de 
líquido, primeira qualidade. 
Aplicação para higienização: pacote 
com 1.000 folhas. Contendo 
identificação do produto, marca do 
fabricante e data de fabricação. 

17 04924 02 Unid. PASSADOR DE CERA, de uso 
doméstico, com espuma retangular 
medindo 4,5x30 cm, cabo de 
madeira revestido medindo 1,20 m, 

13 
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COMISSÃO os LICITAÇÃO 

 
com gancho na ponta para pendurar. 

18 04158 12 Unid. PORTA SABONETE LÍQUIDO, 
plástico, capacidade 300 ml, com 
válvula de aplicação, Cor 

transparente. 
19 04922 04 Jogo. POTE MATIMENTO5, jogo de pote 

mantimentos, plástico c/ tampa 
roscável, contendo 05 peças, cores 
diversas. 

20 04916 O6 Unid. POTE PARA PÃO, pote plástico 

retangular, 14 Litros, com tampa, 
cor transparente tampa branca. 

21 04920 O6 Dúzia. PREENDEDOR DE ROUPA, de 

plástico, tradicional com 12 
unidades. 

22 01065 100 Unid. REFRIGERANTE 

Bebida não alcoólica, sabor guaraná, 
gaseificada ou carbonatada, 
acondicionada em embalagem de 
polietileno tereftaiato multicamada 
descartável (PET). 
o Volume por embalagem : 2 
Litros. 
o A embalagem plástica deve 
atender às especificações e 
exigências contidas na Portaria 
n.°987 de 8 de dezembro de 1998, 
da ANVISA, e deve conter: 
Fecho com tampa plástica 

descartável com lacre. 
Data de validade impressa, mínima 
de 3 meses a partir da data de 
entrega. 
O símbolo indicativo de PET grafado 

no próprio plástico da garrafa; 
Rótulo com Os itens abaixo: 
=› Identificação do volume; 
=› Descrição dos ingredientes, com a 

indicação 
dos cOnservantes e corantes 
utilizados; 
::- Informação nutricional; 
=› Nome e endereço da empresa 
responsável pelo preparo; 
=› Identificação do volume; 
=› Número do CNPJ ou dO Registro 
no Ministério da Agricultura (MAPA) 

23 04918 06 Unid. RODO PARA PIA, plástico, de alta 

qualidade, corn borda emborrachada 
20 cm. 

24 00020 10 um_ SABÃO EM PÓ AMARELO, pacote 
com O1 Kilo. 

25 00717 O6 Galão. SABONETE LÍQUIDO, aspecto 
físico viscoso, cremoso, perOladO 

com fragrância erva-doce ou touch 
of velvet. Aplicação para 
higienização. Galão de 05 Litros. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, número 
do lote, validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

Condições Gerais: 
A proposta terá validade de 6D (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão. 
Local e Data 
Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representante Legal 



SAAÉYÊ 
?Pê  

Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
cliretoriaQsaaeQiumhl.com.br CNPJ: 23.782.816/tl00110 

Autarquia Municipal [Lei1035/9D) Praça Zeca Soares, 211- 37925000 PIUMHI/MG - Telefax 37-3371-1332 

  

PORTARIA - SAAE - PIUMHI n. 18/2017 

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

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

. O Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Piumhi/MG, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Resolução n. 
127/2016 de 7/7/2016 editada pelo Comitê Técnico e Administrativo do SAAE, com o 

objetivo de implementar a modalidade de licitação do tipo PREGÃO ELETRÔNICO E 
PRESENCIAL, bem como, PREGÃO ELETRONICO E PRESENCIAL NO 
REGISTRO DE PREÇOS, regulamentados pela legislação pertinente, 

M coNFERE C0 se ACHA ARQU' 
GUIA. AUTAR Flu H¡ 

Art. 1°. Designar também para exercer as atrib ções legais de 
Pregoeira na realização de compras nas modalidades de licitação tipo PREGÃO 
PRESENCIAL e ELETRÔNICO e PREGÃO PRESENCIAL e ELETRÔNICO -no 

REGISTRO de PREÇOS, a servidora Jaqueline Aparecida de Souza, por meio de 
disputa justa entre os interessados, a compra mais econômica, segura e eficiente 
para o SAAE de Piumhi. 

o ORIGINAL 
VADO NESTA     

RESOLVE 

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

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

Mar/a Luciana Goulart de Castro 
Sônia Rosen/ Costa 

Ailton Francisco Figueiredo  



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

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

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

"W 

Piumhi-MG, 24 de fevereiro de 2017. 

Eng. ODÉCIO A SILVA MELO 
Diretor Executivo do SAAE 
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RESOLUÇÃO N° 118/2013. DE 25 DE JANEIRO DE 2013. 

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

O Presidente do Comitê Técnico e Administrativo do ServiçoAutônomo de 
Água e Esgoto de Piumhi-MG. no uso de suas atribuições legais. que lhe são conferidos 
pela alinea "b". do inciso Vi do art. 1° e do art. 36. do Regimento interno do-Comitê 
Técnico e Administrativo do SAAE e, ' 

CONSIDERANDO o disposto no art. i5. da Lei Federai n° 8.666/93. atualizada 
pela Lei n° 8.883/94: 

CONSIDERANDO. mais, a necessidade de promover a transparência fiscal. o 
interesse público. a racionalização e a agilidade. dos processos administrativos para o 
aquisição de bens e serviços comuns peIosERViÇO AUTÔNOMO .DEÁGIi-A El' ESGOTO DE 

PiUHMl-MG: .a 

e CONSIDERANDO." Íouircãààimi. à i “rteeêsâiéààã   ;tê-medidas que 
contribuam para a redução do déficit público: 

CONSIDERANDO. finalmente. a* necessidade.-¡derãunifoniñiidõão -íñortttativa. 
tendo em vista. o advento do Decreto Federal n? 7.892. fde*'23"de Jahéüàdetío?! ::sabe-raca 
nova regulamentação ao art. i5 da Lei 8666193: 

     
   

SE ACHA 

R E s o L v E AuTARqiâçãaulvAüo NESTA 
. - g'  u..¡,._.~ 

” .   .  “Pit/FHM” . a   ' i 
CAPÍTULO¡ v ' 

1 DISPOSIÇÕES GERAlS_ 

Alt. 'i9 As contratações de serviços e a aquisição de bens. quando 
efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços - SRB, _ obedecerão ao disposto nesta 
Resolução. _' i _   . . '“ _ 

Art. 2! Para os efeitos desta Resolução. são adotadas as seguintes a 
definições: 

raüi" Pq- : 'x s. 

I - Sistema 'iãegistrícíde Êreços àíócearmenráàtísdra* registro 
format de preços relativos a prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações 

. II - ata de registro de preços - documento v¡ríiçpiqiiirçj›t;í$§sng6ci6nai.;.com 
caracteristica de compromisso para futura contratação'. em que se registram os preços. 

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

Iil - órgão gerenciador - Diretoria Eisecutiva. responsavel pela condução do 

1 
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de preços dele decorrente: - 

IV - órgão participante - os Departamentos e Setores do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Piumhi-MG: e 

V - órgão não participante - órgão ou entidade da administração pública 
que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação. atendidos os requisitos 
desta norma, faz adesão a ata de registro de preços. 

Vl - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG: SAAE PlUMHl-MG. 

Art. 39 O Sistema de Registro de Preços podera ser adotado nas seguintes 
hipóteses: 

_ I - quando. pelas caracteristicas do bem ou serviço. houver necessidade de 
contratações freqüentes: *  ,W _ _ À ll - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas 

, _ - parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em 
regime de tarefa: . l 

Ill - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de 
_serviços para atendimento a mais de um setoroudepartarjnento: ou  

Iv - quando. pela 'natureza do obietohnãotorípossiyel djeítiñirpreyiamente o 
quantitativo a ser demandado pelo SAAE PIIiMHl-MG. CONFERE com o ORIGINAL se ACHA ARQUIVADO NESTA 

AUTARQUIA. 

--cA-plruto--n  =í   iaiwmnrsi- __            Ir  r ”z;....=á1írt¡   
DASCOMPEIÊNCIAS no óneão ornamentos ç' * " " 

i Art.   .caorórgãogerenciaaoic a”  de todos' os atosde  
e administração do sistemaideReglstro de. Ffreçosçreaiaaaso segaintezsfi s ::a :r*:'-2§%..«--:-   s' 

I - GOÚSQEÕQFWIHÍQFTRGÇÕSS: EBIÇIÍWQS;...àgztzâãÍímüÍlwuÍBÇÍÍNÍQUCiMaÇ ;Ãêtçtahtgg 
_ consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos 

basicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização: 
li - promover_ atos necessarios_ a instrução, processual _para ígãrrggzilizaçãoãdo 

procedimento licitatório: ' ' À  ' 'i i ' 'A t 

III - realizar pesquisa de mercado_ para identificfiçêtç. 994759195 estimada :dg 
licitação e consolidar os dados das pesquisas deimekrcado reqlizaàgàpelçqs;_õigaóggé 
entidades pamdpanbs; _ i .. . . . . _ . . i o  _í  .       

IV - confirmar junto aos. órgãos participantes a._sua_ conÇ9F<iÕnciq.çpm;o 
objeto a ser Iicitado..i_nclusiv_e_ _quanto aos quantitativos¡ e terrnogle' referência ou projeto 
básico: p. _ . . l .    _ _. ._ .. ' .--5¡,. .,_. 

V - realizará; procedimento iicitátóñoi,  M'  "  '   " ' 

Vi - gerenciar a 'ata de registro depreços: 
Vil - conduzir eventuais renegociações dos preços registrados: 
VIII - aplicar, garantida a ampia ,defesa e o contraditório, as penalidades 

decorrentes de infrações no procedimento licitatório; e 
lx - aplicar, garantida a ampla defesa__e, o-.contraaitório, as penalidades 

decogerrtêã do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do 
desrfumpríygento das &obrigações contratuais. emtrelaçãoasçsuas próprias contratações. 

__/ 
_ x 

. q_ __~|!“u¡:j_:'¡:'¡¡..:“,!-¡5 r_ 

   
   



_/ 

'instrumento hábil.  ' _ . _ _. i  .   
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CAPÍTULO n¡ 

DAS COMPETÊNCIAS no ókeão PARTfCIPANTE 

Art. 59 O órgão participante sera responsavel peão manifestação de interesse 
em participar do registro de preços, providenciando o encaminhamento ao órgão 
gerenciador de sua estimativa de consumo. iocai de entrego e. quando couber. 
cronograma de contratação e respectivas especificações ou termo de referência ou 
projeto basico, nos termos da Lei nã 8.666. de 21 de junho de 1993, e da Lei n! 10.520. de i7 
de julho de 2002, adequado ao reistro de preços do qual pretende fazer parte, devendo 
ainda: 

I - garantir que os atos relativos a sua inclusão no registro de preços estejam 
forrnaiizados e aprovados pela autoridodecarnpetente: 

ll - manifestar. junto aojórgão gerenciador. sua concordância com o objeto 
a ser Iicifado. antes do realização do= procedimento iicitatório: e 

lli - tomar conhecimento 'da : ata de registros de preços. inclusive de 
eventuais olteroçõespara o correto cumprimento de SÚQSÃÍSPPSÍÇ-@ãq-,g  

Parágrafo único. Cabe ao órgão participuante: fa' ampla 
7 defesa e o contraditório. as penalidades _decorrentes do descumprimento do pacfuado . 

na ato de reistro de preços ou dodescumprimento das obrigações contratuais. em 
rela ão as suas ró rias contrata ões, informando as ocorúoneea ' @R t! ç p p  __ ..__,É,___SEÍÃ_.HWAGB%°°R Ufgüofgsçk 

AuTARQLáiA. H! _        to   
. u ,  -.CAPÍTULO     «.JM.LIÇIIAÇÃO_.PARA.REGISIRO o.:   d'   

. , i  ., .:...; ›".'Í..'. =.-r;i*srt::--:;.=f3.'?:; rs:: Í"-.§";“:“.Í? .. zI-".-.'i»i~:*:Í-'~c'::í:;~  
Art- 6? A Iicgitcçtiie. pcrarsregistrezde.preçosserúi realizada na mo. _aliadas-n crie 

pregõo- nos termos :da-Lei ant ..i9›520-~de 2902. .e ãerát-prrecedidc: adeii-amralgiiperquísai de mercado. ' " 'i ' ' i 7 ' H 

§ 1! Ojulgamento por técnico e preço poderçfrser.. ÊÃÇeP-CÍOrnGHÉnenÍe 
adotado. a critério doíórgãó gerenciador mediante' déspdéñõtühdaiñãéñrado' 'dci 
autoridade maximdda ôrgaçjrdüiejittidaae;  “; f'_,í'_ M_ _ __ a __   __ A  _ 

§ 29 No licifdçãolpara registrarçiepreçosgiíiãoie nàcéssdrió iñõickêfíra dotação 
orçamentário. que somente seu¡ axigidgiggpdrauç asjõtfrnaifgaçãa:.dançdntrqtosjoa_outro 

*gv-Is ,H---sezz-u-R: o 

Art. 7! O órgão gerenciador podera dividir _a quantidade. _totai_ dp item em 
lotes, quando técnica e economicarnénteviável, para.ipossíbilitpríñiqiqf.'àbijbetjfjyigigçídá   observada a qudnridddetjrhínimd:  prazo", e 'o 'tldcdl :se :e^n'rrég_d;foii;íqélipiñêsiaê: caes , - « -~- ~ ~ - -. . -- u: u.: . r' - -. u_ R.  'Mai' 5.1x: x91”. 2,” j; 
sewlços' ' _ ' 'U l  '!= ,s '~.  uI-T-;Zgiíult Ç=:-,Z~.I':,_:-;L  

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

l/específica de cada órgão ou entidade participante do certame. § 2! NO 5¡*H?~'1S=§9sP"9..Y¡5*9iP9.§r 1?: Ciêitêãítñtêêtifêsàc OCOHTTGÍOÇÕO- em Um 
esmo órgão ou entidade, de mais de uma empresa para da execução de um mesmo 

' _,x"serviço, em uma mesmalocaildade, paraassçorar_gwresponsapiijdogef_çqçjtrgtuçi :e _o 

I  .Jiflñíi jf..z'- g.;í..~ 

DWWI/vxcdronízqçãe- ,   .  _  
__ _3 
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Art. se O edital de licitação para registro de preços observará o disposto 

nas Leis n° 8.666, de 1993. e n° 10.520, de 2002, e contemplará. no minimo: 

l - a especificação ou descrição do obieto. que explicitarã o conjunto de 
elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisão adequado para a 
caracterização do bem ou serviço, inclusive definindo as respectivas unidades de medida 
usualmente adotadas: 

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

lll - estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não 
participantes, observado o disposto no § #do art. 21. no caso de o órão gerenciador 
admitir adesões: _ 

IV - quantidade minima de Unidades a ser cotada. por item. no caso de 
bens: - - 7 ñ V - condições quantolao localgprazo de entrega. forma de pagamento. e 
nos casos de serviços. quando çobivel, 'frequência periodicidade. caracteristicas do 
pessoal, materiais e equipamentos a serem_ utilizados,_procedimentos cuidados, deveres, 
disciplina econtrolesaseremadotados: e ., '   ç __  E, ' 

Vl - prazo de validade do. registrada preço. :observada o ;disposto 
no caput do art. l l: 

Vit - órgãos e entidades participantes do registro de pre o: _ _, 

VIII - 'modelosdeiplanilhasiíde eüstoêirtiiñütdsiaêiêãñtrã as? 'ãüãñdo *éabiàix-ijl: 

lx -i penalidades  EileãéúhtpñrñeittoidãsiêõñdiçõêstTill** 93 

X - minuta da ata de registro de preços como anexo: eg _ , _ 

Xl - realização .periódica de-'Tpesquisdiüeimefcddoiiáãraíicbmárôvação*do 
vantajosidade. : = I w S -- '    " " '*"' i?-  I     ..u ¡ ..,_:_. 

§ 1! 'O edital poderá admitir, como critério de julgamento, o menor preço 
aferido pela oferta de desconto sobre tabelagde ,preços'lpnqtieqdosigrtgnmereaaogaesd-e 

l  que tecnicamente justificado. 
l  « lã 2* :Quer-ida Qieditgi:=P'9Y¡':i9sf95“%9ÊQ%?P*9i.'É§ii;P%5 Sir-lr QÊÉQEÕChÁS-FÍ? 

. . .' serviços em locais diferentes, __é_ facultada _a_ egigártlcigüqe,çgpregsentqçggzg g§.,pi_-gpg;1g 
__  i _ diferenciada por região. de modo que aos preços 'sejam acrescidos éifstos vaiiávêig “por  - região. .t   a  .         

ç § 3! A "estimativa a 'que se refere o inciso Ill do capufnãoseró considerada 
-POTQ fins de quclíñcçoçõiotécniçore QPQÍÍÚÇQÇÕO econâmicañncnçiaircrio ,habilitação do 
licitante. . , _ '.   ' '_ J t' ,     

__ _ Art. 92 ' Ap.__ós oçencerromento dail efcpc“torñpe'iiiiva,'o§ liéiiattiés 'poderão 
~ reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante. mais bem classificado, ., __ 

k .Parágrafo, único. A apresentação_ de novas propostas na forma 
do caput não preiudlcara, o resultado do certameaefntrelação _ao licitante mais bem 

Ssíñccdo- - ' . _ e 'l -   , _ oivi ó ORIGINAL  A .  __ ;i .   j.; ÇÊÊÊÊÍTAEAÊQUiVAoO NESTA 

 / , . a .. ..,;;;.fíA.uT,AR9*,4,'^- 1 

   
  _no REGISTRO n¡ _PREÇOS s DAVAUDAD - _   _ç ' _ e 

Art. 10. Apósai nomoloação da [licitação, &Bseivqra 
entre outras. as seguintesiçondiçães::  N_   .,_,  _    _ ' . ,:',:'_':.  ,;¡:. L_.Li :_›,:,;-'.,- _  
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l - sera incluido, na respectiva ata. o reistro 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 será divulgado no 
quadro de avisos do Município de Piumhi-MG, nos termos do Decreto Municipal n' 
2.837/2010, e, facultativamente, disponibilizado em meio eletrônico para orientação do 
SAAE PlUMHl-MG e ñcarã disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços: 
e 

Ill - a ordem de classificação dos licitantes registrados na ato devera ser 
respeitado nas contratações. 

- § 12o registro a que se refere ocaput tem por objetivo a formação de 
,N cadastro de reserva. no caso de exclusão do _primeiro colocado da ata. nas hipóteses 

' previstas nos arts. i9 e 20. - l a 

§ 2! Serão registrados na_ ata dereigistro de preços, nesta ordem: 

_ l - os preços equontitativos' dÓ___lÍcitontê  Qernãloigssistticado durante a 
etapa competitivafe" U ' " ' ' ' ”  t' 1-;  - 54-"? , ¡çí '  5T* .- .-  

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

i5 asse _houver-mais deium-'licitante nasitçiüçãa-"êtei qüertreta ãeíiiticêiisã5llsdoi§ 
29, serão classificados segundo 'a ordem: davúltima «proposta apresentãdai durante -csisfose 

competitivo. ' › i l 

I ,_, “L . ¡l 13o.- r-_upm '._r-.~ ,chá .;:.. =,. -..Jus -_- 

l. aid:- .'  r*- 'f 'rr- @foi ~' ã '*"u.::.=»:'..,› LCÂ 

_ Art. 11.'    degregistro  seirjãzsuperíoríó 
i2 (doze) meses. inciuídasneventuais promoções; conforme'ol-incisoylllrtdo.§.:a3 fdoscrt.. 1:5   ;'12 8566_ de  ' . o . _o  : 41-  . ~  : . g . ._ _« _ = .. ..   

_ _ .s 1% _._Ét,~cssgl9d9s 6591995;egtéscimçâsrtesrçtssqnãftetíxesç,fxqshsagete@to sale 

o ,w registro de preços. -gnçlusivep acréscimo de que trata o § l! do art. 65 da Lei n! 8.666. de 1993. 

5 2! A vigência desportos-contratos decorrentes do Sistema¡ dgsegistrç q? 
Preços será definido nos instrumentos' Convocatórias. observado o: dispostognq  
nã 8.666, de 1993. i l ' ' " ' '   ' ' '   m 

' § 39 As. cartas-contratos decorrentes igoâsiístenpqçqe.. Registro de Preços 
poderão ser alteradas, observado o disposto no art. 65 da Lei nã 8.666.' de 1993'. 

5 4! O contrato decorrente do Sisternande; livegistro dexgreuços, dAeYSÍÉÉÊr 
assinado no prazo de validade da *ata dereglstro depreçoscgoNFERE ãtàllljuàgãNes-;A 

: s_E ACHAÍ* 

_,  n Art. i2. Homologado o resultado da licitação. os fornecedores classificados,   o o rvado o disposto no art. i0. ..serão ;Convoqadospgral assinar_.a._çx_ta,de registro_ .de 
preços. dentro do prazo e condições sestabeleçiqos_ no_ .instrumento convocatório, 
podendo o prazorser. prorrogado uma vez. por igual periodo. quando solicitado pelo 
fornecedor e desde que ocorra motivo justiticado aceito pera administração.  52'"irei'*i:"=tit~:.'; ttz-í-:trztcs  .cj =  

_ 

 
*'53 Í,  M". -.'._' . 

a ~_.- - . m_ rs.) air); w: gy.. . 

:L5 
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Parágrafo único. É facultado ao SAAE PluMI-Il-MG, quando o convocado 
nao assinar a ata de .registro de preços no prazo e condições estabelecidos. convocar os 
licitantes remanescentes. na ordem de classificação, para faze-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostos pelo primeiro classificado. 

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

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

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

m9 8.666, de 1993. l l E f_ j: 

Parágrdo único. A Carta-Contrato observarórnoque¡ cooper, o disposto no 
artigo 55 do Lei Federal _n° 8.666, de 21' dejunhotde 1993., -._ g _' - J_ __ _.¡._¡;_-_,!  

Art. 15. A existência depreços registradosunoo opríga _o SAAEPlUMHl-MGE _a 

contratar, facultando-se areaiizaçõo de licitação espáóificçípara aiodúíisiçôoipretiendi" d assegurada preferência ao fornecedorreQlstrCüo-em¡Qüalda " '   "°'&§5*0 “ORW-¡MAL 
' .' 5 - " i ll::  si' . ..'- °¡-'_Ç~.-, _xi-..Ê-lu.: f..   t: à. 

,' . -_ _. ~ _ .fita. AUTARQLFIBIÍÊMH¡ _MG 
CAPÍTULO vn - 

 
7    _A  i. ;  .  =:il::.-:_z'Ér  "  

BA REVISÃO E DO CANCELAMENTO nos EREÇOS ' 

Art; 16.1.05 s-preços; registrados? poderão: :ser revistos-iaemfãrdeeorremciaí: Ade 

eventual redução .ciossereçcas_rprsxticados_ no rnetcadajeuiae.. fato -Q§1§;B.1fã!9r9, :çastoszias 
serviços ou .bens registrados. cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações 
junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d" do inciso ll 

d° capu* d° cd' 65 'dc*'Le'i.pg'§Í6;!6-6'1”d§  _s_-. »n-  s mi-«in saiu-s   be: o   
Art. 17. Quando 'o preço_ registrado :tornar-se Çííiratlêaàdo 

mercado por motivo superveniente. o órgão gerenciador convocarà 'os fornecedoresfpdra 
negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

§ 12 Os fornecedores que nao aceitarem' reduzir seus"" stages' escsgivaiolês 
praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido. sem aplicação de 
penalidade. o _ _ _ o_   _; sm, WA_   

§ A2EA ordem. d __ classíticaçõcidds sfornecedóresf'aueaoeitarem' _üríeduzirseus 
preços aos valores demarcada observará .a,classifiodçõâãkañâiñal; 'iÍÍff    t' ' ” ' " 

/w Art. 1B. Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços 
o // re strodos e o fornecedor nao pudercomprir ;o compromisso. o órgão gerenciador 

13/1/ p dera: 

 
.. - t, 7 e. !eu .. .._- ya  í, V _› I¡ _l  _ 

- liberar o fornecedor do compromisso assumido. caso a comunicação 
antes do pedido-gde, _fornecimentos sem¡ _pliggçõo dopenalidgde-se .confirmada . ›. . 

eracidade. dos motivos, _e-cornprovontes. obreãentoapsg, pe_ g 1._ ., 

rH-~.. l 

,-1 w..L. 
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Il - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador 
_ devera proceder a revogação daata de registro de preços. adotando as medidas 

cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

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

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

estabelecido pelo SAAE PlUMHl-MG. sem iustiticattva aceitável: 
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado: ou E ç iq 1V - sofrer sanção prevista nos_ incisos Ill ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 
8.666. de 1993. ou no art. 73 da Lei n! 10.520. de 

Parágrafo _única O-canceiameràfàa 'de regis-likes; _nas_ nipçtejses previstas nos 
incisos l. il e IV do caputsera formalizado por; despachado órgão-gerenciador¡ assegurado 
o contraditório e a ampla defesa. 

Art. 20; -O cancelamento do registro¡ de preçõsiipoclféra"éícõiiêfiíáotitafo 
superveniente. decorrente de caso fortuito ou força maior. que prejudique o cumprimento 

   RLÍ-:Iaum 

da ata. devidamente comprov doseiustificados: _CONFERE COM O ORKNNAL 
“ i -'  V "4 5 '- 7-   ”“-'“'“°*'=*t*'fsEi-ÂGI-¡bi-Ntií-duivâíob'NÉàTA 

il -por razõoideihterésse públicorouu t 55-: ,-4 AUTÁRQ-Láiàu.. :-    at: 

il-_arpedídodofornecedorr  _   PMMHL ' o . ¡ :_ 
'. p a i'll¡ V  _ 7 

__ _ gy ynu12llñ§ 
f “ciznirfuroivni “ “ 

DA utiwcio M AÍIA #já sêàistnb  NÃO   
Art. 21. Desdeiauendíevidarnhennte   

de preços, durante sua vigência. poderaser utilizada_porauqiauer_orgçiqgueçnap fem-iq 
participado do certame licitatório. mediante anuência 'do órgão gerenciador. i' t" " "j ' 

- 5 1*? Os, órgãos e.: entidades que não eãrtlsipscqm iqg"rç.g=i'strçhr_dç:izpr~ççç$t 
quando desejarem fazer uso _da _ata de registro de prgçosadfeverâo iconsuitar' oiçórgaó 
gerenciador da ata para margifestaçao sobre a possibilidade de adesõol' ' ' i ' 

§ 2! Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de reistro de preços, 
observadas as. cpndiçõeszineia_ .. .estabeiecidqsm, optar, _pefgi aceitação '_ pa_ não_ do_ 

fornecimento decorrente _de _adesõoídesde aquele nao___r§_çrejudig_uie__,"as :oxbtrigqççgs presente; 
e futuras decorrentes da .ata, assumidas cornororõo gerenciador e [orgãos participantes. 

§ 39 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não 
_tderõo exceder. ?Qfgótgãq .OU entidadçs-,a cem por cento dos quantitativos dos itens do 

/icmtrumento convocgúoryigxg¡ _registradas na ata de registro de preços para o órgão erenciadar e órgãos participantes. _- 

” 5 '49 O instrumento convocatório devera prever que o quantitativo 
das adesões à ata de registraedegpreçps nao podera exceder, na totalidade, 

intupio do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para *o 
›  r' ..tvs 'JI-ti §=:“=ê'á'sií:=..~ç% sit** - i     7 
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órgão gerenciador e órgãos participantes. independente do número de órgãos não 
participantes que aderiram...  __ . . ..     ._ _  . . 

§ 59 O órgão gerenciador somente podera autorizar adesão ã ata após a 
primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, 
justiticaaamente. não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo 
órgão gerenciador. e 

5 62 Após a 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. 

§ 72 Compete ao órgão não participante os atos relativos a cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a apiicação, 
observada a ampia defesa e o contraditório. de eventuais penaiidades decorrentes ao 
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao órgão_ gerenciador: 

§ as E facultada aos orgãos our-entidades municipais. distritais ou estaduais a 
adesão a ata de registro de preços iqoJsAÁEiÍlíIUMHI-MG. 

. 5 .'.' .. ... ›\  -«.«;';.--.i›--y  
_ É _ prsrosrçãss rituais E ímnisrróams _ 

.  _. :-r.;'¡=';'.1_'; :JÁ-z iSÍJ_Í:_UÉI_-';'Ê:VL_ ;g;;~_jj› 

- Ari:'*2ç2“.*j“ 'OÍSAAE PIUMHI-MG podera utilizar recursos de? te_cno_Iogia _da 
informação na '*operacionalização-ima-J disposto»hestawfs¡Resoluçãaêiie- &automatizar; 
procedimentos de' controleieta-tribuiçõesdos=órgãos gerenciadores e_participarites_t_z,r..z: "ta. 

°  'r  --   51:1' 2.' zí¡›?5i...!i:':§z§<*2_i': 'Jfiil c'.g.r".irgjii;ziu._;ii;=;_~ = .~'  
Ari. .23.  'atas'  registro 'ae--preços vigentes, decorrentes de certame 

realizados sob a vigência- da, .lgçpiuüçàorn9 1115/2011), PQQGEÕQtSãfiwiíltzgdqsçpglgsgsãrgçãos; 
gerenciadores e participantes. até. o. términ? de-SUG.vi9ê!a9iQ.-.=:     iu xiitas. ;-.ii;»s,.ee.«,.-; ?LÍÊÍÍS o 

M!  -W  SAAE 'rluMHkM-ca" Faia-rá: edíiçt-'i “QWQÊ 99FHR¡§EQÊQÍ9L9=§..9 'Êstqw 

Resolução. ç _ _ _ _    t, Í r  . ' '    :2 «-";s~.›..:›:*r3if'r3s. s: s": api¡-   
. . .  .a ..-    1 .  -.'.› -'f“.*'s"-"3.'i  r.«=:_:-_="s-_w-'|==¡t:-::ter  :-.(“:“›.Té”t~“ii<z.--. -Fr 

Art. 25. .Estaiàesoliiçãcientra ema/igor. natdgtar de sua pqâliaãçqâççlêç f: 1;..  
Art. 26. Hcorevoãaãabitesarqçaó rante/zon; 'e ' ' N  “ " o ' ' 

. - . . . ÍN" .MN-Mix -' 7-¡  ati”. '  'u A'. 1 

“Piulmtti-Mcie janeiro àéâot “si” ' / e' ,E  
J' 
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,  E7"  ,iis ae - Craide [k 
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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 de Piumhi, Minas Gerais, ARLINDO 

BARBOSA NETO, no uso de suas atribuições legais e com a faculdade que lhe 

confere a legislação pertinente: 

DECRETA: 

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

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

comuns, no âmbito do Municipio, qualquer que seja o valor estimado. 

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

da Administração Direta e Indireta do Município. 

Art. 29 - Pregão é a modalidade de licitação em que a disputa pelo 

fornecimento de bens ou serviços comuns é feita em sessão pública, por meio de 

propostaside preços escritas e lances verbais. 

Art. 39 - Os contratos celebrados pelo Município, 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. 

§ 29 - Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões 

de desempenho e qualidade possam ser concisa e objetivamente definidos no 

objeto do edital, em perfeita conformidade com as especificações usuais 

praticadas no mercado. 

Art. 49 - A licitação na modalidade de pregão é juridicamente 

condicionada aos princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, bem assim aos 

princípios correlatos da celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, 

competitividade, justo preço, seletividade e comparação objetiva das propostas. 

Parágrafo único. As normas disciplinadoras da licitação serão 

sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, 

desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a 

segurança da contratação. 

Art. 59 - A licitação na modalidade de pregão não se aplica às 

contratações de obras e serviços de engenharia, bem como às locações 
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imobiliárias e alienações em geral, que serão regidas pela legislação geral da 

Administração Pública. 

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

pregão têm direito público subjetivo à ñel observância do procedimento 

estabelecido neste Decreto, podendo qualquer interessado acompanhar o seu 

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

realização dos trabalhos. 

Art. 79 - À autoridade competente, designada de acordo com as 

atribuições previstas no estatuto do órgão, cabe: 

I - determinar a abertura de licitação; 

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

III - .decidir os recursos contra atos do pregoeiro; e 

IV (homologar o resultado da licitação e promover a celebração do 

contrato. 

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, 

vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, 

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

refletida no termo de referência; 

II - o tenno 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 

“N dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato; 

III - a autoridade competente ou, por delegação de competência, o 

ordenador de despesa ou, ainda, o agente encarregado da compra no âmbito da 

Administração, deverá: 

a) definir o objeto do certame e o seu valor estimado em planilhas, de 

forma clara, concisa e objetiva, de acordo com termo de referência elaborado pelo 

requisitante, emconjunto com a área de compras, obedecidas as especificações 

praticadas no mercado; 

7 "N b) justificar a necessidade da aquisição; 

c) estabelecer os critérios de aceitação das propostas, as exigências de 

habilitação, as sanções administrativas aplicáveis por inadimplemento e as 

cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos e das demais condições 

essenciais para o fornecimento; e 

d) designar, dentre os servidores do órgão ou da entidade promotora 

da licitação, o pregoeiro responsável pelos trabalhos do pregão e a sua equipe de 

' apoio; 

í 4 
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IV- constarão dos autos a motivação de cada um dos atos 

especificados no inciso anterior e os indispensáveis elementos técnicos sobre os 

quais estiverem apoiados, bem como o orçamento 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 

“N o caso, maior desconto, observados os prazos máximos para fornecimento, as 

especificações técnicas e os parâmetros minimos de desempenho e de qualidade e 

as demais condições definidas no edital. 

Art. 99 - As atribuições do pregoeiro incluem: 

I - o credenciamento dos interessados; 

II - o recebimento dos envelopes das propostas de preços e da 

documentação de habilitação; 

,N III - a abertura dos envelopes das propostas de preços, o seuexame e 

a classificação dos proponentes; 

IV - a condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha 

da proposta ou do lance de menor preço; 

V ›- a adjudicação da proposta de menor preço; 

VI - a elaboração de ata; 

VII - a condução dos trabalhos da equipe de apoio; 

VIII - o recebimento, o exame e a decisão sobre recursos; e 

/ 
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IX - o encaminhamento do processo devidamente instruído, após a 

adjudicação, à autoridade superior, visando a homologação e a contratação. 

Art. 10. A equipe de apoio deverá ser integrada por 03 (três) 

servidores municipais, sendo que pelo menos 02 (dois) deverão ocupar cargo 

efetivo na Administração, preferencialmente pertencentes ao quadro permanente 

Í¡ do órgão promotor do pregão, para prestar a necessária assistência ao pregoeiro. 

Art. 11. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação 

dos interessados e observará as seguintes regras: 

I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de 

publicação de aviso em função dos seguintes limites: 

i a) para bens e serviços de valores estimados em até RS 650.000,00 

(seiscentos e cinqüenta mil reais): 

,X1 l - Jornal de Circulação Local; 

, 2 - Quadro de Avisos da Prefeitura. 

b) para bens e serviços de valores estimados superiores a R$ 

650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais): 

1 - Diário Oficial do estado; 

2 - Jornal de grande circulação estadual; 

3 - Jornal de circulação local, e; 

/ 
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4 - Quadro de Avisos da Prefeitura." 

II - do edital e do aviso constarão definição precisa., suficiente e 

clara do objeto, bem como a indicação dos locais, dias e horários em que poderá 

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 dias úteis, contados da 

publicação do aviso, para os interessados prepararem suas propostas; 

IV - no dia, hora e local designados no edital, será realizada sessão 

pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, 

devendo o interessado ou seu representante legal proceder ao respectivo 

credenciamento, comprovando, se for o caso, possuir os necessários poderes para 

formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao 

certame; 

V - aberta a sessão, os interessados ou seus representantes legais 

entregarão ao pregoeiro, em envelopes separados, a proposta de preços e a 

documentação de habilitação; 

VI - o pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as 

propostas de preços e classiñcará o autor da proposta de menor preço ou de maior 

desconto e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e 

superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, ou as que 

tenham apresentado em valores sucessivos e inferiores em até 10% (dez por 

cento), relativamente à de maior desconto; 
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VII - quando não forem verificadas, no_ mínimo, três propostas 

escritas de preços nas condições definidas 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; 

VIII - em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances 

verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em 

valores distintos e decrescentes para o menor preço ou, se for o caso, valores 

distintos e crescentes para o maior desconto; 

IX - o pregoeiro convidará individualmente os licitantes 

classificados, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da 

proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor, 

ou a partir do autor da proposta classificada de menor desconto e os demais, em 

ordem crescente de desconto; 

X - a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 

pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na 

manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação 

das propostas; 

XI - caso não se realizem lances verbais, será verificada a 

conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a 

contratação; 
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XII - declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as 

propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto 

ao objeto e valor, decidindo motivadarnente a respeito; 

XIII - sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o 

envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver 

formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias, com base no 

Sistema de Registro Cadastral do Município, assegurado ao já cadastrado o direito 

de apresentar a Certidão de Registro Cadastral emitida pelo Município, desde que 

previsto no ato convocatório; 

XIV - constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o 

licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame; 

XV -se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às 

exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando 

a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda 

ao edital, sendo o respectivo licitante declarado Vencedor e a ele adjudicado o 

objeto do certame; 

XVI - nas situações previstas nos incisos XI, XII e XV, o pregoeiro 

poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor; 

XVII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar 

imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o 

prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os 
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demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo- 

lhes assegurada vista imediata dos autos; 

XVIII - o recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito 

suspensivo; 

XIX - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento; 

XX - decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a autoridade competente homologará a adjudicação para 

determinar a contratação; 

XXI _- como condição para celebração do contrato, o licitante 

vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação; 

XXII - quando o proponente vencedor não apresentar 'situação 
regular, no ato ida assinatura do contrato, será convocado outro licitante, 

observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim 

sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o 

disposto nos incisos XV e XVI deste artigo; 

XXIII - se o licitante vencedor que se recusar a assinar o contrato, 

injustiñcadamente, será aplicada a regra estabelecida no inciso XXII. 

Art. 12 - O prazo de validade da Ata de Registro não poderá ser 

superior a 01 (mn) ano, computadas neste as eventuais prorrogações. 

10 
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§ 1° Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão 

sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos Convocatórias e 

respectivos contratos, obedecido o disposto no art. 57 da Lei 8.666/93. 

§ 2° É admitida a prorrogação da vigência da Ata de Registro de 

Preços, em até doze meses, nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93, quando a 

~-”W proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos 

desta norma. 

Art. 13 - Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 

recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, 

providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. 

§ 19 Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e 

quatro horas. 

§ 29 'Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada 

"É nova data para a realização do certame. 

Art. 14 - Para habilitação dos licitantes, será exigida, 

exclusivamente, .a documentação prevista na legislação geral para a 

Administração Pública, relativa à: 

I - habilitação jurídica; 

II - qualificação técnica; 

III - qualificação econômico-financeira; 

ll 
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IV - regularidade fiscal; e 

V - cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 79 da 

Constituição da República Federativa do Brasil e na Lei n? 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. 

Art. 15 - 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 citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar 

e contratar com _. a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto 

perdurarem os [motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

Parágrafo único. As penalidades serão obrigatoriamente registradas 

no sistema de registro cadastral do Município, e no caso de suspensão de licitar, o 

licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas 

previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. 

Art. 16 - É vedada a exigência de: 

I - garantia de proposta; 

12 
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II - aquisição do edital pelos licitantes, como condição para 

participação no certame; e 

III - pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a 

fornecimento do edital, que não serão superiores ao custo de sua reprodução 

gráfica, e aos custos de utilização de recursos de tecnologia da informação,  quando for o caso. 

'W 

Art. 17 - Quando permitida a participação de empresas estrangeiras 

na licitação, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos 

equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor 

juramentado. 

Parágrafo único. O licitante deverá ter procurador residente e 

domiciliado no País, com poderes para receber citação, intimação e responder 

administrativa e judicialmente por seus atos, juntando os mstrumentos de mandato 

com os documentos de habilitação. 

Art. A18 - Quando permitida a participação de empresas reunidas em 

consórcio, serão observadas as seguintes normas: 

I - deverá ser comprovada a existência de compromisso público ou 

particular de constituição de consórcio, com indicação da empresa-líder, que 

deverá atender às condições de liderança estipuladas no edital e será a 

representante das consorcíadas perante a Administração; 

II - cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de 

habilitação exigida no ato convocatório; 

13 
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III - a capacidade técnica do consórcio será representada pela soma 

da capacidade técnica das empresas consorciadas; 

IV - para fins de qualificação econômico-financeira, cada uma das 

empresas deverá atender aos índices contábeis definidos no edital. 

V - as empresas consorciadas não poderão participar, na mesma 

licitação, de mais de um consórcio ou isoladamente; 

VI - as empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis 

pelas obrigações do consórcio nas fases de licitação e durante a vigência do 

COIIÍFBÍO; e 

VII - no consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança 

caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto no inciso I 

deste artigo. 

Parágrafo único. Antes da celebração do contrato, deverá ser 

promovida a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso 

referido no inciso I deste artigo. 

Art. '19 - A autoridade competente para determinar a contratação 

poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivadas de 

fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

§ 19 A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato. 

l4 
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§ 29 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da 

anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé 

de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

Art. 20 - Nenhum 

disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos encargos, dele 

contrato será celebrado sem a efetiva 

decorrentes, no exercício financeiro em curso. 

Art. 21 - O Município publicará no Quadro de Avisos, o extrato dos 

contratos celebrados, no prazo de até trinta dias da data de sua assinatura com 

indicação da modalidade de licitação e de seu número de referência. 

Parágrafo único. 0 descumprimento do disposto neste artigo 

sujeitará o servidor responsável a sanção administrativa. 

Art. 22 - Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de 

meios eletrônicos, serão documentados ou juntados no respectivo processo, cada 

qual oportunamente, compreendendo, sem prejuizo de outros, o seguinte: 

I - justificativa da contratação; 

II - termo de referência, contendo descrição detalhada do objeto, 

orçamento estimativo de custos e cronograma fisico-financeiro de desembolso, se 

for o caso; 

III - planilhas de custo; 

IV - garantia de reserva orçamentária, com a indicação das 

respectivas rubricas; 
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V - autorização de abertura da licitação; 

VI - designação do pregoeiro e equipe de apoio; 

VII - parecer jurídico; 

VIII - edital e respectivos anexos, quando for o caso; 

IX - minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, 

conforme o caso; 

X - originais das propostas escritas, da documentação de habilitação 

analisada e dos documentos que a instruírem; 

XI - ata da sessão do pregão, contendo, sem prejuízo de outros, o 

registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e Verbais apresentadas, 

na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e 

dos recursos interpostos; e 

XIIE- comprovantes da publicação do aviso do edital, do resultado da 

licitação, do extrato do contrato e dos demais atos relativos a publicidade do certame, 

conforme o caso. 

Art. 23 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário, em especial o Decreto n° 2.797/2009. 

Piumhi-MG, O3 de maio 2010. 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I = 

CLASSIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS 

BENS COMUNS 

1. Bens de Consumo 

1.1 Água mineral 

1.2 Combustível e lubrificante 

1.3 Gás 

1.4 Gênero alimentício 

1.5 Material de expediente 

1.6 Material hospitalar, médico e de laboratório 

1.7 Medicamentos, drogas e insumos farmacêuticos 

1.8 Material de limpeza e conservação 

1.9 Oxigênio 

1.10 Uniforme 

2. Bens Permanentes 

02.1 Mobiliário 

2.2 Equipamentos em geral, exceto bens de informática 

2.3 Utensílios de uso geral, exceto bens de informática 

/ 
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2.4 Veículos automotivos em geral 

2.5 Microcomputador de mesa ou portátil ("notebook"), monitor de vídeo e 

impressora 

SERVIÇOS COMUNS 

1. Serviços de Apoio Administrativo 

2. Serviços de Apoio à Atividade de Informática 

2.1 Digitação 

2.2. Manutenção 

3. Serviços de Assinaturas 

3.1. Jornal 

3.2. Periódico 

3.3. Revista 

3.4 Televisão via satélite 

3.5 Televisão a cabo 

4. Serviços de Assistência 

4. 1 . Hospitalar 

24.2. Médica 

:4.3. Odontológica 

"S. Serviços de Atividades Auxiliares 

5.1. Ascensorista 

5.2.. Auxiliar de escritório 

f' / 
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5.3. Copeiro 

5.4. Garçom 

5.5. Jardineiro 

5.6. Mensageiro 

5.7. Motorista 

5.8. Secretária 

5.9. Telefonista 

6. Serviços de Confecção de Uniformes 

7. Serviços de Copeiragem 

8. Serviços de Eventos 

9. Serviços de Filmagem 

10. Serviços de Fotografia 

11. Serviços de Gás Natural 

12. Serviços de Gás Liqüefeito de Petróleo 

13. Serviços Gráficos 

14. Serviços de Hotelaria 

LIS. Serviços de Jardinagem 

16. Serviços de Lavanderia 

17. Serviços de Limpeza e Conservação 

18. Serviços de Locação de Bens Móveis 

PREFEITURA MUNlClPAL DE PIUMHI 
Rua Padre Abel 332 - Centro 
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Serviços de Manutenção de Bens Imóveis 

20. Serviços de Manutenção de Bens Móveis 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

23. 

29. 

3a. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

Serviços de Remoção de Bens Móveis 

Serviços de Microfilmagem 

Serviços de Reprografia 

Serviços de Seguro Saúde 

Serviços de Degravação 

Serviços de Tradução 

Serviços de Telecomunicações de Dados 

Serviços de Telecomunicações de Imagem 

Serviços de Telecomunicações de Voz 

Serviços de Telefonia Fixa 

Serviços de Telefonia Móvel 

Serviços de Transporte 

Serviços de Vale Refeição 

Serviços de Vigilância e Segurança Ostensiva 

Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica 

Serviços de Aperfeiçoamento, capacitação e treinamento 

20 
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LEI COMPLEMENTAR N° 25/2010 

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

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

a seguinte Lei: 

e CAPÍTULO 1 

DA INSTITUIÇÃO no ESTATUTO MUNICIPAL DA MICROEMPRESA, DA 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE E DO MICRO EMPREENDEDOR 

INDIVIDUAL 

'Ar-t. 1°. Esta lei institui o Estatuto Municipal da Microempresa, da Empresa de 

_Pequeno Porte e do Micro Empreendedor Individual, no âmbito do Municipio de Piumhi- 

-Minas Gerais, cujo objetivo é estabelecer tratamento logar de caráter diferenciado e 

_favorecida como um dos instrumentos propulsores do desenvolvimento econômico e 

¡ "n. - a " . ' 

social deste município nos termos da Lei Complementar n° i23, de 14 de dezembro de 

.2005 e _da Lei Complementar 11° 128, de 19 _de dezembro de 20q8. 

p n  1°. O raramente específico à Microempresa Empresa e Empresa de Pequeno 

"Porte encontra-se fundado no art. 179 da Constituição Federal. i ' 
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-_ ' § 2°. O tatamento especiñco ao Niiero Empreendedor Individual; encontra-se ' 

fundado na Lei Complementar 11° 12s, de 19 de dezembro de 2003. 

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

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual de acordo 

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

ressaivando-se as vedações, restrições e condicionantes vigentes. 

/e 
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adas as regulamentações do Comitê Gestor do 

o da Fazenda., Fórum Permanente das 

e do Conútê para Gestão da REDESIM, 

Parágrafo único. Serão observ 

les Nacional, vinculado ao Ministéri 
Simp 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
vinculado ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

ções estabelecidas nesta lei prevalecerão sobre as demais 
Art. 3°. As disposi 

entes no Município, para fins de aplicação exclusivamente à 
legislações e regulamentos vig 
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e ao Micro Empreendedor Individual." 

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

as autarquias e fundações, deverão incorporar em seus procedimentos, 

convênios, contratos e afins. enfim, no que couber, o 

Empresa de Pequeno Porte e ao 

as empresas, 
instrumentos de ajuste públicos, 
tratamento diferenciado e faciiitador à Microempresa, 

_ Micro Empreendedor Individual. 

CAPÍTULO 11 

DA CLASSIFICAÇÃO DA IVLICROENIPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
. E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

derada Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte a sociedade  'Art 5°. É consi 
da Lei Federal n° 

" empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 
demente inscritos no Registro de Empresas 

a 010.495 ..de 1o de Janeiro de 2002, devi 
Mercantis ou no Registro Civil de Pessoa Juridica, confonne o caso, e que se enquadrem 

- nos parâmetros tecnicos, econômicos e contábeis estabelecidos nas Leis Complementares 

n°. 12342006 e n° 128/2008 e nos regulamentos expedidos pelas instâncias descritas no art. 

' 2° daLei Complementar n° 123/2006. 
p Art. 6°. É considerado Micro Empreendedor Individual o empresário a que se 

refere o art. 966, da Lei n” 10.406 de i0 de Janeiro de 2002, do Código Civil, e ao 

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

Seção 1 

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

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

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

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

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

seguintes finalidades: 
I - concentra: o atendmento ao público no que se refere as orientações 

:necessárias à abertura., regularização fiscal e tributária e baixa. de empresas no municipio, 

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

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

do usuário; 

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

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

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

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

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

- respeito a homonimia; 
É i l ç IV -0.- disponibilizar em meios elenônicos de comunicação oficiais as informações 

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

funcionamento, mantendo-as atualizadas; 

ÍV '- disponibiiizar referências ou atendimento consultivo para empresários e 

_demais-interessados em infonnações de natureza administrativa.. mercadológica, gestão de 
n pessoas e produção; - 

VI - disponibilizar informações atualizadas sobre os principais tipos de negócios 

instalados no municipio; e ' 

VII - disponibilizar informações atualizadas sobre captação de crédito' pela 

' Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual' 

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

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor individualdo 

Á 
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municipio aos 'Programas  Compras Governamentais no âmbito municipal, estadual e 

_ii-..H-imtvn eme¡ ht-'Auahmmnemtim .ami-aluwnrsmau- . ¡._ 

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

artigo, incluindo o acesso à Internet pelos usuários; 

§ 19-' Na hipótese de indeferimento do alvará ou inscrição municipal o empresário 

será infonnado sobre os fundamentos do indeferimento e receberá orientação para 

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

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

Municipal poderá ñrmar parceria com outras instituições congêneres, visando oferecer 

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

empreendedor, abertura., funcionamento e encerramento de empresas, elaboração de planos 

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

A incentivos oferecidos no Município'. 

X - Os requisitos de segurança sanitária, metológica., controle ambiental e 

prevenção contra incêndios, de alçada do municipio, para os ñns de registro e legalização 

'i i-a .nda Microempresa., Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor Individual, 

quando( .souber, deverão ser simplificados, racionalizados e uniformizados pelos órgãos 

envolvidosna abertura e baixa destas empresas, no âmbito de suas competências. 

_ É l CAPÍTULO III 
__ no CADASTRO SINCRONIZADO E ENTRADA ÚNICA DE DOCUMENTOS 

 _ Art. 8°. A Administração Pública Municipal tão logo tenha condições tecnológicas 
de implantação de sistema de informática deverá iniciar e concluir as tratativas visandg 

aderirjefetivamerite ao Cadastro Sincronizado Nacional (CadSinc), que tem como objetivo 
a simplificação da burocracia nos procedimentos de abertura, alteração e baixa de 

empresas. 

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

baixa _de empresas observarão a unicidade do processo de registro e de legalização @gia 

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

í 
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_ ,esferas _envolvidas na formalização empresarial, buscando, em conjunto, compatibilizar e 

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

linearidade do processo, da perspectiva do usuário. 

Art. 1o. A Administracao mais Municipal criará um banco de dados com 

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

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

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

modo a prover ao usuário a certeza q _ to à documentação exigível e quanto à viabilidade 

 ' do registro ou  
__  11. AAdminístração Municipal adotará documento único de arrecadação que    abranger todas as taxas referentes a micro empresas, empresa de pequeno porte e 

d. aplicando-se no que couber aos micro empreendedores individuais. 

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

estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços cujas atividades estejam de 

acordo com as normas vigentes.   13. A baixe não impede que posteriormente, sejam lançados ou cobrados 

impostos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da simples falta de  ou da pratica, comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial, 

de outrasirregularidades praticadas pelos empresários, pelas micro empresas e empresas 

deÍ-rpequeno' porte e por seus sócios ou administradores, reputando-se como solidariamente 
responsáveis, em qualquer das hipóteses referidas neste artigo, os titulares, os sócios e os 

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

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

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

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

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

possuem filiais em ñmcionamento fora do Estado de Minas Gerais. 

í 
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CAPÍTULO IV 
no REGISTRO E LEGALIZAÇÂO 

Seção I 
Do Licenciamento 

Art. 15. 0 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. 

An; 15. o licenciamento será feito mediante: 

I - requerimento da parte interessada; 

II - apresentação dos ~ documentos necessários à instrução do processo 

administrativo a serem definidos através de decreto; 

IiII - análise dos órgãos competentes; 

AI›V - pagamento das taxas exigidas na legislação municipal. 

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

.i-(Fazendaíç 'demais secretarias quando necessário. 
Art( 18. 0 prazo para deliberação sobre o licenciamento requerido, contado a partir 

da data 'de apresentação da documentação exigida, será de 10 (dez) dias. 

n .Art. _19_ o documento de licenciamento terá validade de 1 (um) ano podendo ser 

renovado sucessivamente, por igual período, desde que: 

n¡ " 5333111 mantidas as condições para o licenciamento inicial; 

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

III - não contrario interesse público; 

IV " seja °°mPr°vad° ° Pagamento das taxas correspondentes. 

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

estar 'em conformidade com as normas previstas no Código de Posturas do M ' ' ' ' - umcipxo e 

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

condicionada à autorização previa do Municipio. 

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

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

a legislação vigente e o requerimento seja aprovado. 

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

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

não poderá_ impedir a ação ñscal do Poder Público em sua sede, desde que efetuada nos 

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

É necessária, sendo obrigatórias as consideradas de alto risco, dentro das auibuições do 

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

ambiente e manipulam ou utilizem: 

I - produtos explosivos; 

II ~ gases; 
_III -- substâncias sujeitas à combustão espontânea ou emita gases inflamáveis em 

contato corn: agua; 
_ 1V 'É líquidos altamente inflamáveis; 
v _ substâncias altamente oxidantes, con-osivas, tóxicas e/ou infectantes; 

'  L :materiais radioatívos. 
§n 2°. Serão também vistoriadas as atividades consideradas incômodas, cujos 

resíduos sólidos, líquidos e gasosos, ruídos, vibrações, ernanações 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 ; 

Á 
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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 Il 
Do Alvará Digital 

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

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

de Piunrfni. 
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 municipio. 

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

, :I - Alvará Provisório 

  11 7' Alvará Definitivo 

f ' p III:- Alvará Especial 
_  Í** Entende-se por Alvará Provisório aquele concedido às empresas até que 

:regularizar: a documentação deñnitiva, conforme critérios estabelecidos pelo órgão 
competente, com o prazo de vigência de 03 (três) meses, podendo ser prorrogado por igual 
Eperiodo, uma única vez, mediante pedido fundamentado e aprovado pela autoridade 

competente. 
§ 'Za Entende-se por Alvará Definitivo aquele alcmxçado pelas empresas que 

atenderem todos os requisitos estabelecidos, com prazo de validade deñnido nesta lei 

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

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

ñ 
localização ou atividade. 
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cipal poderá impor restrições às atividades dos 
I - o Poder Público Mani 

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

fundamentação normativa e vistoria; 
aminhar por conta própria o registro da sua 

faze-lo e retomar à Casa do Empreendedor 

ão Municipal e autorização para emissão 

11 - o Empresário que preferir enc 

nas demais esferas públicas poderá 
empresa 

solicitar a obtenção do Alvará, Inscriç 
apenas para 

de Nota Fiscal. 

Seção III 
Da Anulação e Cassação do Alvará 

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

"rvância de preceitos legais e regulamentares; 
'I - for expedido com inobse 
II - ficar comprovada a falsidade ou inexatidão de qualquer declaração ou 

 documento. 
= Art. 27. O Alvará de localização e Funcionamento será cassado quando: 

'g1 -_ for exercida atividade diversa daquela autorizada.; 

' 'l IP-fforem infringidas quaisquer disposições referentes aos 

imento causar danos, prejuizos, incõmodos ou puseram 

a saíide, a integridade fisica da 

controles de poluição ou 

-sejo funcionamento do estabelec 
risco; por qualquer forma, a segurança, o sossego, 

vizinhança .ou da coletividade; 
' _- ÍII - ocorrer reincidência de infrações às posturas municipais; 

_ p IV - for constatada irregularidade não passível de regularização. 

i ' V - for verificada a falta de recolhimento das taxas de licença de localização e 

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

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

 especificas. 

VII - expirar o prazo de validade. 
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Seção IV 
Do Registro do Micro Empreendedor Individual 

Art. 28. O processo de registro do Micro Empreendedor Individual deverá ter 

trâmite especial, opcional para o empreendedor na forma a ser disciplinada pelo Comitê 

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

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

na redação da Lei Complementar Federal n° 128/2008). 

§ 1°. O Órgão municipal que acolher o pedido de registo do Micro Empreendedor 

Individual deverá. utilizar formulários com os requisitos mínimos constantes do art. 968 da 

Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, remetendo mensalmente os  r___    . requerimentos originais ao órgão de registro do comércio, ou seu conteúdo em meio 
n' d' d' u. n n eletrônico, para efeito de inscrição, na forma a ser disciplinada pelo Comitê para Gestão da 

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

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

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

demais itens relativos ao disposto neste artigo.   3?. Ficam reduzidos a. 0 (zero) todas as taxas, emolumentos e demais custos 

 relativosça renovação do alvará. 

.§r4°i'. Exceto nos casos em que o grau de risco da atividade seja considerado alto, 

poderá' :o Município conceder Alvará de Funcionamento Provisório ao Micro 

Empreendedor individual instalado: 

_ T v' I". - em área desprovida de regulação fundiária legal ou com regulamentação 

precária; ou 

' II -'- em residência do Micro Empreendedor Individual, na hipótese em que a 

atividade não gere ganda circulação de pessoas. n 

CAPÍTTILO v 
- DALFISCALIZAÇÃO ORIENTADORA E no INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO- 

Â 
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_ Art. 29. A fiscalização municipal nos aspectos tributário, de uso do solo, sanitário, 

ambiental e de segurança, relativos à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e ao Micro 

Empreendedor Individual, deverá ter natureza prioritariamente orientadora, _quando a 

atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível corn 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., fraude, resistênciaiou 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. 

p CAPÍTULO v1 
DO ACESSO AOS MERCADOS 

Seção I 
Procedimento Municipal de Compras Governamentais Seletivos da Microempresa, 

Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor Individual - 

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

Seletivos  Ivlicroempresa., Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor 
Individualj como forma de estabelecer juridicamente a sistemática nos processos 

licitatórios de aquisições de bens e serviços. 

lar-t. 31. Nas contratações da Administração Pública Municipal direta e indireta_ 

inclusivetdeêpublicidade e construção civil, deverá ser concedido tratamento favorecido, 

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

Empreendedor Individual, objetivando: 

' 'I -t a ampliação da eficiência das politicas públicas voltadas à Microempresa, 

Empresa de Pequeno Porte e ao Micro Empreendedor Individual; 

' II - o incentivo à inovação tecnológica; 

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

4 
locais. 
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§. 1°. Subordinam-se ao disposto nesta iei, além _dos órgãos da administração 

pública municipal direta., as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as 

demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo município. 

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

Municipio de' Piumhi deverão envidar esforços para implementar e comprovar o 

atendimento desses objetivos nas respectivas prestações de contas. 

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

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

Municipal deverá: I - disponibilizar na sua página da Internet, seu sistema próprio ou terceirizada de 

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

s Individuais sediados no município e em cidades vizinhas, 

onde as mesmas poderão lançar 'e atualizar seus dados cadastrais básicos e os bens e 

serviços que comercializam; 
II - divuigar 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 

exciusiuamente à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor 

Individual', j com as especiñcações qualitativas e quantitativas dos bens e serviços, 

modalidade _de licitação ou compra e datas estimadas oujá deñnidas; 

-IIÀIC- realizar as conu-atações diretas por dispensas de licitação, com base nos 

tennos dos artigos 24 e 25 da Lei n° 8.666, de 1993. preferencialmente de Microempresa, 

Empresa deÍPequeno Porte e Micro Empreendedor Individual. 

Seção II 
Das Ações Municipais de Gestão 

a Art- 33- Para ampliação da paxücipação da hiicroempresa, Empresa de Pequeno 

.Porte e do Micro Empreendedor Individual nas licitações, a Adminisu-ação Púbuca 

Municipal deverá sempre que possível; 
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1.- instituir cadastro próprio para a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e 

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

serviços, de modo a possibilitar a capacitação e notificação das licitações e facilitar a 

formação de parcerias e subcontratações, além de estimular o cadastramento destas 

empresas nos sistemas eletrônicos de compras municipais; 

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

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

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

modo a orientar a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e o Micro Empreendedor 

“Individual, para que adéquem seus processos produtivos; 

IV - na definição do objeto da contratação, nâo utilizar especificações que 

restrinjam ínjustiñcadamente a participação da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte 

e do Micro Empreendedor Individual. 

Seção III 
Das Regras Especiais de Habilitação 

_  1  34. Exigir-se-á da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e do Micro 

*ampteeiagçor Individual para habilitação em quaisquer licitações da Administração 
Pública Municipal para fornecimento de bens para pronta entrega. ou serviços imediatos o 

seguinte', n 

p' u u; -I ato constitutivo da empresa, devidamente registrado; 

" n -inscríçâo no CNPJ; 

_ III - comprovação de regularidade fiscal, compreendendo a regularidade com a 

seguridade social, o fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS) e as fazendas federal, 

estadual e municipal, conforme objeto licitado; 

IV - eventuais licenças, certificados ou atestados que forem necessários à 

_ comercialização dos bens ou para a segurança da Administração Pública Municipal 

â 
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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 _certarnes licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de .comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

§ 1° Havendo alguma restrição na comprovação da .regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

- que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual periodo, a 

critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 

 _ de negativa. 
§ 2°. A declaração do vencedor, de que trata o parágafo anterior, ocorrerá no 

momento imediatamente posterior à fase de habilitação no caso da modalidade de pregão e 

nas demais -modalidades de lici "ão, no momento posterior ao julgamento das propostas, 

aguardando-se o prazo de regularização fiscal para abertura da fase recursal. 

§ 3°. A não regularização no prazo previsto no § 1°, implicará preclusão do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 81 e 87 da Lei n° 8.666, de 21 de 

junho _de 1993, sendo facultado à. Administração Pública Municipal convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 

licitação.  
f § 4°. O disposto no parágrafo anterior deverá constar no instrumento convocatório   .isL-J-u-esvszam 

de licitação. 
Seção IV 

Do Direito de Preferência e Outros Incentivos 

n i Art. 36. Será assegurado, nas licitações, como critério de desempate, preferência de 

contratação para a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor 

Individual. 
ç _ n § 1°. Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pela 

“Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Empreendedor Individual sejam  (ju 

até 10% (dez por cento) superiores à proposta melhor classiñcada. 

.Á 
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§-'2°. Na modalidade de pregião, o intervalo percentual estabelecido no § 1° deste 

artigo será de até 5% (cinco por cento) superior a mais bem classificada. 

Art. 37. Para efeito do disposto no artigo anterior procedcr-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 

lícitado. ' 

II - não ocorrendo a contratação da Microempresa; Empresa de Pequeno Porte ou 
› do Micro .Empreendedor Individual, na forma do inciso I, serão convocadas as 

'  t_ remanescentes que por ventura se enquadrem na ltipótese dos §§ l° e 2° deste artigo na 

'ordem classificatória para exercicio do mesmo direito', 

III - na lúpótese de valores apresentados pelas Microempresas, Empresas de 

Pequeno Porte ou Micro Empreendedores Individuais que se encontrem em situação de 

empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

a apresentar a melhor oferta. 
i§ 1°. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o 

_objetolící o será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

E 'n ' i § 2°; O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 

tiver sido Êapresentada pela Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro 

Empreendedor Individual. 
Z p §' 3°; No caso de pregão, a Microempresa., Empresa de Pequeno Porte ou Micro 

'Empreendedor Indi 'dual melhor classificado será convocado para apresenta¡ nova 
'proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena 

de preclusão. 
Art. 38. Nas contratações públicas do município poderá ser concedido raramente 

.diferenciado e simplificado paras as microempresa., Empresa de Pequeno Porte e Micro 

e Empreendedor Individual objetivando aprornoção do desenvolvimento econômico e social 

* no âmbito mtmicipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o 
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_ :incentivo à inovação tecnoiógica., desde que previsto e regulamentado na legislação do 

respectivo ente. 
Art. 39. Para o cmnprirnento do disposto no artigo 38 desta lei, a Administração 

Pública poderá realiza: processo licitatório: 

I - destinado exclusivamente à participação de nticroempresas, empresas de 

pequeno porte e Empreendedor Individual nas contratações cujo valor seja de até 

R$0.000,00 (oitenta mil reais 

II - em que seja exigida dos licitantes a subcontratação de microempresa ou de 

n h empresa de pequeno porte. desde que o percentual máximo do objeto a ser subcontratado 

não exceda a 30% (trinta por cento) do total iicitado; 

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 cortantes 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 licitante em cada ano civil. 

"Art. 40. Não se aplica o disposto nos artigos 38 e 39 desta lei quando: 

p I_ ?os critérios de tratamento diferenciado e simpliñcado para as microempresas, 

empresas tie- pequeno porte e Micro Empreendedor Individual não forem expressamente 

previstos no' instrumento convocatório; 

a 'iIÍ _- não houver um minimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados 

como microempresas, empresas de pequeno porte ou Empreendedor Individual capazes de 

cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de 

pequeno porte e Micro 'Empreendedor Individual não for vantajoso para a Administração 

Pública ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado- 

4 IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos artigos 24 e 25  Lei 

ntímero 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 Administração Pública Municipal para aplicação do que dispõe esta lei. 

_ Seção VI 
Do Programa Municipal de Desenvolvimento de Fornecedores Locais 

Arc 42. Compete ao Poder Executivo a implementação de um Programa Municipal 
de Desenvolvimento de Fornecedores Locais, com a ñnalidade de incrementar as 

' operações comerciais entre compradores e fornecedores locais, através das seguintes 

diretrizes: I -incentivo à realização de rodadas de negócios corn a ñnalidade de aproximação 

entre compradores e fornecedores locais; 
II - incentivo a constituição de cadastro de produtos e serviços, demandados e 

ofertados no âmbito local;  III- ,- incentivo à instalação no Municipio, de Microempresas, Empresas de pequena 

'iPortel _e _Micro Empreendedores Individuais, cujo escopo de produtos e serviços ofertados 

possam suprir as necessidades das demandas locais; 

A Iv - apoio ao aprimoramento da qualificação dos produtos e serviços das 

Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro' Empreendedores Individuais 

localiaados no Município, com relação à conformidade para a qualidade, aprimoramentg 

tecnológico e aumento da competitividade; 

'V - incentivo a formação de arranjos produtivos locais, de forma a incrementar os 

vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre as Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedores Individuais pertencentes a una 

mesma cadeia produtiva; 
'V1 - promover a articulação e cooperação entre os órguãos da Administração 

lrgblica, serviços de apoio à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte-e ao Micro 
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-. »Empreendedor Individual, associações empresariais e de desenvoi ' ento, instituições de 

desenvolvimento tecnológico, ensino e pesquisa, para tias de efetivação dos propósitos 

deste Programa. 

CAPÍTULO vn 
DO ASSOCIATIVISMO 

Seção I 
Do Estímulo e Incentivos ao Associativismo 

Art. 43. AAdministração 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 reiacionadas 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): 

_ç- 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  _E Ii "' esü-Tnuíí¡ à @mação de organinção social, econômica e cultural nos 

diversos ramos de atuação, com base nos principios gerais do associativismo e na 

iegisiação vigente; 
III - estabelecimento de mecanismos de u-iagem e qualificação da informalidade, 

para implementação de associações e sociedades cooperativas de trabalho, visando à 

'inclusão da população do Município no mercado produtivo, fomentando alternativas para a 

A geração de trabalho e renda; 

IV - criaçao de instrumentos especíñcos de estímulo à atividade associativa, 

Â 
consorciada e cooperativa destinada à exportação. 

CEP 37925-000 - Piumhi- um 
Tel.: (37) 3371-995 " 



  Estado de Minas Gerais C.'N.P.J. 16.781.346/0001-04 car 3792s.ooo - Piumh ' 

CAPITULO VIII 
DA AGROPECUÁRIA E Dos PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

Art. 46. 0 Poder Público Municipal promoverá parcerias com órgãos 

governamentais, entidades de pesquisa rural e de assistência técnica a produtores rurais, 

que visem à melhoria da produtividade e da qualidade de produtos mediante aplicação de 

conhecimento técnico na atividade dos pequenos produtores. 

i § 1° Das parcerias referidas neste artigo poderão fazer parte sindicatos rurais, 

cooperativas e entidades dayíniciatíva privada que tenham condições de contribuir para a 

impiementação 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 

iotimizem o uso de recursos naturais e socioeconômicos, com objetivo de promover a auto 

' sustentação, maximização dos heneñcios sociais, minimização da dependência de energias 

'nao , renováveis e eliminação do emprego de agrotóxicos e outros insumos artificiais 

Atõxicos', assim como de organismos geneticamente rnodiñcados ou de radiações iomzan' tes 

em qualquer fase do processo de produção, armazenamento e consumo. 

-_ Í§,-3° Competirá à secretaria que for indicada pelo Poder Público Municipal 

_disciplinar ?e coordenar as ações necessárias à consecução dos objetivos das parcerias 

referidas-neste artigo, atendidos os dispositivos legais pertinentes. 

CAPÍTULO 1x 
DO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO E DA AGENCIA DE 

DESENVOLVIMENTO 
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Art. 47. Poderá o Poder Executivo Municipal designar servidor, denominado 

Agente de Desenvolvimento, e área responsável em sua estrutura funcional para a 

efetivação dos dispositivos deste capitulo, observadas as especificidades locais. 

§ 1°. A ftmção de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercicio de 

articulação das ações públicas para a promoção do desenvolvimento local e territorial, 

mediante n 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 peles políticas de desenvolvimento. › 

§ 2°. O Agente de Desenvolvimento deverá preencher os seguintes requisitos: 

I-residirnaáreadacomunidadeernqueaxuar; 
II - haver concluido, _com aproveitamento, curso de qualificação básica para a 

formação de Agente de Desenvolvimento; 
III - haver concluído o ensino fundamental. 

§ 3°. Caberá ao Agente de Desenvolvimento buscar junto ao Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, juntamente com as demais entidades 

^ municipalistas e de apoio e representação empresarial. o suporte para ações de capacitação, 

' ' estudos e pesquisas, publicações, promoção de intercâmbio de informações e experiências. 

,TÍ l§ 4°_._ A implantação da agência de desenvolvimento deverá criar: 

I #condições para a diversificação da base econômica do município, que passará a 

ter  menor dependência de atividades que predominam em sua economia; 

' __ Ile-Zum processo continuo de diversiñcação e elevação do padrão de qualidade de 

vida da população local; ' ' 

_ III - aproveitamento e divulgação do potencial do município, representado pela 

disponibilidade de materia prima, distância dos grandes centros e toda a inte-estrutura 

existente; 
IV “' Valoñüçãc da mão de obra, oferecendo oportunidades de emprego memo¡ 

remunerado e que contribuam para elevar o nivel de vida dos nabalhadores 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 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 48. A Administração Pública Municipal regulamentará através de 

decreto a criação do Comitê Municipal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e 

Micro Empreendedor Individual composto: 

I - obrigatoriamente por representantes de todos os órgãos públicos municipais 

envolvidos no processo de abertura, funcionamento, fiscalização e fechamento de 

empresas; 

II - obrigatoriamente por representantes indicados por entidades de âmbito 

municipal de representação empresarial com notória atuação local; 

III - obrigatoriamente por um representante da Câmara Municipal; 

IV - facultativamente por outros técnicos 'ou funcionários da administração pública 

municipal_ com competência para contribuir com os trabalhos do comitê; 

V -4 facultativarnente por representantes dos órgãos estaduais e federais envolvidos 

no processo ?de abertura, funcionamento, fiscalização e fechamento de empresas com 

atiiação ,Íocaljn 

VIf-.facultativamente por representantes de outras entidades civis locais; 

VII-u -i facultativamente por empresários locais, consultores, profissionais e 

personalidades corn reconhecidas competências especíñcas capazes de auxiliar o comitê na 

cumprimento de suas funções, podendo ser remunerados ou não. 

Art. 49. O Comitê Municipal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e 

Micro 'Empreendedor Individual tem como função geral assessorar e auxilia: a 

AdIn-_inistração Pública Municipal na implantação das exigências desta lei, tendo como 

atividades específicas: 



Estado de Minas Gerais a  
C.N.P.J. 16.781.346/0001-04 CEP 37925-000 - 'ria ' 

I - realizar todos os estudos necessários à implantação da unicidade do processo de 

e. . registro,- legalização e baixa de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro 

Empreendedor Individual locais, para tanto devendo articular as competências da 

Administração Pública Municipal com as dos demais órgãos de outras esferas públicas 

envolvidas na formalização empresarial, buscando, em conjunto, compatibilizar e integrar 

procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do 

n processo, da perspectiva do usuário; 

II - assessorar a Administração Pública Municipal na criação da Casa do 

Empreendedor; 

III - viabilizar, na Casa do Empreendedor, o atendimento consultivo a empresários 

e demais interessados em informações de natureza administrativa., mercadológica, gestão 

de pessoas e produção; 

IV -'- auxiliar a Administração Pública Municipal na implantação dos demais 

projetos autorizados por esta lei. 

Art. 50. A Administração Pública Municipal deverá prover o Comitê Municipal da 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual de todas as 

condiçoes !materiais e de acesso às informações para a execução dos seus objetivos. 

_ ._ _Parágrafo único. O Comitê tem autonomia para definir sua forma de trabalho, 

devendo-apenas_ garantir que ocorram reuniões ordinárias, com convocação de todos os 

seus  membrosiíl em intervalos nunca superiores a 15 (quinze) días, até a completa 

implantaçaoidos itens I, II e III do artigo anterior. 

' - Art. 51. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 

efeitos _a  do primeiro dia útil subseqüente à sua publicação. 

Art. S2. Revogam-se as demais disposições em contrário. 

Piumhi, 16 de dezembro de 2010 

r u: Bar a 
Prefeito Municipal 
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PARECER JURÍDICO 
(Edital do Procedimento Licitatório) 

 

Procedimento Licitatório n. 295/2017 
Modalidade: Pregão Presencial n. 8/2017 
Objeto: contratação de MES, EPPs ou equiparadas visando o registro de preços para futuro 
e eventual fornecimento de pães, ieite, materiais de copa/cozinha e materiais de 
limpeza/higienização, destinados ao Setor de Património Material e Transporte - SPMT do 
SAAE, conforme especificações no termo de referência. 

A Pregoeira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi/MG 
iniciou processo de licitação visando o registro de preços para aquisição futura e 
eventual de gêneros alimentícios e materiais de copa/cozinha e limpeza, destinados 
ao Setor de Patrimônio, Material e Transporte 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 da 
Seção de Património, Material e Transporte e, da mesma forma, detalhado junto ao 
Edital, atendendo a exigência do art. 14 da Lei n. 8.666/93. 

Verifica-se ainda que trata-se de licitação exclusiva para ME's e EPP's, 
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 juridica 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, amexemplo dos acórdãos n. 
313/2004 e 237/2009, ambos do Plenário: 

"1 1. O administrador público, ao analisar se o objeto do pregão enquadra-se 
no conceito de bem ou serviço comum, deverá considerar dois fatores: os 
padrões de desempenho e qua/idade podem ser objetivamente definidos no 
edital? As especificações estabelecidas são usuais no mercado? Se esses 
dois requisitos forem atendidos o bem ou serviço poderá ser /icitado na 
moda/idade pregão. 
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12. A verificação do nivel de especificidade do objeto constitui um ótimo 
recurso a ser utilizado pelo administrador público na identificação de um bem 
de natureza comum. 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. Jesse' Torres Pereira Junior (Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
da Administração Pública, 63 ed., Renovar, 2003, p. 1006) entende que: 
'Em aproximação inicial do tema, pareceu que 'comum' também sugeria 
simplicidade. Percebe-se, a seguir, que não. O objeto pode portar 
complexidade técnica e ainda assim ser 'comum', no sentido de que essa 
técnica é perfeitamente conhecida, dominada e oferecida pelo mercado. 
Sendo tal técnica bastante para atender às necessidades da Administração, a 
modalidade pregão e cabível a despeito da maior sofisticação do objeto' 
21. Segundo Vera Scarpinella (Licitação na Modalidade de Pregão, Malheiros, 
2003, p.81): 
'[...] o objeto comum para fins de cabimento da licitação por pregão não é 
mero sinônimo de simples, padronizado e de aquisição rotineira. Bens e 
serviços com tais caracteristicas estão incluidos na categoria de comuns da 
Lei 10.520/2002, mas não só. Bens e serviços com complexidade técnica, 
seja na sua definição ou na sua execução, também são passíveis de ser 
contratados por meio de pregão. O que se exige é que a técnica neles 
envolvida seja conhecida no mercado do objeto ofertado, possibilitando, por 
isso, sua descrição de forma objetiva no edital. ' " ' 

(Relatório do Acórdão n° 1.114/2006 - Plenário, grifos nossos) 
"Perfilho também o posicionamento de que é mais vantajosa a adoção da 
modalidade de pregão, pois o objeto do certame em questão pode ser 
considerado como serviços comuns, não obstante a sua complexidade. A 
meu ver estão presentes os requisitos da fungibilidade do objeto e da 
existência de uma padronização de qualidade e desempenho reconhecida no 
mercado correspondente, como bem demonstrou a Sefti. " 
(Voto do Acórdão n° 2.658/2007 - Plenário, grito nosso) 
"9.2.4. Em geral, nem a complexidade dos bens ou serviços de tecnologia da 
informação nem o fato de eles serem críticos para a consecução das 
atividades dos entes da Administração descaracterizam a padronização com 
que tais objetos são usualmente comercializados no mercado. Logo, nem 
essa complexidade nem a relevância desses bens justificam o afastamento 
da obrigatoriedade de se licitar pela modalidade Pregão (Lei n° 10.520/2002, 
art. 1°, e Acórdão n° 1.114/2006 - Plenarioj" (...). (Acórdão 237/2009 - 
Plenário) 

Portanto, tendo em conta a descrição objetiva do edital, quanto aos 
bens que se pretende adquirir, bem como, da verificação de existência de um 
mercado diversificado e competitivo, infere-se que o objeto Iicitado pode ser 
considerado bem comum - até porque, assim classificado no anexo I do Decreto 

Municipal n. 2.887/2010. W 
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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. 8.666/93 determina a 
obrigatoriedade da prévia análise pela Assessoria Juridica das minutas dos Editais 
em Procedimentos Administrativos Licitatórios. 

A propósito, oportuna a transcrição desta norma: 

"Art. 38. f...) 
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 
elou financeira. . 

É o parecer, s.m.j. 

Piumhi, 25 de setembro de 2017. 

 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG: PREGAO 

PRESENOIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 08/2017, PROCESSO 
LICITATORIO N° 295/2017, MENOR PREÇO POR ITEM. O SAAE PIUMHI 
através da Pregoeira Oficial vem tornar público a abertura do certame para 
contratação de Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP ou 
Equiparadas, visando o Registro de Preços para futuro e eventual 
fornecimento de: gêneros alimentícios, materiais de copa/cozinha e materiais de 
limpeza/higienização, destinados ao Setor de Patrimônio Material e Transporte-SPMT 
do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG, conforme especificações 
constantes do Termo de Referência em Anexo I do edital. Apresentação para 
credenciamento dos licitantes: dia 10/ 10/2017das 8:00h (oito horas) ás 9:29h 
(nove horas e vinte nove minutos), abertura da sessão oficial do Pregão 
Presencial de Registro de Preços: dia 10/10/2017 às 09:30h. Licitação 
exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, em 
cumprimento ao disposto no inciso I do art. 48 da Lei Complementar 
n° 123/2006, com a redação dada pela Lei Complementar n° 
147/2014 e Lei Complementar Municipal n° 25/2010. Realização do 
pregão, local de retirada e informações do Edital: Sala de Licitações localizada na 
Sede do SAAE , à Praça Zeca Soares n° 211- Centro, Piumhi-MG e no site 
www.saaeoiumhi.com.br e Telefax: (37)3371-1332. Piumhi-MG, 26/09/2017. 
Jaqueline Aparecida de Souza - Pregoeira. 
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ESGOTO DE OURO ?REM    Dum Piero - SEMAEOP A donde abertura ria i llaçãn 

llillNlTãAUIuDDurin, Prma mais inR-rlnaçõc: procurar o 5mm de 

Clima-as dn SEMAE-OP pelo leiefclm (11)3559-3237 ou pelo e-r-luíl 

mmpm semneo .mggoltbr. O uiilal também estará liispclnivri no 
siledu S MAED ,seliiaeupnllgigalilrr 

Jun-ns IOIISIS- l 

SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E 
ESGOTO IJE DURO ?REM 

Rnbemrra ira Iitilqin na nlcdalidadeFrlzgln por Registro oe 

PreoorN-r-lanrl_ eine rrrrjerd e soda ao d_e empresa. m  
lie ubcmmlw/INITEIIBIIJDIIMIR. Par¡ mais lie-maçãs procurar ll 
Serorde cooiprasdo sEMAE-OP pela lcleroiieü I) 1559-3237 ou pelo 

e-rrlaii :onipi-sszâ-senuoopmgpovilr. 0 'lirI também errar¡ rlirrprrnl- 

 
siet rio aire de stíMAE-tan serrraeoprirgpsmbr.  
iiço Lsnrrreipel de Agua e Iàgtllo ele Dum Prero - SEMAE-OP. nara 
de llberfumziõ/loflfikllillmünlin. Plana mais irrlomleçõss pmrlll-.lr n 

serra-recompor dasIsMAEal- pelrr ieierrrrreçrn 3559.3237 ira pela 
email oonlprasfrjkemaeop Inggnuhr oediial lambénrqtu¡ gngwnl_ 

9d rio medo SEHAB-CIP. seniaeopnrrggeanr, 

Sem -15 IDl3l39-l 
SINDICATÍJ !JAS INDÚYTRIASDO VESTUARIO NO 

ESTADO DE MINAS GERAIS -SINDIVÍSTIMG 

REGISTRO DE CHAPAS - ll: acordo cani as dis 595a! Camadas 

nu Ilegirlrnreriro Eleilnrrll_ raw ralrersnr aire este ' 

lrrnrarerri eoiilreairneriro. ire um¡ lina-a enapacrrnrarreniena :leiçaer a 
ser realiza-la nodin 24 (vinte e rlualrui de oalalriu de :tri 7, foi regis- 
lgrnra na ::atraiu drmX: s¡ ' e .errar sli tmlalllllisln CHAPA 
UNICA- DIRETORIA: Pluiderl Lire-animes; .le Arerrpiprrnernrr. e 

variiária lndirrirra e crraiereru ima). vii-e Prerirlerirre Arrraiiiisirriiirrr: 
Rogério Mire-io Viscunuelln¡ [cereioelaõo Cnnftcvõrs Lata.-EPPI, 
Vire vreridenle Financeira ro Parreira Ter-ares Piiriatsl: Iridium¡ 
da Muda [Juh 3. Vice Pres dente Patrimonial', FlraIelir-.u Jus-é Genrisiir 
Abllrkhid [Somar Cmfwçõc¡ Ucla). W:: Presidente Social: Renata 
d: souza Mansa inc-n Indllsrria e comercio de Morra Lala.) lince 

 
  

Pnzsidenle de Édmuniapalrr' Aria Lirirer Policarpo me; ;uma cm. 
faq-del Ltda-EPP). Vice Prvsilícrlte de Relações Trabalhistas 

Andrade Campos [Tuna Sra: Indústria e Comercio Ltda-AIH), O 
TORES SUPLENTES: Ana Firivill Fonseca d.: Cusln¡ 111114¡ (Kalanv 

:Im Muda: Llda-EPPI. Rusizm Prates Scofield (Mancuji Indústria e 

Comércio Ltda EPPI, lieIael Neder Rddarre (Sabor Tropical Confec- 

cücs Lida-EPM i-leleiro Mor-la Sousa Liss-rosa :Penelope lndnrirra e 
Eunltllcin de Artigo riu Vmllriiiu I.r EPP; CONSELHO FISCAL 
. EFETIVOS: Mariingeia rl.-i silva Costa (Primeira Élapl confec- 
:ões Lion-em. Clmlirl: rrtellay Dias (Mrlllny e e moderna_ 
Renata campos de Oiii ::il-l (squaora Comareio de Rdupal Lida ME); 
SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL: Mlri¡ Cecilia Aridmde Bor- 
ges ÍCEIILI-CCÇÕCI CEI¡ Eirel ' ' ' 

Comércio de Roupa: Lida-luiz). Elisabeth Leite de Faria (Vini: Indus- 

Iri¡ de Roupa: e Accuiúrius I.I.IL'I.- MEI: DELEGADOS JUNTOAO 
CONSELHO DE RI -SENTANTES DA FIEMG - EFETIVOS: 
. Limiano Jun'- de Ar¡ (Prulrção l'. Vululiric lndlhlri¡ e Comércio 

LtdaJ. Rogéria Mâttio Vaytumellos (Caramellclu Cullfetxôes Lida.- 
EFPJ' DELEGADOS SUPLENTES; COI¡ Flrrtita Tuvalu Faria (SC 

!Musa-rude Moda. lidar). Frederic:: José GEHAIID Alrunehid (Samu 
Cullibsçõa LLdLI. Fina Iberia u paul) ll.: 05 (Liam) rliaspam impug- 
aaeia, amamos dara de publicaçâode¡ visa. Belo Horizonte, zõõe 
seleniam de Jon »latim José da Arririiow Presidente. 

sera-sd lol 1336- l 

UWBR VDX TELECOMUNICAOOES Sr'A 
CNPJIMFR” ILIIJISÁZFCVLIIXIIJS - Ni i3U0ii654-9 

Edil-Il da Cnnm-'asãu -Assellihléin Geni Ursliiraria o .alnurdinálin 
Firma na ::till res :cioalisms da UWBR V035 TEL COMUNICA- 
(DES SIA :o :dos par-a se 'mn em Assembltl Geral '- 

' rr Erlmwdlll ':i que re rl na sua .rir-ae mc al. a Rin Jrrra 
Mimrulgrãw. Iiulml Jlnlim Born 
Es 

                
DJIHUWSÃU |.ui7. slollusclerris, 

rala li: Minis Gerais. eai primeira multar-ação¡ eu no ?nas d ia Ju 
de outalria de 2017. mm e seguinte Ordem do Din: era aãemblcia geral 

crlmnniillàrln: i) Deiitrerer sobre o llauñtwiuflgnúlwia .hm e-.irgpm de 
Direkvdul lia hihi:: e i-'l Out-us assunto¡ de ialemse da mapa- 
nllirl: ll em assembleia geral culinária: i: Tomar as sonia: dm  
:radares esinirinar, iiiaiailir e lar as Denlorutmçues Finen 'rar do      rc ' eia de 

n eleiprin de liovirrsl Direiartea); iv; Deiiberar sobre a rrulaa-teriçâodo 
Ftrrrsrihu Fiscal. cual eventual eleição de seus membros: v] Glllms 
assuntos de interesse ia. Inrrruções Gerir¡ Ds lcitinis- 
ias poderia ser rrprñtllladui na Assembleia rrieriianle apresentação 
rio nrrmdalu de repnsenloeio. outorgado na fumudu poragrorrr I'dn 

iai' 5-,404-'76 Eslá àliisporiráa llus acionista. no end:- 
leçodasoilie sarro :documentação pertinente ria lkliberaçãcs do dia. 
crinromie errigo IJJ da Lei' n' 6.40485. Montes claros, 2o de seieinuro 
de !Ill 7. Giu¡ InnI CarIiCalale-s SIIHI - Diruõra. 

5 (III -za llllzzlr- I 
smllIcATO DAS EMPRltsAs LocAnaRAs m: 

ALITUMÚVEISDD ESTADO m: MINASGERAIS 
Pl WEJJJ-¡WIIDEII-US 

Exlmln dra (Jorrnalo de Pllllliçñu de 

Scrvigw de Tnfumlritiu¡ INF-Jill:: DO 

Pam-x COMPANHIA DE TEC GLDGIA DA lNFOnMAÇAo Dn 
ÊFADO DE MINAS GERAIS - FRODEMGE e SINDICATO DAS 
EMPRESAS LOCADORAS DE AUTOMÓVEIS DD ESTADO DE 
MINAS GERAIS - SlNDLDC/MG, cum iniervsnizrveia do DEPAR- 

TAMENTU DE TRANSITO DE MiNAS GERAIS e DEritANlMG, 
Ohjcln, Fmsllçlzl de suviçn: de Infnrnlizita [unir-u Éiulsllllza Otimi- 
zeda de vr-leiiioei, Pnzn: isa ira-ses a parirr tre sua puhIIMq-!II Valor 
estimada IIS ÓOCIIIOOJJO. Dara da Aslirlnnna: lõ-IUWZIJI T. 

J ciri-:lrs lnrnrs- l 
SANDRATURISMU HOTEIS srA 

COMPANHIA DE CAPITAL FECHADO - (INPI IérIH-IJSMIDIJJ .24 

- Null: .IUCEMG slsnatldrsos - ,EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ur. ASSEMBLEIA GERAL_ ORDINARIA - u Oireror Prrsrrreiire rLi 
SANDRA TURISMO HOTEIS sm, rio riso de sua¡ rririlrarpor-s Islam- 
uirias, ranma os smiiurtseriorlisln desln Karin-dade panela reunirem 
eia Asrlemhlei: Geni onhrlãríl. r rali-ans: au dia os de oalaiaii de 

2,0 luis tm: II,I'I:1 serie smiaLmAvenir-,Ia srlnreror., 3_ cam_ mm. 
porn, MG, a nnr de rIise-aiirenr e rtelrlrerarem sobre n ¡çguillk ordem 
dir .lia: a1 Tourada :Is: errraas rlrrs srtrnioirirarlrrres cume_ lliscu$àu 

  

c \vlzlçãn dar derrronrlraeder nrorreerrar relirlrrar ao eltertieio Sntilli 
encerrado em r rrlmolo. til Deslinzlçiln do resultndõ apurada no erro 
oe ralo, Pirapora. 22 de ::temiam de znl r_ Marcelo Ribeira Feiisbcrln 
- nrrernr Presidente. 

ltm «lã IIIIÍISS-I 
MAIS l FAKTICIPAÇÓESSIICIETARIAS LTDA_ 

CNPJ: I_6 ñlllõñâmliüi 52 «NTIIE JI 20960998-8 
ATA DE REUNIAU DE SUEIDS REALIZADA 'EM III DE SETEM- 
lrlto DE ztli 7. DATA, HORA E LOCAL: za de relembram :a i i_ rlg 

M1100 hill-as, na ::della :aleluia Itlcnliznl: mRuzlAntrhio Gunngp, 
ll. Sala A. Bairro vapoliaere Seie LapaasIMG.CEP: 15.701.150, PRE- 

SIWÇA: Presence a urraliilorle dos niciud, confonne assinaram mas 
tllalddulllwdci' v. J ' !ISIISIIJEIIIUIESLPUBLICA- 
mes: visa de rouvomçin - Dispalsarh a pnhiimçãn ria Aviso aos 
senhor-s ¡ôcins ounlislas, drrrrrirrlnre disposta rio an. l.i:l7z, 5 ?da Lei 
IEL-IMD!, MESA: ?residente Julio Valadares Gclnzzlga; Secretária: 

Sn, Dleltlrnrli- Rredndo New-es Gonzaga ORDEM DO DIA E DELI- 
BERAÇÕES' Instalada u Re Ene feita a leilum :diarussâudaordrem 
do dia, os not s qmtislas deliberaraln, por unmunitldrie de mms, u 
seguir-ils; Ds meias decidem por unanimidade aprovar :l redução dia 

capital saciar da seriedade, nas termos do artigo me!, ins-tro II, da 
Le¡ loalnõaooz. uu: ainauirenie Ade lts 2mm, nocnpi¡ milhoes_ 

serena¡ Il'|iI tenis), dividido :I'll 2.070 om dois milhões e selerllal Illill 
quam. passanda pu: RS 585.43%!) (qui me: e :menu e cinco mil_ 

qaellorenlos e lnnu e noi-e reais), dido em 553,439 (q lrenros 
e oitenta e eirrou nlil. qurllrucenloa e lnnra e novel quotas. sendo que 
lts 1394967110 [um rriiiliirr. dum-rue e iiorerila e qiraira niil.nrar1:- 
eetirirs s eesrenroe sem reassl, em deearreneiilda rlerulaedir rias ações 
nnmlmliws que a ansiedade possui ntr companhia Overseas › Lo 
lírl. Arrreisrrrerrroa c Ssrviçw sur. CNP:: ol.al s IJJS/Wül-á?, N P 

Jlll-ll-IIM-E. mm ::de na Rua Paraiba, 47o, Salar l3ul a nus, 
BI-rm Funcionários Belm ruñmrltewlü, CEP. 3oiJ0-I4o, c a rlnolu- 
¡io das ações iluminam-as un valor de RS I su-.svam (reino i; uilerna e 
nove rn qirintienlos e noverrlo e qunlm reais). do caipanriiaOwrse-as 
-Liig r: eArreranreours são Paulu SIA, (INPI: 01.514.037/0001-95, 
NIKE JSJJHUI-I. tmn :elle naAlallreda Mzlnolà. 'JI l. Sala lili!, 
em Alphaville, Barueri - SI', CEP; 1164544346, Inrhs devolvidas au 

erreirr Ilriiu Vaiadalw Gonzaga, conforme regrrirado um Livros de 
Tnmslsrincins de Açàw das Companhia, frnndo assim n nov¡ mm- 
posiçãn dn capita so: : OTISTA - QUOTAS - VALOR. JULIO 
VALADARES GONUGA r 315.439 - 375.439,00. TIIELMA OE 
REZENDE NEW.: GONZAGA r M1000 e lu DDI¡ ou. TOTAIS - 
585.439 - 533113100, ENCERRAMENTO: Nada 

untada, lalamrl-ee esla ala emiilaru proprio.: quai fo dnapmvada por 
¡IIEIIIMIJILICC assinada portarias smile; Awesome nt: écópil ñe¡ 
LI¡ Original, lrrvmh em livro próprio. Sete lagoas-SIG, zu d: serernnrrr 

de 1nl7. Julio Valadares Gonzaga r Presidente. 11ielaia de Rezende 
Neves Gunz: a - sro-reune Julio vlrindarerr Gonzaga - sor-lo Quo- 
lisLi. Ttreima Rezende Neres Gonzaga - skin Qacltrla. 

Idem -zs rorrnrrr e r 

ALCA¡ TELECOM SIA 

 
   
 

EDITAL DE CONVOCA 0 
ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL DE ACIGNISTAS 

PR FI-'ERENCIALISTAS CLASSE A 

silo eorwidados os senhores Acionistas titulares lie opõe¡ pleternreiais 
classe A de erirtssârsdrrAigpr Tele-corri srA (alga: 'Ielerom ou “com- 
pllnlliañ_ para a Añembieia Geni Especial., ll Itamar-se m di: ll de 

mrullllú de 20W. à¡ II. II taum] IIOIaR em :named: social. ioullrld: 
n¡ Rua José Alva Garmin. u' 415. Bairm Brsil. m rider-Ie d.: Uber- 
Iârldlá. Eira-lo dir: Millü Gerais. (mimar) lt¡ deliberado :nim: l 
conversão ¡lhrigalúria distrital¡ das Ma:: prelemveiais :Insee A de 
:nun-in rh Companhia r-m amis ¡rrefcwrlciais IIIIEII B, na nellçrlu de 

lll Lumi llçllrn preferencial rossi: l! purcmia :não preferencial classe A 

nani-mich rtrpenicwj. Upeizeáo essa que. se aprovada pela Assisir¡- 
lileiaaeral Estreardínliria da Culrlpzlnilia resullara (a) rio cane-elemento 
de rodas redes prrÍufuciús ::Inst A de ' ' 1 

 
 Ê r  s E a e e 3 R É Ê. Ê i É -ã› ã É .. E É 

elaire A que rrarr rnrnrresiarern rrrrrriarroerrie III¡ ÍnIençEu ¡IC clrnvcn 
ler su:: ações preferenciais rlaere A :nl ::às prerereneiais classe n 
rrir prazo de ale lo (diz) dias rom pr-rerr esse oorrrarlrr da rula ria 
Ass: Frei-dl Espeeisl msm¡ as GERAIS, r. Adnclrmenln- 
çlo rehllivrl i¡ orrIe-rri do Din esraril l rlrrpasiçro n: sale ehCompJnIlin. 
  

mim :nino on sitio elelrduieouuuzalgerxgiççpmpqpppp. n¡ cumig. 
são de Valores kiulriiiáriõe FCVM") na sltiu elelrãlllm (urrlwrncvm 

goiaba-l. 2. 0a :lriunislan ria ser representaria¡ na ernlrleia, 

lnedianle a a less-ilusão ir mandato de mpmsculacân, nulnrgadu ria 
forum :b rafa l' dnlrl. 115 ta¡ Lt¡ ÕAD-ÓITÍI. 

&Jõdesetenllrrodeznll  lIhrrlIIll 
lui-l um¡ 

Pre-rirrerile Ju Constlhq de Administraçao 

-rcin-'zs M2445 -l 
ALGAR TELECOM SIA 

caniponliia Aoerra 
CNPJ n" TI. ¡DILSISOODI .74 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO _ 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
Sñnuunviliaihs u¡ Senhores Aeionialos pan ll Assembleia Cel-ai Estru- 

onllairia. a maliur-se no dis Il de outubro .le 2017_ a; i mu) 
Inu-As. :m sua serie social. Iurallzalia n¡ RIA¡ Jose Alves Gianna, rã¡ i, 
Bairro Brasil, na cidade de Uberlândia, Estado :Ie Mim: Gerais. em 

reputação pm¡ pnsalnel realização d: ofetu plihlíre: inicial de :ções 

do Companhia. uonfomle divulgado em ralo relevenle .tem dam. pani 

trlllarem da nos inte errlerll do dia: l. apreciar e oprlmu a pmfnlslñ 
de mnversãn rrbrigaulria rip natalidade da¡ and:: preferenciais cias-se 
A de emissão do Companhia em ações preR-reoeiais classe B. nl ii- 
çilo de nl cama) lição rr-lererreisi classe 1:¡ para :eo: eçdoptereierieral 

classe). eoirreriida l' penrçaoü. Operação essa quere :pros-erra pda 
Ass: * ' Geral Fxlmolrlinnrill da Cnmurlllhizl resultaram riu call. 
errar-reino de rodas arder prcrereiieiris classe A .Ie enirrsirr da Curri- 

panliia: eüilm direita de recesso para os aeiooislae iinrlere-r drnçlits 
prerereo isclisseA qu: rrio nun rrrreivi rnrinalrrreirre sua inlcmâu 
de corn-error suas ações prerrrmn classe A em niçrñm ¡rrerprencinrs 
classe' E nn prazo i1: :lê iDúhz sconidoe. prllão eis: contido du 

drrarlaAssernlrleia Geral lsãpeerrl, 2 rtprerrrer e aprova¡ a alienrro .lrr Bulma Sanini da Compal i: par: lil reitera a conversão das ações 

preferenciais classe A mn ações pierermciais classe D doi-oriente da 
creo-apoia; e [lia nllcml :u :nnlpeldncius doe; carga; dr. Dinda( rar-m. 
derrie e do Dir: r "mar-eine r.- de Relações cum Invesiidoies, 3, Apre- 
riar e Inrular a llleraçio .Iori rnerntrros .lo caoseliro .le Alllllirlislra- 
piu da Cmirprulll 4. Aulrurlu¡ ue ¡dminislradillcs d¡ Cslinparlllin u 
MÍDIA( as providências necessárias para furlnaltur a Operação. A cli- 
eácia da d; Ileraçãu Iommi¡ :um reler-ln an ilcm i dr¡ Ordem do Din 
estan'. sujeita ii prévia aprovrlçain da riialeria por Iinilares dc mais da 
metade das nçúcs preferenciais, ::unidas em Assembleia Especial. l 
ser redonda ria niesnra dare. nei lEriIlDi dir at' de Arl. iso da Le¡ 

n' 54041915 e allereoaes. A daeinaeoragao relative õ Ordem dn Dir 
eslarñil liispsiçán nnsededa Curnpanilia. :Isiim mmu II) eiiiu e|cln'i- 
nim wwvrnalgAnelemnLmlll-Lbr, eiia Comissão de Valores Mobiliários 
UCVM": nu ¡Illu elelrria edlwliiwrvin pirvbi) (Isarrianlsras ptrrlerãu 
su represenlarlriri rio Aiss-ralrtera. mediante a nprcscillaçíri LIH nuiirlarrr 
de represelslaçio. outorgado na forma rio par-ilgreln i'. do m. IZú da 

uma Lei 6.4 

Uberlândia ~ MG. 25 III SEÍEIIIDWI li: EDIT. 
Luiz AIberlLl Garcia¡ 

Presidente riu Éuusefhu de Allmiiliítrarãr) 

Illtln-¡EIIIIIHEJ 

REDE ANCORA - MG IMPDRFADURA. EXPORTADORA 
E OISTRIIIUIIIORAIJHAUTO PEÇAS SIA 

CNPJ nsslaclas/ouul-ul - NERI-I lr J l3DLlDlB5J-9 

Edilnl de Cullum-spin de Assembléia Geni Ordinária e Bilraoniiiia- 
:ia ' :Iedade oildiirmd de clipiroi fechado. :um sede e foro daerrrnpa- 
atira é a eidadede nela Hurimllle, MG. odor :tldelecu e Rodrlvirl do 

Anei Rodoviaria sn 261w¡ lsjxiaipàodog ruim_ mim, Em, 
litro Nogueira. CEP - 11.1 10-205, porsae dirtlnriaalwlcmlu¡ doarl, 
r24, rh Ler ÍJDÃWmCUNI/OCA nessas lltiull' ias pnmqurc compa- 

reçarn i ilssenlblreirl Geni Ordinária c Extrmrd !Iria lia mrrlpalitiid. 
ari rlia ll .le ullmbm :Ie :m7, n00 em primeira collwrrçikl. e as 

lauro era segunda convocação. r ser ml' nar dcpcudàucias dn 
rrrasede, ler-ido errinu ordem rlri iria: (n) eláçãurkriirelurim; lb) eller.. 
çalodo estatuto eoeiai allerandn anonieireierui-s dos eai-gos dos direto- 

e pair; e Irl uulrus insumos de iiileiessesoeiai, rum 
a Irr-mliñrasâo de ddiberarçlic¡ anteriores. ai: rar necessário. 

Reid I-Eurimiite. 2NSel/2UIT. Geraldo Pueiradzl Silva Hinn-Je¡ 
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.LLOaJQZQ-QEQHJCI oeàennana: ?ãeisodú-ltztsé 5,914993 aíâerbiqaàãã ;mas 'Jar no 5.1.11_ 
suo_ pumapwxrmyazgs;oq\.¡a;.;uodgg9-_a_ “eauqúya” ' i _ 
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ATA N° 021/2017 

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTO DE 
PREÇOS 

N° 08/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 295/2017 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

Às 09:30 horas do dia 10 de outubro de 2017, em sessão pública, reuniu-se 
a Pregoeira Oficial desta Autarquia, Jaqueline Aparecida de Souza e 
respectivos membros da Equipe de Apoio: Ailton Francisco Figueiredo e Sônia 
Roseni Costa, designados pela Portaria n° 18/2017, de 24 de fevereiro de 
2017, em atendimento às disposições contidas 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), Decreto 
Municipal n° 2.887/2010 (Institui o Pregão), Lei Complementar n. 25/2010 
(que institui o Estatuto Municipal da ME, EPP e MEI), Lei Complementar n° 
123, de 14 de dezembro de 2006 com a redação dada pela Lei Complementar 
n° 147/2014, e pelas demais normas e condições estabelecidas no edital, 
referente ao Processo Licitatório nO 295/2017, com a finalidade de dar início 
aos trabalhos e realizar os procedimentos relativos ao Pregão Presencial de 
Registro de Preços n° 08/2017, cujo objeto visa a Contratação de 
Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP ou 
Equiparadas, visando o Registro de Preços para futuro e 
eventual fornecimento de: pães, leite, materiais de 
copa/cozinha e materiais de limpeza/higienização, destinados 
ao Setor de Patrimônio Material e Transporte-SPMT do Serviço 
Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi-MG, 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 
da empresa e o recebimento dos envelopes contendo a proposta e os 
documentos de habilitação e, separadamente, declaração, conforme modelo 
do Anexo IV do edital. compareceu para o credenciamento a seguinte 
licitante, conforme quadro abaixo: 

CNPJ Empresa Representante Identificação 
02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME EVANDEIR DOS REIS MG.2.597.960 

TEIXEIRA SSP/MG 

Ato continuo foram passadas as documentações referentes ao 
credenciamento e Declaração de Habilitação bem como os envelopes de 
documentação de habilitação e proposta comercial 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, Empresas de Pequeno Porte - 
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EPP ou equiparada: compareceu a empresa MERCEARIA MARCOPAN 
LTDA-ME, a participante atendeu o Titulo V do edital e apresentou a 
documentação exigida comprovando a certificação. Para o julgamento da 
proposta escrita, será considerada o MENOR PREÇO POR ITEM, os quais 
serão analisados e classificados pela ordem mencionada no Anexo II do edital, 
referente aos item 01 a 25, iniciando-se pelos itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 
07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. 
Em sequência a Pregoeira e equipe de apoio precederam a abertura do 
envelope de proposta de preços da empresa credenciada passando os 
mesmos para apreciação do licitante presente que nada manifestou-se, 
iniciando-se assim a fase de disputa dos lances. 

Da análise da proposta da licitante: MERCEARIA MARCOPAN LTDA- 
ME, referente ao Item 1(ALCO0L ÉTILICO HIDRATADO EM GEL), a 

Pregoeira e equipe de apoio verificou a conformidade da proposta com o 
edital, restando classificada preliminarmente neste processo licitatório a 

empresa citada acima. 
Dando seqüência e tendo em vista que houve cotação neste item de 

(g1) licitante e participação na etapa de lances da licitante credenciada, foi 
iniciado a fase de disputa de lances/negociação de preços para o Item 01, 
chegou-se ao preço final de R$ 5,10 (cinco reais e dez centavos)/unidade e 
conforme Mapa de Apuração (Analítico) LANCES em anexo, apresentado pela 
empresa MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME, ofertando o item constante 
do Item 1, que foi aceito pela pregoeira e equipe de apoio por estar dentro 
do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços do Anexo I do 
edital. 

Da análise da proposta da licitante: MERCEARIA MARCOPAN 
LTDA-ME, referente ao Item 2 (CAPACHO - TAPETE), a Pregoeira e equipe 
de apoio verificou a conformidade das propostas com o edital, restando 
classificada preliminarmente neste processo licitatório a empresa citada 
acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de 
(g1) licitante e participação na etapa de lances da licitante credenciada, foi 
iniciado a fase de disputa de lances/negociação de preços para o Item O2, 
chegou-se ao preço final de R$ 13,20 (treze reais e vinte centavos)/unidade 
e conforme Mapa de Apuração (Analítico) LANCES em anexo, apresentado 
pela empresa MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME, ofertando o item 
constante do Item 2, que foi aceito pela pregoeira e equipe de apoio por 
estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços do 
Anexo I do edital. 

Da análise da proposta da licitante: MERCEARIA MARCOPAN LTDA- 
ME, referente ao Item 3 (CERA LÍQUIDA), a Pregoeira e equipe de apoio 
verificou a conformidade da proposta com o edital, restando classificada 
preliminarmente neste processo licitatório a empresa citada acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de 
(0_1) licitante e participação na etapa de lances da licitante credenciada, foi 
iniciado a fase de disputa de lances/negociação de preços para o Item 03, 
chegou-se ao preço final de R$ 8,70 (oito reais e setenta centavos)/Iitro e 

conforme Mapa de Apuração (Analítico) LANCES em anexo, apresentado pela 
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empresa MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME, ofertando o item constante 
do Item 3, que foi aceito pela pregoeira e equipe de apoio por estar dentro 
do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços do Anexo I do 
edital. 

Da análise da proposta da licitante: MERCEARIA MARCOPAN LTDA- 
ME, referente ao Item 4 (CESTO PLASTICO PARA LIXO), a Pregoeira e 
equipe de apoio verificou a conformidade da proposta com o edital, restando 
classificada preliminarmente neste processo licitatório a empresa citada 
acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de 
(u) licitante e participação na etapa de lances da licitante credenciada, foi 
iniciado a fase de disputa de lances/negociação de preços para o Item O4, 
chegou-se ao preço final de R$ 49,50 (quarenta e nove reais e cinquenta 
centavos)/a unidade e conforme Mapa de Apuração (Analítico) LANCES em 
anexo, apresentado pela empresa MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME, 
ofertando o item constante do Item 4, que foi aceito pela pregoeira e equipe 
de apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha 
de preços do Anexo I do edital. 

Da análise da proposta da licitante: MERCEARIA MARCOPAN LTDA- 
ME, referente ao Item 5 (COLHER DE MESA), a Pregoeira e equipe de apoio 
verificou a conformidade da proposta com o edital, restando classificada 
preliminarmente neste processo licitatório a empresa citada acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de 
(QL) licitante e participação na etapa de lances da licitante credenciada, foi 
iniciado a fase de disputa de lances/negociação de preços para o Item 05, 
chegou-se ao preço final de R$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos)/a unidade 
e conforme Mapa de Apuração (Analítico) LANCES em anexo, apresentado 
pela empresa MERCEARIA MARCOPAN LTDA-M, ofertando o item 
constante do Item 5, que foi aceito pela pregoeira e equipe de apoio por 
estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços do 
Anexo I do edital. 

Da análise da proposta da licitante MERCEARIA MARCOPAN LTDA- 
ME, referente ao Item 6 (FERVEDOR COM TAMPA), a Pregoeira e equipe 
de apoio verificou a conformidade da proposta com o edital, restando 
classificada preliminarmente neste processo licitatório a empresa citada 
acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de 
(QQ licitante e participação na etapa de lances da licitante credenciada, foi 
iniciado a fase de disputa de lances/negociação de preços para o Item 06, 
chegou-se ao preço final de R$ 50,00 (cinquenta reais)/unidade e conforme 
Mapa de Apuração (Analítico) LANCES em anexo, apresentado pela empresa 
MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME, ofertando o item constante do Item 
6, que foi aceito pela pregoeira e equipe de apoio por estar dentro do valor 
pesquisado no mercado conforme planilha de preços do Anexo I do edital. 

Da análise da proposta da licitante: MERCEARIA MARCOPAN LTDA- 
ME, referente ao Item 7 (FLANELA), a Pregoeira e equipe de apoio verificou 
a conformidade da proposta com o edital, restando classificada 
preliminarmente neste processo licitatório a empresa citada acima. 

wide 3 
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Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de 
(0_11 licitante e participação na etapa de lance da licitante credenciada, foi 
iniciado a fase de disputa de lances/negociação de preços para o Item 07, 
chegou-se ao preço final de R$ 3,40 (três reais e quarenta centavos)/unidade 
e conforme Mapa de Apuração (Analítico) LANCES em anexo, apresentado 
pela empresa MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME, ofertando o item 
constante do Item 7, que foi aceito pela pregoeira e equipe de apoio por 
estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços do 
Anexo I do edital. 

Da análise da proposta da licitante; MERCEARIA MARCOPAN LTDA- 
ME, referente ao Item 8 (GARRAFA TERMICA), a Pregoeira e equipe de 
apoio verificou a conformidade da proposta com o edital, restando classificada 
preliminarmente neste processo licitatório a empresa citada acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de 
[0_11 licitante e participação na etapa de lances da licitante credenciada, foi 
iniciado a fase de disputa de lances/negociação de preços para o Item 08, 
chegou-se ao preço final de R$ 32,00 (trinta e dois reais)/ unidade e 
conforme Mapa de Apuração (Analítico) LANCES em anexo, apresentado pela 
empresa MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME, ofertando o item constante 
do Item 8, que foi aceito pela pregoeira e equipe de apoio por estar dentro 
do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços do Anexo I do 
edital. 

Da análise da proposta da licitante: MERCEARIA MARCOPAN LTDA- 
ME, referente ao Item 9 (LEITE INTEGRAL 01 LITRO), a Pregoeira e 
equipe de apoio verificou a conformidade da proposta com o edital, restando 
classificada preliminarmente neste processo licitatório a empresa citada 
acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de 
(0_1) licitante e participação na etapa de lances da licitante credenciada, foi 
iniciado a fase de disputa de lances/negociação de preços para o Item 09, 
chegou-se ao preço final de R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos)/unidade 
e conforme Mapa de Apuração (Analítico) LANCES em anexo, apresentado 
pela empresa MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME, ofertando o item 
constante do Item 9, que foi aceito pela pregoeira e equipe de apoio por 
estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços do 
Anexo I do edital. 

Da análise da proposta da licitante: MERCEARIA MARCOPAN LTDA- 
ME, referente ao Item 10 (LIXEIRA DE PLÁSTICO (PARA BANHEIROS), 
a Pregoeira e equipe de apoio verificou a conformidade da proposta com o 
edital, restando classificada preliminarmente neste processo licitatório a 

empresa citada acima. 
Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de 

(gl) licitante e participação na etapa de lances da licitante credenciada, foi 
iniciado a fase de disputa de lances/negociação de preços para o Item 10, 
chegou-se ao preço final de R$ 31,75 (trinta e um reais e setenta e cinco 
centavos)/unidade e conforme Mapa de Apuração (Analítico) LANCES em 
anexo, apresentado pela empresa MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME, 
ofertando o item constante do Item 10, que foi aceito pela pregoeira e equipe 
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de apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha 
de preços do Anexo I do edital. 

Da análise da proposta da licitante: MERCEARIA MARCOPAN LTDA- 
ME, referente ao Item 11 (LUSTRA MOVEIS), a Pregoeira e equipe de 
apoio verificou a conformidade da proposta com o edital, restando classificada 
preliminarmente neste processo licitatório a empresa citada acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de 
(g1) licitante e participação na etapa de lances da licitante credenciada, foi 
iniciado a fase de disputa de lances/negociação de preços para o Item 11, 
chegou-se ao preço final de R$ 7,00 (sete reais)/unidade e conforme Mapa 
de Apuração (Analítico) LANCES em anexo, apresentado pela empresa 
MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME, ofertando o item constante do Item 
11, que foi aceito pela pregoeira e equipe de apoio por estar dentro do valor 
pesquisado no mercado conforme planilha de preços do Anexo I do edital. 

Da análise da proposta da licitante: MERCEARIA MARCOPAN LTDA- 
ME, referente ao Item 12 (LUVA DE BORRACHA), a Pregoeira e equipe de 
apoio verificou a conformidade da proposta com o edital, restando classificada 
preliminarmente neste processo licitatório a empresa citada acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de 
(ou licitante e participação na etapa de lances da licitante credenciada, foi 
iniciado a fase de disputa de lances/negociação de preços para o Item 12, 
chegou-se ao preço final de R$ 4,88 (quatro reais e oitenta e oito 
centavos)/unidade e conforme Mapa de Apuração (Analítico) LANCES em 
anexo, apresentado pela empresa MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME, 
ofertando o item constante do Item 12, que foi aceito pela pregoeira e equipe 
de apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha 
de preços do Anexo I do edital. 

Da análise da proposta da licitante: MERCEARIA MARCOPAN LTDA- 
ME, referente ao Item 13 (PANO DE PRATO), a Pregoeira e equipe de apoio 
verificou a conformidade da proposta com o edital, restando classificada 
preliminarmente neste processo licitatório a empresa citada acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de 
§0_1) licitante e participação na etapa de lances da licitante credenciada, foi 
iniciado a fase de disputa de lances/negociação de preços para o Item 13, 
chegou-se ao preço final de R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos)/unidade 
e conforme Mapa de Apuração (Analítico) LANCES em anexo, apresentado 
pela empresa MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME, ofertando o item 
constante do Item 13, que foi aceito pela pregoeira e equipe de apoio por 
estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços do 
Anexo I do edital. 

Da análise da proposta daulicitante: MERCEARIA MARCOPAN LTDA- 
ME, referente ao Item 14 (PAO DOCE), a Pregoeira e equipe de apoio 
verificou a conformidade da proposta com o edital, restando classificada 
preliminarmente neste processo licitatório a empresa citada acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de 
(g1) licitante e participação na etapa de lances da licitante credenciada, foi 
iniciado a fase de disputa de lances/negociação de preços para o Item 14, 
chegou-se ao preço final de R$ 11,75 (onze reais e setenta e cinco ll 
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centavos)/Kg e conforme Mapa de Apuração (Analítico) LANCES em anexo, 
apresentado pela empresa MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME, ofertando 
o item constante do Item 14, que foi aceito pela pregoeira e equipe de apoio 
por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços 
do Anexo I do edital. 

Da análise da proposta da licitante: MERCEARIA MARCOPAN LTDA- 
ME E ISRAEL, referente ao Item 15 (PÃO DE SAL FRÂNCES), a Pregoeira 
e equipe de apoio verificou a conformidade das propostas com o edital, 
restando classificadas preliminarmente neste processo licitatório a empresa 
citada acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de 
(0_1) licitante e participação na etapa de lances licitante acima, foi iniciado a 
fase de disputa de lances/negociação de preços para o Item 15, chegou-se 
ao preço final de R$ 11,30 (onze reais e trinta centavos)/Kg e conforme Mapa 
de Apuração (Analítico) LANCES em anexo, apresentado pela empresa 
MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME, ofertando o item constante do Item 
15, que foi aceito pela pregoeira e equipe de apoio por estar dentro do valor 
pesquisado no mercado conforme planilha de preços do Anexo I do edital. 

Da análise da proposta da licitante: MERCEARIA MARCOPAN LTDA- 
ME, referente ao Item 16 (PAPEL TOALHA), a Pregoeira e equipe de apoio 
verificou a conformidade da proposta com o edital, restando classificada 
preliminarmente neste processo licitatório a empresa citada acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de 
(0_1) licitante e participação na etapa de lance de um licitante, foi iniciado a 
fase de disputa de lances/negociação de preços para o Item 16, chegou-se 
ao preço final de R$ 7,00 (sete reais)/pct e conforme Mapa de Apuração 
(Analítico) LANCES em anexo, apresentado pela empresa MERCEARIA 
MARCOPAN LTDA-ME, ofertando o item constante do Item 16, que foi 
aceito pela pregoeira e equipe de apoio por estar dentro do valor pesquisado 
no mercado conforme planilha de preços do Anexo I do edital. 

Da análise das proposta da licitante: MERCEARIA MARCOPAN LTDA- 
ME, referente ao Item 17 (PASSADOR DE CERA), a Pregoeira e equipe de 
apoio verificou a conformidade da proposta com o edital, restando classificada 
preliminarmente neste processo licitatório a empresa citada acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de 
m) licitante e participação na etapa de lances da licitante, foi iniciado a fase 
de disputa de lances/negociação de preços para o Item 17, chegou-se ao 
preço final de R$ 11,00 (onze reais)/unidade e conforme Mapa de Apuração 
(Analítico) LANCES em anexo, apresentado pela empresa MERCEARIA 
MARCOPAN LTDA-ME, ofertando o item constante do Item 17, que foi 
aceito pela pregoeira e equipe de apoio por estar dentro do valor pesquisado 
no mercado conforme planilha de preços do Anexo I do edital. 

Da análise da proposta da licitante: MERCEARIA MARCOPAN LTDA- 
ME, referente ao Item 18 (PORTA SABONETE LIQUIDO), a Pregoeira e 
equipe de apoio verificou a conformidade da proposta com o edital, restando 
classificada preliminarmente neste processo licitatório a empresa citada 
acima. ' 



*x 

 
Serviço Autônomo de Ana e Esgoto 

licitacoes@saaepiumhi.com.br mvw.saaepiuml1i.com.br CNPJ:23.782.8l6f000ll0 
Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 211 - Centro- 37925-000 PlUMHl/MG - Telefax 37-3371-1332 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de 
(0_1) licitante e participação na etapa de lances da licitante credenciada, foi 
iniciado a fase de disputa de lances/negociação de preços para o Item 18, 
chegou-se ao preço final de R$ 10,50 (dez reais e cinquenta 
centavosyunidade e conforme Mapa de Apuração (Analítico) LANCES em 
anexo, apresentado pela empresa MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME, 
ofertando o item constante do Item 18, que foi aceito pela pregoeira e equipe 
de apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha 
de preços do Anexo I do edital. 

Da análise da proposta da licitante: MERCEARIA MARCOPAN LTDA- 
ME, referente ao Item 19 (POTE MATIMENTOS), a Pregoeira e equipe de 
apoio verificou a conformidade da proposta com o edital, restando classificada 
preliminarmente neste processo licitatório a empresa citada acima. 

Dando seqüência e tendo em vista que houve cotação neste item de 
(0_1) licitante e participação na etapa de lances da licitante credenciada, foi 
iniciado a fase de disputa de lances/negociação de preços para o Item 19, 
chegou-se ao preço final de R$ 39,80 (trinta e nove reais e oitenta 
centavos)/unidade e conforme Mapa de Apuração (Analítico) LANCES em 
anexo, apresentado pela empresa MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME, 
ofertando o item constante do Item 19, que foi aceito pela pregoeira e equipe 
de apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha 
de preços do Anexo I do edital. 

Da análise da proposta da licitante: MERCEARIA MARCOPAN LTDA- 
ME, referente ao Item 20 (POTE PARA PÃO), a Pregoeira e equipe de apoio 
verificou a conformidade das propostas com o edital, restando classificada 
preliminarmente neste processo licitatório a empresa citada acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de 
L0_1) licitante e participação na etapa de lances da licitante credenciada, foi 
iniciado a fase de disputa de lances/negociação de preços para o Item 20, 
chegou-se ao preço final de R$ 29,30 (vinte e nove reais e trinta 
centavosyunídade e conforme Mapa de Apuração (Analítico) LANCES em 
anexo, apresentado pela empresa MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME, 
ofertando o item constante do Item 20, que fo¡ aceito pela pregoeira e equipe 
de apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha 
de preços do Anexo I do edital. 

Da análise da proposta da licitante: MERCEARIA MARCOPAN LTDA- 
ME, referente ao Item 21 (PREENDEDOR DE ROUPA )a Pregoeira e equipe 
de apoio verificou a conformidade das propostas com o edital, restando 
classificada preliminarmente neste processo licitatório a empresa citada 
acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de 
L0_11 licitante e participação na etapa de lances da licitante credenciada, foi 
iniciado a fase de disputa de lances/negociação de preços para o Item 21, 
chegou-se ao preço final de R$ 3,30 (três reais e trinta centavos)/unidade e 
conforme Mapa de Apuração (Analítico) LANCES em anexo, apresentado pela 
empresa MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME, ofertando o item constante 
do Item 21, que foi aceito pela pregoeira e equipe de apoio por estar dentro 
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do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços do Anexo I do 
edital. 

Da análise da proposta da licitante: MERCEARIA MARCOPAN LTDA- 
ME, referente ao Item 22 (REFRIGERANTE 2 LITROS), a Pregoeira e 
equipe de apoio verificou a conformidade da proposta com o edital, restando 
classificada preliminarmente neste processo licitatório a empresa citada 
acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de 
(0_1_1 licitante e participação na etapa de lances da licitante credenciada, fo¡ 
iniciado a fase de disputa de lances/negociação de preços para o Item 22, 
chegou-se ao preço final de R$ 5,70 (cinco reais e setenta centavos)/unidade 
e conforme Mapa de Apuração (Analítico) LANCES em anexo, apresentado 
pela empresa MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME, ofertando o item 
constante do Item 22, que foi aceito pela pregoeira e equipe de apoio por 
estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços do 
Anexo I do edital. 

Da análise da proposta da licitante: MERCEARIA MARCOPAN LTDA- 
ME, referente ao Item 23 (RODO PARA PIA), a Pregoeira e equipe de apoio 
verificou a conformidade das propostas com o edital, restando classificada 
preliminarmente neste processo licitatório a empresa citada acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de 
(0_11 licitante e participação na etapa de lances da licitante credenciada, foi 
iniciado a fase de disputa de lances/negociação de preços para o Item 23, 
chegou-se ao preço final de R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos)/unidade 
e conforme Mapa de Apuração (Analítico) LANCES em anexo, apresentado 
pela empresa MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME, ofertando o item 
constante do Item 23, que foi aceito pela pregoeira e equipe de apoio por 
estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços do 
Anexo I do edital. 

Da análise das propostas das licitantes: MERCEARIA MARCOPAN 
LTDA-ME, referente ao Item 24 (SABAO EM P0 AMARELO), a Pregoeira 
e equipe de apoio verificou a conformidade da proposta com o edital, restando 
classificada preliminarmente neste processo licitatório a empresa citads 
acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de 
(0_11 licitante e participação na etapa de lances da licitantes credenciada, foi 
iniciado a fase de disputa de lances/negociação de preços para o Item 24, 
chegou-se ao preço final de R$ 5,60 (cinco reais e sessenta 
centavos)/unidade e conforme Mapa de Apuração (Analítico) LANCES em 
anexo, apresentado pela empresa MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME, 
ofertando o item constante do Item 24, que foi aceito pela pregoeira e equipe 
de apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha 
de preços do Anexo I do edital. 

Da análise da proposta da licitante: _MERCEARIA MARCOPAN LTDA- 
ME, referente ao Item 25 (SABONETE LIQUIDO), a Pregoeira e equipe de 
apoio verificou a conformidade da proposta com o edital, restando classificada 
preliminarmente neste processo licitatório a empresa citada acima 
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Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de 
(0_1) licitante e participação na etapa de lances da licitante credenciada, foi 
iniciado a fase de disputa de lances/negociação de preços para o Item 25, 
chegou-se ao preço final de R$ 22,35 (vinte e dois reais e trinta e cinco 
centavosyunidade e conforme Mapa de Apuração (Analítico) LANCES em 
anexo, apresentado pela empresa MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME, 
ofertando o item constante do Item 25, que foi aceito pela pregoeira e equipe 
de apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha 
de preços do Anexo I do edital. 

A seguir foi dada a palavra ao licitante presente credenciado para este 
fim quanto a proposta vencedora que nada manifestou. 

Foram abertos os envelopes contendo a documentação para habilitação 
da empresa vencedora dos itens 01 a 25, passando para apreciação e rubrica 
do credenciado presente, que nada manifestoou nesta fase dos documentos 
de habilitação. 

A sessão foi suspensa para o almoço, e retornará seus trabalhos as 
14:30 horas, do que foi dado ciência aos presentes. 

A 14:30 horas do dia 10 de outubro de 2017, em sessão pública, 
reuniu-se a Pregoeira Oficial desta Autarquia, Jaqueline Aparecida de Souza 
e respectivos membros da Equipe de Apoio: Ailton Francisco Figueiredo e 
Sônia Roseni Costa, designados pela Portaria n° 18/2017, de 24 de fevereiro 
de 2017, para dar continuidade aos trabalhos inerentes ao processo licitatório 

supra epigrafado. _ 

Da análise da documentação de habilitação da empresa MERCEARIA 
MARCOPAN LTDA-ME, pela pregoeira e equipe de apoio foi constada a 
conformidade da documentação com o exigido no Título IX do edital restando 

portando habilitadas. 
Foi comunicado a licitante vencedora a exigência do item 14 do título 

XI do edital, a qual deverá encaminhar a pregoeira a proposta comercial 
ajustada ao preço final no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis excluindo o 
dia da seção. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 15:00 
hs e para constar, Jaqueline Aparecida de Souza - Pregoeira, os membros da 
Equipe de Apoio: Ailton Francisco Figueiredo e Sônia Roseni Costa, e a 
licitante presente que trouxe a proposta e participou da etapa de lances 
referente aos itens 01 a 25 do objeto do edital, Iavraram a presente ata que 

depois de lida e aprovada, será assi . a por todos. 
1.2¡- " '._'.' z. '- 

Jaqueline -Tãa       a de Souza 

Ailton É ncisco Figueiredo 
MEMBRO EQUIPE DE APOIO 

Sônia Roseni Costa 
MEMBRO EQUIPE DE APOIO 
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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 ........... .. 8 l 2.017 

Tipo de juntada ..... .. Anexação de novos documentos ao processo identificado 

Protocolo..... 128121' 2017, terça-feira, 10 de outubro de 2017 09:19:00 
Requerente. MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME D2.281.025l0001›'36 

Finalidade... 

Detalhes..... 
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MERCEARIA MARCOPAN LTDA 
RUA: DOM PEDRO || N91176 -JD ANIER|CA- PIUMHI - MG 

E-MAIL: MERCEARIAMARCOPANOI.@YAHOOLOMBR 

CNPJ: 02.281.025/0001-36 CEP: 37.925-000 
TELEFONE: (037) 3371-2013 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO Às CONDIÇOES DE HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 295/2017 
PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 08/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 

A empresa Mercearia Marcopan ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 
02.281.025/0001-36, por intermédio de seu representante legal, o 
Sr.Evandeir dos Reis, portador do Documento de Identidade n° 
MG-2.597.960 e inscrito no CPF sob o n° 433.976.26-72. 

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

Piumhi, 10 de o ro de 2017 

\ 

EVANDEIR DOS REIS TE|XE|RA 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

MERCEARIA MARCOPAN LTDA 
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matam mascaras mA 

RUA OONEPEPRÔ "v “75 
B. JARDIM AraERicA - CEP 37925-909 

u¡ u m H l - MINAS GERAIS 



MERCEARlA MARCOPAN LTDA 
RUA: DOM PEDRO ll N91176 -JD AMERlCA- PIUMHI - MG 

E-MAlL: MERCEARIAMARCOPANO1@YAHOO.COM.BR 

CNPJ: 02.281.025/0001-36 CEP: 37.925-000 
TELEFONE: (037)3371-2018 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 295/2017 
PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 08/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 

A empresa Mercearia Marcopan ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 02.281.025/0001- 
36, por intermédio de seu representante legal, o Sr.Evande¡r dos Reis, portador 
do Documento de Identidade n° MG-2.597.960 e inscrito no CPF sob o n° 
433.976.26-72. DECLARA, sob as 
penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como 
Microempresa (ME) art. 3° da Lei Complementar n.° 123/2006 e que não está 
sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4° deste artigo, estando apta a 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei. 
Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e 
pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n°. 
123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à 
contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n° 

8.666/93. 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

Piumhi, 10 de ubro de 2017 

s. Z ' 
EVANDEIR DOS REIS TElXElRA 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
MERCEARIA MARCOPAN LTDA 
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Ministerio da indústria. Comércio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

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

vigentes na data de sua expedição. 
Nome Empresarial: MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 

    

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LiMlTADA 
Número de identificação do CNPJ Data de Arquivamento do Ato Data de inicio de Atividade 

Registro de Empresas - NlRE constitutivo 
3120533290-6 02.2B1.0,2,5l,,0¡0_01-36 _L 25/11/1997 01/12/1997 
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Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERC|AL DO ESTADO DE MINAS GERA|S e certificada digitalmente. Se desejar 

confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (httpzilwwwjucemg.mg.gcv.br) e clique em validar certidão. A 

certidão pode ser validade de duas formas: 
1) Validação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visual (digite o n° 0170001979602 e visualize a certidão) 
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balanço de resultado econômico; 
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lil  'Tratar de qualquer outro assunto constante de ordem do dia. 

PAÊAGRAFO TERCEIRO m A convocação para a retrnião de sócios será feita 
mediante aviso contra recibo o, contendo a ordem do dia, bora_ dia e local, com 
antecedência mínima de 21 días da data da retrrrião. 

PARAGRAFO QUARTO -~ Dispensam-se as reuniões quanto os sócios 
decidirem por' escrito, sobre a materia que seria objeto delas. 

- CLÁUSULA DÉCWÍA SEGUNDA -- CESSÃO  QUOTAS: As cotas de 
capital sociat são indivâsíveis e não poderão 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 sua aquisição se 
postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração 
contratual permite, observando o seguinte: 

l - Os socios deverão ser' comunicados por escrito para se manifestarem a 

respeito da preferência no prazo de 30 (trinta) dias. 

ll - Findo o prazo para o exercicio da preferência. sem que os socios se 
manifestem ou havendo sobras, poderão as quotas ser cedidas a terceiros. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA ~ FALECIMEMTO OU tNTERDIÇÃO: Sobre 
o falecimento ou interdição de qualquer sócio, a sociedade continuara sua 
atividade com os herdeiros e sucessora. Não sendo possivel ou inexistindo 
interesse deste ou da sócia remanescente, o valor de seus haveres serão 
apurados com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em 
balanço especialmente levantado com data de ate a 30 dias anterior a data do 

fato e pago conforme parágrafo primeiro. 

PARAGRAFO PRIMEIRO -= A liquidação dos haveres devera ser feita em 
moeda corrente nacional e pago em õtseie) parcelas mensais e sucessivas, 
vencendo-se a primeira 30 dias apos a data do fato. 

PARAGRAFO SEGUNDO «- O mesmo procedimento será adotado em outros 
casos em que a sociedade se resolva em reiação a seu socio. (art. 1.028 e art. 

1031, CCI2002). 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA -=- EXCLUSÃO DE SOClOS: Quando a maioria 
dos socios, representativa de mais da metade do capital social, entender que 
um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em 
virtude de atos de inegável gravidade, podera exclui-los da sociedade. 

PARAGRAFO ÚNICO: A deliberação social depende de quorum especializado 
em reunião especiaimente convocada para a finalidade, com ciência previa do 
acusado, observando o pridpbãrgggeo ' recreio ' a ampla defesa. 
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PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 08/ 2017 
PROCESSO LICITATORIO N° 295 l 2017 

MENOR PREÇO POR ITEM . 

MINUTA DE CARTA-PROPOSTA Apresentamos nossa proposta para fornecimento dois) item(ns) abaixo 

discriminadas), que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: Razão social do Licitante: Mercearia Marcopan Ltda 

CNPJ: 02.281.025/0001-36 
Endereço: DOM PEDRO II N°1.176 

E-mail:merceariamarcopanül@yahoo.com.br 
Telefone:37-3371-2018 
Representante Legal: 
Nome: Evandeir dos Reis Teixeira 
IdentiñcaçãmRG : MG 2.597.960 CPF433.976.626-72- 

Qualificação: representante legal 

   Item. Cód. 
Produto 

Quant. Marca. Especificação do Objeto Preço. Preço. Unitário Total     
ALCOOL Érruco HIDRATADO R$5,15 R$103,20 
EM GEL (desinfetante de uso 
geral), minimo de 65° INPM, 
neutro, frasco com 500 m , 

validade minima remanescente de 
24 meses, com certificado 
INMETRO e caracteristicas gerais 

do produto impressas na 
embalagel. oz 01507 24 M35 uma CAPACHO - TAPETE, material: R$13,33 R$321,12 
fibra sintética, cores: azul, cinza, 

reto dimensões: 60 x 45 cm. 
03 03109 12 Brilho Unid CERA LIQUIDA, aplicação pisos R$8,79 R$105,48 

Fác" ceramicos, granitos, marmore e 
paviflex. Cor incolor. Frasco de 
750 ml. A embalagem devera' 
conter externamente os dados de 

identificação, procedência, 
número do lote, validade e 
número de registro no Ministério 
da Saúde. _ 04 04915 06 jaguar un¡d CESTO PLASTICO PARA LIXO, R$49,67 R$298,02 
tipo balde com tampa, capacidade 
para 100 litros, medidas: 51cm (í (diâmetro) x 69 cm (altura). 

- Cores preta e azul escuro. 
05 04923 12 Madnd Unid. COLHER DE MESA, em inox, com R$2,94 R$35,23 

espessura mínima de 1,0 mm. 
Comprimento mínimo 19 cm, cabo 
em inox de rimeira ualidade. 

05 04921 os Arco _ Unid. reaveoon com TAMPA, R$50,44 R$302,64 
ms antiaderente, sta rflon, alumínio 

com revestimento em 
aritiaderente, alças de baquelite 
antitérmico, caçarola com 
revestimento interno e externo, 
cor preta. Capacidade de 1,8 litros 

07 00714 12 Encopa Unid. FLANELA, 100% algodão, R$3,43 R$41,75 
medindo 60 x 40 cm, percentual 
variando 2 x 3 cm na cor laranja, 
com acabamento em overloque 
impresso a marca do fabricante e 

data de fabrica ão. 
08 04919 12 invkta Unid. GARRAFA TERMICA, com R$32,55 R$391,30 

capacidade para 01 Litro, com 
tampa de rosca e alça. A garantia 
deverá ser igual ou superior a um 
ano e a marca impressa na 

arrafa. 
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PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 08/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 295/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 
MINUTA DE CARTA-PROPOSTA Apresentamos nossa proposta para fornecimento dolsiitemlns) abaixo 

discriminadols), que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
Razão social do Licitante: Mercearia Marcopan Ltda 

CNPJ: 02.281.025/0001-36 
Endereço: DOM PEDRO II N°1.176 

E-mail:merceariamarcopanül@yahoo.com.br 
Telefone:37-3371-2018 
Representante Legal: 
Nome: Evandeir dos Reis Teixeira ' . 

IdentificaçãmRG : MG 2.597.960 CPF433.976.626-72 
Qualificação: representante legal 

LEITE INTEGRAL 01 LITRO, cru 

pausterizado, padronizado, 
homogenizado, refrigerado, não 
contém glúten, embalagem de 01 
litro, com prazo de validade de no 

_mínimo 06 (seis) dias. 
Apresentação de certificado, ou 
declaração ou alvará sanitário, 
emitido por órgão competente que 
comprove que o produtor ou 
empresa armazenadora e/ou 
distribuidora foram vistoriadas 
pelo serviço de vigilância sanitária 
estadual ou municipal, ou pelo 
serviço de inspeção federal ou 
estadual ou municipal do setor de 
agricultura demonstrando que 
estão aptas para os seus 
funcionamentos re ulares. 
LIXEIRA DE PLASTICO (PARA 
BANHEIROS), com tampa e 
acionamento por pedal (prático, 
durável e higiênico), com 
capacidade para 13,5 litros. Cor 
azul e cinza. A apresentação do 
produto deverá obedecer a _ 
legislação atual vigente 

6.000 

10 Santana UNC'- 

R$2,62 R$515.720,00 

R$31,90 R$319,00 

LUSTRA MÓVEIS. Emulsão 
aquosa cremosa, perfumada, para 
aplicação em móveis e superfícies 
lisas. Aromas diversos. Frasco 
plástico de 200 ml com bico 
econômico. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 

identificação, procedência, 
número do lote, validade e 
número de registro no Ministério 

da Saúde. 
LUVA DE BORRACHA p/limpeza 
tamanho P,M e G. 

Unid. 
BW 

           
Volk  

  

R$7,10 R$85,20 

13 01532 35 Encopa Unid. PANO DE PRATO, para cozinha, R$4,30 R$154_g0 
resistente, com no mínimo 95% 
algodão, em cores claras, 
medindo 40 x 66 cm, com bainha, 
esterilizado, livre de qualquer tipo 
_cl imureza ou contamina ão. 

00801 1.000 Marcopan Kilo. PAO DOCE de 100 gramas. R$11,79 3511391100 E 3.000 Marwpan Kilo. PÃO DE SAL (FRÂNCES) de 50 R$11,37 R$34_110_og ramas 
15 00705 150 Venta ;ua Pct. PAPEL TOALHA, cortado, 

lnterfolhado, cor branco, medindo 
23 x 21 cm, com duas dobras, 

_ super-resistente, rápida absorção 

 rw 

R$7,19 R$1078,50 



PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 08/ 2017 
PROCESSO LIÇITATORIO N° 295/2017 ' ' 

MENOR PREÇO POR ITEM 
MINUTA DE CARTA-PROPOSTA Apresentamos nossa proposta para fornecimento dels) itemlns) abaixo 

discriminadols). que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: Razão social do Licitante: Mercearia Marcopan Ltda 

CNPJ: 02.281.025/0001-36 
Endereço: DOM PEDRO II N°1.176 

E-mail:merceariamarcopano1@yahoo.corn.br 
Telefone:37-3371-2018 
Representante Legal: 
Nome: Evandeir dos Reis Teixeira 
IdentificaçãmRG : MG 2.597.960 CPF433.976.626-72 
Qualificação: representante legal    

de líquido, primeira qualidade. 
Aplicação para higienização: 
pacote com 1.000 folhas. 
Contendo identificação do 
produto, marca do fabricante e 
data de fabrica ão. 

Rama¡ Unid. PASSADOR DE CERA, de uso 
doméstico, com espuma 
retangular medindo 4,5x30 cm, 
cabo de madeira revestido 
medindo 1,20 m, com gancho na 
ponta para pendurar. I 

04153 12 plasduran PORTA SABONETE LIQUIDO, 
plástico, capacidade 300 ml, com 
válvula de aplicação, cor 
trans - are nte 1g 04922 piasutn POTE MATIMENTOS, jogo de R$40 17 R$150,53 
pote mantimentos, plástico c] 
tampa roscável, contendo D5 

e as cores diversas. 
04915 POTE PARA PAO, pote plástico R$29,55 

retangular, 14 Litros, com tampa, 
cor transar-ente tama branca. 

plástico, tradicional com 12 

unidades. 

R$3, 

              
 

       
04924 02 

  R$11,19 R$22,38 

   
   

R$10,69 R$128,28  
        
  
                                        

         Bebida não alcoólica, sabor 

guaraná, gaseificada ou 
carbonatada, acondlcionada em 
embalagem de polietileno 
tereftalato multicamada 
descartável (PET). 
- Volume por embalagem : 2 

Litros. 
o A embalagem plástica deve 
atender às especificações e 
exigências contidas na Portaria 
n°987 de 8 de dezembro de 
1998, da ANVISA, e deve conter: 
Fecho com tampa plástica 
descartável com lacre. 
Data de validade impressa, 
minima de 3 meses a partir da 

data de entrega. 
0 símbolo indicativo de PET 

grafado no próprio plástico da 

garrafa; Rótulo corn os itens abaixo: 
:à Identiñcação do volume: 
:o Descrição dos ingredientes, com 

a indicação 
dos conservante 

 

S e corantes 



PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 08/2017 - 

PROCESSO LICITATORIO N° 295/ 2017 
MENOR-PREÇO POR ITEM MINUTA DE CARTA-PROPOSTA Apresentamos nossa proposta para fornecimento dois) ¡tem(ns) abaixo 

.u discriminadols), que integra o instrumento convocatório da licitaçaoem epígrafe 

1. IDENTIFICAÇÃO oo CONCORRENTE: Razão social do Licitante: Mercearia Marcopan Ltda 

CNPJ: 02.281.025/0001-36 
Endereço: DOM PEDRO II N°1.176 

E-mail:merceariamarcopan01@yahoo.corn.br 
Telefone:37-3371-2018 
Representante Legal: 
Nome: Evandeir dos Reis Teixeira 
Identificação:RG : MG 2.597.960 CPF433.976.626-72 
Qualificação: representante legal 

utilizados; 
:à informação nutricional; 
=› Nome e endereçoda empresa 

responsável pelo preparo; 
_q ::- identificação do volume; 

F? Número do CNPJ ou do Registro 

no Ministério da Agricultura 
MAPA 

alta qualidade, com borda 

embrrachada 20 cm. 24 00020 10 Amareio Unid. SABAO EM P AMARELO, R$5,79 R$57,90 
pacote com 01 Kilo. 

25 00717 os Audax Galão. SABONETE LÍQUIDO, aspecto R$22,59 R$135,54 
físico viscoso, cremoso, perolado _ 

com fragrância erva-doce ou 
touch of Velvet. Aplicação para 
higienização. Galão de O5 Litros. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
número do lote, validade e 
número de registro no Ministério 

da Saúde. 

Valor total da proposta R$66.684,12 (sessenta e seis mil seiscentos e oitenta e 

quatro reais e doze centavos) 

Condições Gerais: - 7 A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do 

pregão. 

Piumhi, 10 de ubro de 2017. 

a. 

( 
Evandeii-\díis Reis Teixeira 

Representante Legal  
@it 02.231 .naomi-iai 

&ERCEARIA matam Lima. 
RUA nom PEDRO u, 117a 

a. .ranma AiilÊRlCA - cer :irazaaao 

u¡ u ea Hi - MINAS @ERAM 

_â 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

PREGÃO PRESENCIAL RE I TRO DE PREÇOS N°O8/2017 
PROCESSO LICI A ÓRIO N° 295/2017 

 OBJETO: ConTraTação de Microempresas- ME, Empresas de Pequeno 
Porte -EPP ou Equípamdas, para o fornecímenfoede Pães, LeíTe, 

Materiais de Copa/Cozinha e Materiais de Limpeza/Higienização, 
destinados ao setor' de Patrimônio ma eríal e Transporte- SMTP do 

SAAE de. Piumhi-MG. 

FORNECEDOR: 
MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
raça Zeca Soares, 211 ' 23-732-31¡'Í¡"›'__ , _  

Piumhi - MG i  
Abertura de propostas do processo de compra 295¡ 2017 

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT¡cI0s, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, EMBALAGENS¡ 

Processo de licitação: 8 I 2017, modaliaàímw$áotaseislalrEmA DE EséoTo_ 

0228132510001 -36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 

Número de parcelas: 12 Prazo pf primeira parcela: 7 dias 
Prazo de entrega: até 07 dias Validade da proposta: 1011212017 

COHÕÍÇÕGS de ffêteí C": - Valor da proposta: 66.684,12 

Aceitação: Proposta aceita 

Õ 

I 

Sistema: MGFCompras - AberturaDeProposlasD1 .rpt PÉQÍHE 1 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
23.782.816/0 

Piumhi - MG 
Sistema: Materiais, Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 8 l 2017 

Protocolo: 12824/2017, 10-out-2017 9:59 

Na data e hora do protocolo referenciado acima, reuniram-se o pregoeiro e sua comissão de apoio, abaixo 
assinada, a fim de realizar a abertura das sobrecartas contendo as propostas enviadas pelas empresas licitantes, 
constantes deste processo, para a aquisição dos objetos do certame, ora licitado, conforme convocação. em 
atendimento à licitação referida acima. iniciados os trabalhos, o pregoeiro e a comissão receberam e abriram os 
envelopes a ela encaminhados, e classificaram as propostas iniciais conforme os termos da legislação afim e os termos 
do edital, apresentando ao final a seguinte firma, conforme documentação anexa rubricada pelo pregoeiro e os 

membros da comissão. 

*w 
LOTE: 1 ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL 500IIIIL 

Classif Autor da proposta inicial 
Aceitação do lance  1 02 281 025/0001 -36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME L nce caduco       

 
02 281025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco    

5 02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 5,10 Lan final ve 
LOTE: 2 CAPACHO-TAPETE 
Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance 

a:             

02 281 025/0001-38 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 

Lance caduco  02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 
. .__ _._. à; 

02281025/001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco     'KS 

8 02281000036 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 13.20 nce final vendor 

LOTE: 3 CERA LÍQUIDA, INCOLOR 
Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance   

02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME m  Lnce caduco 

93?** 

4 0220251000166 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 

Lance final disputa 

Sistema: MGF Compras - PropostaliticzialüePregaool .rpt PáÍmaÍ 1 

 
   



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
2378281610 

Sistema: Materiais, Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 8 I 2017 

Protocolo: 12824/2017, 10-Out-2017 9:59 

Na data e hora do protocolo referenciado acima, reuniram-se o pregoeiro e sua comissão de apoio, abaixo 
assinada, a fim de realizar a abertura das sobrecartas contendo as propostas enviadas pelas empresas licitantes, 
constantes deste processo, para a aquisição dos objetos do certame, ora Iicitado, conforme convocação, em 
atendimento à licitação referida acima. Iniciados os trabalhos, o pregoeiro e a comissão receberam e abriram os 
envelopes a ela encaminhados, e classificaram as propostas iniciais conforme os termos da legislação afim e os termos 
do edital, apresentando ao final a seguinte firma, conforme documentação anexa rubricada pelo pregoeiro e os 
membros da comissão. 

d 
LOTE: 4 CESTO PLÁSTICO PARA LIXO 10o LITROS 

Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance 

1 02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 49,67 Lance caduco 

02.81 .025/0001-36 MERCEARIA MACOPAN LTDA ME K Lance caduco 
- *r 

02 281 025I0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 

O2 281 025f0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance fina¡ disputa 

LOTE: 5 COLHER DE MESA 

Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance 

1 02.281 .02510001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 2,94 Lance caduco 

 

02 281 025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 

rear _- 2.7 

02 281 025/0001 36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 

02.281 25/0001 3B MERCEARIA IVIARCOPAN LTDA ME Lance final disputa 

LOTE: 6 FERVEDOR COM TAMPA, ANTIADERENTE 1,8 LITROS 

Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação dO '$009 

1 02 281 025/0001-35 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 50,44 Lance caduco 
u. ow = 3*:: .-  

 02 281 025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 

5 02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 50,30 Lance caduco 

Sistema: MGFCompras - PropostalnicialüePregaooi .rpt Página: 2 



.z Serviço Aut. de Água e Esgoto  23782816/0 

Sistema: Materiais, Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 8 l 2017 

Protocolo: 12824/2017, 10-Out-2017 9:59 

Na data e hora do protocolo referenciado acima, reuniram-se o pregoeiro e sua comissão de apoio, abaixo 
assinada. a fim de realizar a abertura das sobrecartas contendo as propostas enviadas pelas empresas licitantes, 
constantes deste processo, para a aquisição dos objetos do certame, ora iicitado, conforme convocação, em 
atendimento à licitação referida acima. Iniciados os trabalhos, o pregoeiro e a comissão receberam e abriram os 
envelopes a ela encaminhados. e classificaram as propostas iniciais conforme os termos da legislação afim e os termos 
do edital, apresentando ao final a seguinte firma, conforme documentação anexa rubricada pelo pregoeiro e os 
membros da comissão. 

02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 50,00 Lance ñnal disputa 

LOTE: 7 FLANELA 60 X 40 

Ciassif Autor da proposta inicial Aceitação do lance  1 02.281 .02510001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 

2.281.025f0001-36 MERCEARIA MARCPAN LTDAME Lance caduco 

02.281.025I0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME n y n K l 'V ance cuco 

02 281 02510001436 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME _ n' Lance caduco 

d 9 02.281 .025l0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME n 3,40 Lance final vencedor 

LOTE: 8 GARRAFA TÉRMICA 01 LITRO 

Ciassif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance 

02.281 .02510001-36 Lance caduco 

02 281 02510001436 Lance caduco 

02 281 025/0001-36 Lance caduco 

i. 

02 281 025/0001 36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 

02.281.025/0001-36  ER EARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 

Sistema: MGFCompras - ProposialnicialüePregaoüt .rpt Págmaí 3 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
2378281610 _ _ 

Piumhi - MG 
Sistema: Materiais, Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 8 I 2017 

Protocolo: 12824/2017, 10-out-2017 9:59 

Na data e hora do protocolo referenciado acima, reuniram-se o pregoeiro e sua comissão de apoio, abaixo 
assinada, a fim de realizar a abertura das sobrecartas contendo as propostas enviadas pelas empresas licitantes, 
constantes deste processo, para a aquisição dos objetos do certame, ora Iicitado, conforme convocação, em 
atendimento à licitação referida acima. iniciados os trabalhos, o pregoeiro e a comissão receberam e abriram os 
envelopes a ela encaminhados, e classificaram as propostas iniciais conforme os termos da legislação afim e os termos 
do edital, apresentando ao final a seguinte firma, conforme documentação anexa rubricada pelo pregoeiro e os 
membros da comissão. 

"N 
12 02.281 .025/'0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 32,10 Lance caduco 

Lance final disputa 

t .m __ 

02 281 025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME  
LOTE: 9 LEITE INTEGRAL 01 LITRO 

Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance   02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 2,62 Lance caduco  
   

02 281 025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 

i 

02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance final vencedor 

LOTE: 10 LIXEIRA PLASTICA 13,5 LITROS 

'Nassif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance 

02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 

02 281 025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 

02 281 025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 

Lance caduco 02 281 025/0001 36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 

022810251000166 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance final disputa 

LOTE: 11 LUSTRA MOVEIS 

Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance 

l 

Sistema: MGFCompras - PropostalnicialDePregaoot.rpt Págmaí 4 



 

Serviço Aut. de Água e Esgoto  23782816/0 

Piumhi - MG 
Sistema: Materiais, Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e ciassificação das propostas iniciais do pregão 8 I 2017 

Protocolo: 12824/2017, 10-Out-2017 9:59 

Na data e hora do protocolo referenciado acima, reuniram-se o pregoeiro e sua comissão de apoio, abaixo 
assinada, a fim de realizar a abertura das sobrecartas contendo as propostas enviadas pelas empresas licitantes, 
constantes deste processo, para a aquisição dos objetos do certame, ora licitado, conforme convocação, em 
atendimento à licitação referida acima. Iniciados os trabalhos, o pregoeiro e a comissão receberam e abriram os 
envelopes a ela encaminhados, e classificaram as propostas iniciais conforme os termos da legislação afim e os termos 
do edital, apresentando ao final a seguinte firma, conforme documentação anexa rubricada pelo pregoeiro e os 
membros da comissão. 

'W 
1 02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 7,10 Lance caduco 

Lance CadUCO 02 281 025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 

02 281 025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 

02 28102510001 36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 

02.281 .02510001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 
"i 

11 02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCON LTDA ME 7,00 Lance final vencedor 

12 LUVA DE BORRACHA PILIMPEZA 

Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance 

  

Lance caduco 

Lance caduco 

. 3-" 

B 022810251000136 MERCEARIA MARCOPN LTDA ME n n 4,88 Lance iinalvencedor 

LOTE: 1 3 

Classif 

PANO DE PRATO 

   
Aceitação do lance   Autor da proposta inicial 

  
n 022810251000136 MERCEARIA MARCOPAN LTD M Lance caduco    02.281.025/0001-36 ERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 

Sistema: MGFCompras - PropostalnicialDePregaont.rpt 'V Págmaí 5 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
_ 23782816/0 

Piumhi- G 
Sistema: Materiais, Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 8 I 2017 

Protocolo: 12824/2017, 10-out-2017 9:59 

Na data e hora do protocolo referenciado acima, reuniram-se o pregoeiro e sua comissão de apoio, abaixo 
assinada, a fim de realizar a abertura das sobrecartas contendo as propostas enviadas pelas empresas licitantes, 
constantes deste processo, para a aquisição dos objetos do certame, ora licitado, conforme convocação, em 
atendimento à licitação referida acima. Iniciados os trabalhos, o pregoeiro e a comissão receberam e abriram os 
envelopes a ela encaminhados, e classificaram as propostas iniciais conforme os termos da legislação afim e os termos 
do edital, apresentando ao final a seguinte firma, conforme documentação anexa rubricada pelo pregoeiro e os 
membros da comissão. 

  

-. s. 

6 02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 
a 

8 02 281 025/0001-36 . Lance caduco 

»na 

Lance caduco   à* m: « 

12 02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 4,10 Lance final vencedor 

LOTE: 14 PÃO DE DOCE 100g 

Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance 

  

Lance caduco 

«i 

02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 

02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance final disputa 

LOTE: 15 PÃO DE SAL FRANCÊS 50g 

Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance 

1 02 281 025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 11,37 Lance caduco 

   
02.281 025/0001 36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 

     
02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 

02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME   Lance caduco 

Sistema: MGFCompras - Proposta1niciaIDePregaoD1,rpt PáQI/Iaí 5 



 

. Serviço Aut. de Água e Esgoto 
2318281610 _  

Piumhi - MG 
Sistema: Materiais_ Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 8 I 2017 

Protocolo: 12824/2017, 10-Out-2017 9:59 

Na data e hora do protocolo referenciado acima, reuniram-se o pregoeiro e sua comissão de apoio, abaixo 
assinada, a fim de realizar a abertura das sobrecartas contendo as propostas enviadas pelas empresas licitantes, 
constantes deste processo, para a aquisição dos objetos do certame, ora Iicitado, conforme convocação, em 
atendimento a licitação referida acima. Iniciados os trabalhos, o pregoeiro e a comissão receberam e abriram os 
envelopes a ela encaminhados, e classificaram as propostas iniciais conforme os termos da Iegislação afim e os termos 
do edital, apresentando ao final a seguinte firma, conforme documentação anexa rubricada pelo pregoeiro e os 
membros da comissão. 

9 02.281 .025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 11,30 Lance final disputa  
LOTE: 16 PAPEL TOALHA 23 x 21 CORTADO, INTERFOLHADO, BRANCA 

Classif Autor da proposta inicial 

1 02 281 025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 

Aceitação do lance  Lance caduco 

02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 

02.281 .025/0001-36 “MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 

02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 

02.281 .025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 
ma; 

às: 

02 281 025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance final disputa 

LOTE! 17 PASSADOR DE CERA 

Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance 

1 02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 11,19 Lance caduco  .xr. 
02.281.025¡0001-36 MERCEARIA MAROPAN LTDA ME Lance caduco         

 ç 
02 281 025/0001-36 Lance caduco 

3?¡ 

MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 

..._ 

02 281 025I0001-3ô  MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 

9 02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 11,00 Lance caduco 

Sistema: MGFCompras - PropostaIniciaIDePregaom .rpt PÉQIW? 7 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
z 2378281610 

Piumhi - MG 
Sistema: Materiais, Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 8 1 2017 

Protocolo: 1282412017, 10-out-2017 9:59 

Na data e hora do protocolo referenciado acima, reuniram-se o pregoeiro e sua comissão de apoio, abaixo 
assinada, a fim de realizar a abertura das sobrecartas contendo as propostas enviadas peias empresas iicitantes, 
constantes deste processo, para a aquisição dos objetos do certame, ora Iicitado, conforme convocação, em 
atendimento à licitação referida acima. Iniciados os trabalhos, o pregoeiro e a comissão receberam e abriram os 
enveiopes a eia encaminhados, e ciassificaram as propostas iniciais conforme os termos da legislação afim e os termos 
do edital, apresentando ao fina! a seguinte firma, conforme documentação anexa rubricada pelo pregoeiro e os 
membros da comissão. 

'W 

    022310251000166 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance final vencedor 

LOTE: 18 PORTA SABONETE LÍQUIDO, PLÁSTICO 300ML 
Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do iance 

02.281.025/0001-36 _MRCEARIA ACO-PAN LTDA ME Lance caduco 

:às: _ ._ . ,.  .... .a _ , 

022810251000136 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 

02 281 02510001 -36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME  n nce caduco 

02 281 02510001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME u V Lance caduco 

0228102510001 36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 

2 022810251000166 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 10,50 Lance final vencedor 

LOTE: 19 POTE MANTIMENTOS, COM 05 PEÇAS 

Classif Autor da proposta iniciai Valor Aceitação do lance 

02 281 02510001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 

022810251000166 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME V Lance caduco 

022810251000166 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 

-s 

022810251000166 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 

Sistema: MGFCompras - ProposlalniciaIDePregaoM.rpt l Página 3 



Serviço Aut. de Água e Esgoto _ 

Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 
Sistema: Materiais, Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 8 I 2017 

Protocolo: 12824/2017, 10-out-2017 9:59 

Na data e hora do protocolo referenciado acima, reuniram-se o pregoeiro e sua comissão de apoio, abaixo 
assinada, a fim de realizar a abertura das sobrecartas contendo as propostas enviadas pelas empresas licitantes, 
constantes deste processo, para a aquisição dos objetos do certame, ora Iicitado, conforme convocação, em 
atendimento à iicitação referida acima. Iniciados os trabalhos, o pregoeiro e a comissão receberam e abriram os 
enveiopes a ela encaminhados, e classificaram as propostas iniciais conforme os termos da Iegisiação afim e os termos 
do edital, apresentando ao finai a seguinte firma, conforme documentação anexa rubricada peIo pregoeiro e os 
membros da comissão. 

"W 
10 02.281 .025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 

     
39,90 L nce caduco 

02 281 025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME I 

14 02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 39,80 Lance final vencedor 

LOTE: 20 POTE PARA PÃO 14 LITROS 
Classif Autorda proposta inicial Valor Aceitaçáodo lance 

- .Cê-â. 

02 281 0251000166 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 29,62 Lance caduco 

02 281 025f0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 

V. .. .g, .. .. f, ü E 

as# 

MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 

02.281.025I0001 36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 

10 02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 
a 

- :e 

12 02281025/001-36 MRCEARIA MARCOPAN LTDA ME 29 41 Lance caduco  
14 02.281 .025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 

16 02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 

18 02 281 025l0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance final disputa 

Sistema: MGFCompras - PropostalmciaiDePregaom .rpt I Página: 9 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
23782816/0 

Piumhi - MG 
Sistema: Materiais, Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 8 I 2017 

Protocolo: 12824/2017, 10-Out-2017 9:59 

Na data e hora do protocolo referenciado acima, reuniram-se o pregoeiro e sua comissão de apoio, abaixo 
assinada, a fim de realizar a abertura das sobrecartas contendo as propostas enviadas pelas empresas licitantes, 
constantes deste processo, para a aquisição dos objetos do certame, ora licitado, conforme convocação, em 
atendimento à licitação referida acima. Iniciados os trabalhos, o pregoeiro e a comissão receberam e abriram os 
envelopes a ela encaminhados, e classificaram as propostas iniciais conforme os termos da legislação afim e os termos 
do edital, apresentando ao final a seguinte firma, conforme documentação anexa rubricada pelo pregoeiro e os 
membros da comissão. 

LOTE: 21 PRENDEDOR DE ROUPA PLÁSTICO 

Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance 

1 02.281 .025f0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 3.50 Lance caduco 

  

02 281 025/0001 -36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME - Lance caduco 

02 281 02510001 36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME n Lance caduco 

02.281 .02510001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 

02.281 .025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LT A ME Lance caduco 

mate.: u.. 

0228102510001- 6 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 

02.281 .025/0001-36 MERCEARIA MARCOPA LTDA ME Lance caduco 

02 281025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 

17 02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 3,30 Lance final vencedor 

LOTE: 22 REFRIGERANTE 2000ML 
Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance 

A _ .mm .e a , .. , _ _ 

02 281 025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 

02 281 02510001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 

3% 
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Praça Zeca So . 

 Serviço Aut. de Água e Esgoto  23782816/0 
Piumhi - MG 

Sistema: Materiais, Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 8 / 2017 

Protocolo: 12824/2017, 10-Out-2017 9:59 

Na data e hora do protocolo referenciado acima, reuniram-se o pregoeiro e sua comissão de apoio, abaixo 
assinada, a fim de realizar a abertura das sobrecartas contendo as propostas enviadas pelas empresas licitantes, 
constantes deste processo, para a aquisição dos objetos do certame, ora licitado, conforme convocação, em 
atendimento à licitação referida acima. Iniciados os trabalhos, o pregoeiro e a comissão receberam e abriram os 
envelopes a ela encaminhados. e classificaram as propostas iniciais conforme os termos da legislação afim e os termos 
do edital, apresentando ao final a seguinte firma, conforme documentação anexa rubricada pelo pregoeiro e os 
membros da comissão. 

"W. 
8 02 281 025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 5,88 Lance caduco 

 

10 02 281 025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 

Lance caduco 

Lance caduco 

a, 
16 02 281 025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 

18 02 281 025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 

  
 
  

a 
20 02.281 025/0001-38 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance final disputa 

/Nr _- _- 

LOTE: 23 RODO PARA PIA, PLASTICO, COM BORDA EMBORRACHADA 20CM 

Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance 

1 02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 3,94 Lance caduco 

3 02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME z 3,92 Lance caduco z :" - › A y '¡ > 4 , 37¡ :Í . - »  . -› ' À  :Ê 

153g) E l' é o I* í” *u* ~ U " x ,ü x» n ' V 'à à ~ 

5 02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 3,90 Lance caduco 

H u v e i *à l " t” °* mu , » '“ , D** c , m x . . __ ' .W 

7 02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 3,86 Lance caduco 

; .JM § Ó, . , ,  g .í í . 

0 02.281.025/0001-15 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 3,84 Lance caduco  › v: ' ' ~ ' = » * .y ,1 'W 

__» , , ' m . ¡ m 

11 02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 3,82 Lance caduco 

c 
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Piumhi - MG 
Sistema: Materiais, Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 8 i 2017 

Protocolo: 12824/2017, 10-Out-2017 9:59 

Na data e hora do protocolo referenciado acima, reuniram-se o pregoeiro e sua comissão de apoio, abaixo 
assinada, a fim de realizar a abertura das sobrecartas contendo as propostas enviadas pelas empresas licitantes, 
constantes deste processo, para a aquisição dos objetos do certame, ora licitado, conforme convocação, em 
atendimento à licitação referida acima. Iniciados os trabalhos, o pregoeiro e a comissão receberam e abriram os 
envelopes a ela encaminhados, e classificaram as propostas iniciais conforme os termos da legislação afim e os termos 
do edital, apresentando ao final a seguinte firma, conforme documentação anexa rubricada pelo pregoeiro e os 
membros da comissão. 

"É 
13 02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 3 80 L nce caduco  

. w, ,.. 

15 02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 3,80 Lance final vencedor 

LOTE: 24 SABAO EM PO AMARELO 

Classif Autor da proposta inicial   Valor Aceitação do lance 

5 T5 Lance caduco 

 
 

022810251000136 - MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 

5,71 Lance caduco' 

5,69 Lance caduco 

Lance caduco 

Lance caduco 

Lance caduco 

02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lnce cadco 
?as 

02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME L ce final dis uta  

 

LOTE: 25 SABONETE LÍQUIDO (os LITROS) 
Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitaçã° 5° 'alice 

1 02.281 .025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 22,59 Lance caduco 

Sistema: MGFCumpras - PropostalnicialbePregaom .rpt Págma: 12 



Serviço Aut. de Água e Esgoto  
237/82816/0 Praça Zeca ¡eIÉ-_çgg_ 2», ' ' 

Piumhi - MG 
Sistema: Materiais, Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 8 I 2017 

Protocolo: 12824/2017, 10-out-2017 9:59 

Na data e hora do protocolo referenciado acima, reuniram-se o pregoeiro e sua comissão de apoio, abaixo 
assinada, a fim de realizar a abertura das sobrecartas contendo as propostas enviadas pelas empresas licitantes, 
constantes deste processo, para a aquisição dos objetos do certame, ora Iicitado, conforme convocação, em 
atendimento à licitação referida acima. Iniciados os trabalhos, o pregoeiro e a comissão receberam e abriram os 
envelopes a ela encaminhados, e classificaram as propostas iniciais conforme os termos da legislação afim e os termos 
do edital, apresentando ao final a seguinte firma, conforme documentação anexa rubricada pelo pregoeiro e os 
membros da comissão. 

W    02.281.025/0001-38 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco      
  02.281 .02501-35 ERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 22.52 Lance caduco 

02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME   Lance caduco 

  
          

02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 
W” 

L nce caduco 02 281 025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 

  02.281. 25/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME Lance caduco 

 02.281 .025/001-36 RCEARIA MARCOPAN LTDE Lance caduco 

17 02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 22.35 Lance final vencedor 

Piumhi - MG, terça-feira, 10 de outubro de 2017 
Prot: 12824/2017 

PORTARIA SAAE-PIU 18/2017 

Sonia Roseni Costa Maria Luciana Goulart Castro 
Comissão de apoio Comissão de apoio 

Sistema: MGFCompras - PropostalnicíalüePregaoü1.rpt Págma: 13 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
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Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais; Subsistema - Compras e Licitações 

Processo de compra N° 29512017 
'F17' 

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. 
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02.281 .025f0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA IVIE X 

Os trabalhos foram iniciados com a presente Ata que, depois de lida, conferida e achada em conformidade com a 

documentação apresentada, foi assinada pelos membros da comissão e pelos demais presentes que assim o 
desejarem. 

Piumhi - MG, terça-feira, 10 de outubro de 2017 

POR 'RIA SAAE-PIU 18/2017 
Serviço Aut. de Agua e Esgoto    SONIA ROS ENI COSTA F NCISCO FIGUEIREDO 

MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO ENCANADOR 

Sistema: MGFCompras - HabilitacaoDePregaoDtrpt Pmt: 12-827 I 2-017 Página I 
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Serviço Autônomo e Agua e Esgoto 
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Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 -37925-000 PlUMHl/MG - Telefax 37-3371-1332 
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MERCEARIA MARCOPAN LTDA 
RUA: DOM PEDRO || N91176 -JD AMERlCA - PIUMHI - MG 

E-MAIL: MERCEARlAMARCOPANül@YAHOQCOM.BR 

CNPJ: 02.281.025/0001-36 CEP: 37.925-000 
TELEFONE: (037) 3371-2018 

DECLARAÇÃO DE EMIPREGADOR PEssoA JURÍDICA 
PROcEsso LICITATORIO N° 295/2017 
PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREçOs N° 03/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 

A Mercearia Marcopan ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 02.281.025/0001-36, por intermédio 
de seu representante legal, O Sr.Evandeir dos Reis, portador do Documento de Identidade 
n° MG-2.597.960 e inscrito no CPF sob o n° 433.976.26-72, DECLARA, sob as penas da 
lei, em cumprimento ao disposto nO art. 7°, XXXIII da Constituição da República, 

rogue não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
'emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

Piumhi, 10 d u ubro de 2017 
J 

nx' L/' 
EVANDEIR DOS REIS TEIXEIRA 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
MERCEARiA MARCOPAN LTDA 

üzzarmsiooai-áãi 
BiÊ-ERÊEAREA MARCOPÀH 13%. 

RUA DOM PEDRO il, 1176 
a. JARDW AIAÉRICA - CEP 37925090 

E:: u 94a Hi a MmAs 65mm 

j' 



MERCEARIA MARCOPAN LTDA 
RUA: DOM PEDRO II N91176 -JD AMERICA - PIUMHI - MG 

E-MAIL: MERCEARIAMARCOPANO1@YAHOO.COM.BR 

CNPJ: 02.281.025/0001-36 CEP: 37.925-000 
TELEFONE: (037) 3371-2013 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 295/2017 
PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 08/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 

A empresa Mercearia Marcopan ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 02.281.025/0001- 
36, por intermédio de seu representante legal, o Sr.Evande¡r dos Reis, portador 
do Documento de Identidade n° MG-2.597.960 e inscrito no CPF sob o n° 
433.976.26-72. DECLARA, sob as 
penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como 
Microempresa (ME) art. 3° da Lei Complementar n.° 123/2006 e que não está 
sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4° deste artigo, estando apta a 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei. 
Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e 
pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n°. 
123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à 
contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n° 
8.666/93. 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

Piumhi, 10 de utubro de 2017 
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EVANDEIR DOS REIS TEIXEIRA 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

MERCEARIA MARCOPAN LTDA 

Fààzsinzsmaoigãi 
BHRQEÀRM MARCOPAN Lim_ 

RUA_ D055 ::sono n, 1175 
B. JARiâiiki Afwaeziiüâ . CEP 37925 a 
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Ministerio da Indústria. Comércio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 
Junta Comerciat 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: MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LiMlTADA 

Número de identiñcação do CNPJ Data de Arquivamento do Ato Data de Inicio do Atividade 

Registro de Empresas - NlRE constitutivo 
3120533290-6 02.281 .eggs/gostas --.  25/11/1997 01/12/1997 

Endsreçü Compisto:  ' 'f » ' i      RUADPEDRO u 117a - BAIRRoTQNamÍrg 

Objeto Social:   wi». _ âjff' _   
COMERCIO vAREJns<“§_o" MÉÉADORIAS _EM cEgAgãgçgM PREKOMINÍAW” ,eêsybsgfíçígros AL|MENTIClOS - 

›:I ;ivAkREdlêTNâà-Q- GAS Liõuereirss DE PETROLEO (GLP), 
s¡  a» ?as . 

        
-. E: w ' 47 

MINIMERCADOS, MEJÊQEABÍÂS-“E ARMAZEMÊÊGOME_      
  

  
     

   
  

 
 

CORRESPONDENTÀEMÊÍQEJHS :IÊUICAO FINEANÊÔE ;ig ¡P! *v* f¡  
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Licitações e Contratos 
SAAE Piumhi - MG 

Certidão Simplificada Digitai emitida pela JUNTA COMERC|AL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitairnente. Se desejar 

confirmar a autenticidade desta certidão. acesse o site da JUCEMG (httpLI/wivwjucemgmg.gov.br) e clique em validar certidão. A 

certidão pode ser vaiidada de duas formas: 
1) Validação por envio de arquivo (upload) . ;T 
2) Validação visual (digite o n° C170001979602 e visualize a certidão) 

|I|||I||||||IIJI1I lggltiiiil ||I| [W  Página 1 de 1  17/4 . - 



04110/2017 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira Os dados de identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 

RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PEssoA JURÍDICA  
' Ã 

IÉZZTEÊÍÉÊEIfÊÊSIIgg COMPROVANTE oãÀIgsÁgalIgâ-O E DE sITuAçAo ggjqgggggmum 

NOME EMPRESARIAL 

MERCEARIA MARCOPAN LTDA - ME 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
&iüliüfti 

cooIoO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

F5 47.12-1-00 - comércio Varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercaarias e armazéns 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAs ATIVIDADES ECONÔMICAS sEcUNDARIAs 

4184-9-00 - Comércio Varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 
6619-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO 

R D. PEDRO il 1176 

CEP BAIRROIDISTRITO MUNICIPIO UF 

37.925-000 JARDIM AMERICA PIUMHI MG 

ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE 

(037) 3711-347 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
*tn-He 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 2311212000 

MOTIVO DE sITuAçAO oADAsTRAL 

f** 
SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

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

Emitido no dia 0411012017 às 09:12:33 (data e hora de Brasília). Página: 111 

Consulta GSA 1 _Çgapitaiisgciaiá 

 7°” Prepara; Págiññãíêê para  
I 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, cligue aqui. 

Aggalize sua página 

http:fímvwxeceitajazenda.gov.brlpessoajuridica/cnpjlcnpjreVa/CnpjreVa_ComproVarIte.asp 111 



1 MINISTÉRIO DA FAZENDA  Secretaria da Receita Federal do Brasil 
-" Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS Aos TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA 
ATIVA DA UNIAO 

Nome: MERCEARIA MARCOPAN LTDA - ME 
CNPJ: 0228132510001 -36 

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 Dívida Ativa da União junto à Procuradoria- 
Geralda 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 dejulho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 

endereços <http:l/www.receitafazendagov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ng 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 07:58:14 do dia 13/06/2017 <hora e data de Brasilia>. 
Valida até 10/12/2017. 
Código de controle da certidão: 7B5B.1B16.88AA.10DB 
Qualquer rasura ou emenda invalídará este documento. 

Úxàrà* M  

http:l/wwwreccíta.fazendagov.lar/Aplicacocs/ATSPO/Certidm/CNDConjuntaSegVia... 29/06/2017 



q responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 

'Â Fazenda de Minas Gerais em wvvw.fazençla.m .gov.br =› certidão de debitos tributários => 

0310812017 SEF/MG - SIARE 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 

CERTIDÃO EMITIDA EM: 
3/03/20 CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÂRIOS 0 17 

"eliatwa CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
01/11/2017 

NOME/NOME EMPRESARIAL: MERCEARIA MARCOPAN LTDA - ME 

BQSCRIÇÃÚ ESTADUAL¡ 51532413330' CNPJ/CPF: 02.281.025/0001-36 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: RUA DOM PEDRO II NÚMERO: 1176 

COMPLEMENTO: BAIRRO: JARDIM AMERICA CEP: 37925000 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: PIUMHI UF: MG 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 

que: 

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou re istro de formal de partilha, ge 
carta de adJudicaçao expedida em autos de inventario ou de___arro amento, de sentença ,em açao 
de seyaraçao judicial, divorcio, ou gle_partilha de bens na_uniao estável e de escritura publica de 
doaçao de bens imoveis esta certidao somente terá validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento l Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/ 2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de 
certificar ocumentos 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2017000221855811 

hllpsdfwwurzfazenda.mg.gov.brlsolfctrlfsoUCDTIDETALHE_746?ACA0=VISUALIZAR&numProloOOlO=2O170B7672287&autentiOaca0MOdel=rO. . . 1I1 



  
 

PREFEITURA MUNlClPAL DE 
PIUMHI 

MINAS GERAIS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
MUNIC|PAIS 

, FORMA   
    

      Número de Controle: Validador: 
2295 6D6654 

Assinatura Eietrõnica: 
124D9FED.CB07E221.CB8C053A.F8ABF3F8 

Link de verificação: 

   
 

'W  Ri? i ioeuriFicAcAouao-ãeíianêiêkiBuiNTE:;a  ' ,, 

NomeIRazão Social: 
127 - MERCEARIA MARCOPAN LTDA - ME 

CNPJ/CPF: 
02.281.025/0001-36 

 
       

       

   

Endereço: 
RUA DOM PEDRO Il. 1176 - cOMERciAL - JARDIM AMERiCA - CEP 37.925-000 - Piumhi - MG 

   Certiñico para oe deyidoe fins de qireito _ _ _ _ _ _ _ 

u? O contribuinte acima identificado nao possui debito com a Fazenda Publica Municipal, ate a presente a a. 

 Resguarda-se o 
direito da_ Fazenda Publica Municigal vir a constituir novos créditos tributários d_a responsabilidade do contribuinte 
e que ate a presente data_ainda nao foram apurados ou iançados. ou que esteiam 
em curso de cobrança e nao vencidos. 

V** if; 
PIUMHI. 04 de Outubro de 2017  

Qualquer rasura invalida a certidão. cf 
O PRESENTE TERÁ O PRAZO DE VALIDADE DE 60 DIAS. 



:WHJEFEIFHIR  """".Iü'i.'í.'a.e¡    
CAIXA ÉGONÔAEGERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 02281025/0001-36 
Razão SOCÍaHMERCEARIA MARCOPAN LTDA 

Endereço¡ RUA D. PEDRO II 1176 l JARDIM AMERICA/ PIUMHI / MG/ 
37925-000 

A Caixa Econômica Federai, no uso da atribuição que lhe confere 
o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação 
regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos 
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 19/09/2017 a 18/10/2017 

Certificação Número: 2017091901562136260514 

Informação obtida em 25/09/2017, às 08:48:30. 

A utilização deste Certificado para os ñns previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

httpsJ/vhvwsífgecaixagov.br/Empresa/Crf/CrHFgeCFSImprimirPapeLasmVARPes... 25/09/20 l 7 

*f 



Página Í 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA 13o TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: MERCEARIA MARCOPAN LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 02.281.025/0001-36 
Certidão n°: 127611570/2017 
Expedição: 18/04/2017, às 16:22:05 
Validade: 14/10/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que MERCEARIA MARCOPAN LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 02.281.025/0001-36, NÂO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores ã data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários ã identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões; cndt@tst.jus.br 



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
PIUMHI 

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA 

CERTIFICO que. revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a 

presente data, nas ações específicas de concordata Preventiva l Suspensiva, Falência de Empresários, 
Sociedades Empresariais. Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, 
Recuperação Judicial. NADA CONSTA em tramitação contra: 

Nome: MERCEARIA MARCOPAN LTDA 
CNPJ: 02.281 .025/0001-36 

Observações: 
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 121/2010 
do Conselho Nacional de Justiça; 

b) a informação do número do CPFICNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados 
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados; 

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo 
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(http:lfwww.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição; 

d) esta Certidão tem a mesma validade da emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça 
Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, incluindo os processos 
fisicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe e o Sistema CNJ (Ex- 
Projudi); 

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas 
aqui mencionadas. 

Certidão solicitada em 04 de Outubro de 2017 às 09:35 

PIUMHI, 04 de Outubro de 2017 às 09:35 

Código de Autenticação: 1710-0409-3539-0872-1120 ÍÀ CERTIDÃO Para validar esta certidão. acesse o sitio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão JudiciaIlAUTENTlCIDADE D 

IAUTENTICAÇÃO 2 informando o código. 

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer 
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa 
de fraude. 

1de1 
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ALVARÁ SANITARIO 
i 

i 

svs-PIÇMHI- 67512017 
i 

! 

O Coordenaííior de Vigilância ?Sanitária do municipio de  *E 

~ É PIUMHI Estaido de Minas Gerais, de acordo com a 
,L 

Legislaição vigente e tendo em vista a; u  
 

 

 

(são) interessadas); 
- CNPJ: 02.281.025l0001-36. 

Conceder Ihe(s): ALVARÁ s , 

Para o exercicio cor 

Bairro l Compl  
new-rf    EI5$DÓS:RÉ'IS TEIXEIRA 

3.976.626-72 ' 

_ ,a ., .um | 

Sob a respónsabi 

¡ 

| 

I  
Í 

i 

PIUMHI - m; 07 nf: FEMEREIRO  2017. 

  
ELO Velloso 

e éncia Técnica da \irIsA - PIUMHI 

ANTÔNIO HENÉ 
AUTORIDADE SAMTÁRI 

- A taxa e expediente: ¡SENTO 

2 - E519 ducumentc deverá ser añxado no estabelecimento_ em local visivel ac úbiico. 

3 ~ O pras¡ nte alvará deverá ser rnovado anualmente de acordo corn o disposto no an. B5 do Código de Saúüe de Minas Gerais Lei n** 111317199. 

4 - O presmie documento podera' ser cassada_ a qualquer momento, por irregularidades na esiabeiecimeuunu. 

l  ill !ml 

Ê ...m 

.. a... 

DECLARAMOS QUE CONFER|MOS ESTA CÓPIA COM¡ 

O (JRIGINAL E CONFiRMAMOS SUA EXATIDAO i 

E 'DE  DEmã  
@J "r 

aqua In P àaâram   na g e D i i 

cSÀÀE Piumhi - “G 1 

LTDi-'a 

 
i i 

E 
E 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IPIUMHI 

MIAIAS GERAIS 

3913.0 054a_ ' "' '\ á 
“fu 

2" E2 '7 '-1 
o» o 
”° u** 

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO  201g7 

CNPJ: O'2¡-281.025I0001-36 INSECESTADUAL: 515.824.13'8-0008 
RAZÃO SocIAL : MERCEARIA MARCOPAN LTDA -iME 

NOME FANTASIA : MERCEARIA MARcoPAN LTDA -iME 

Endereço : RUA DOM PEDRO Il A .. NúmDro: 117a 

Compleménto Bairro : JARDIM AMERICA 

C.E.P. : 37925-000 Municipio : PIIUMHI UF : MG 

RAMO DE ATIV DADE ' 

Prestaçã0 de Serviços 

I_ 

ATIVIDAD : PRI \ICIPAL 
010111085 - MERCEARIA, AÇOUGUE E COMÉRCIO DE GAS LIQUEEEITO DE PETRÓLEO - GLP.= 

DECLARAMOS aus cousenrmos ESTA CÓPIA u. 
0 ontem» e 001411120111105 suA EXATIDAO 

EMQQDE ¡gg 01540113 

Llcltaçõe É' 

"AVCB" 130125500, vALID0 ATÉ 12 DE FEVERE|R0 DE 2Ê020. 
Ç I' 

sAAEPlumhl-MG 

. É 2 

! '_ ' INscRIçgIo MUNICIPAL cuc a NÚIVÊRO DE CONTROLE 
3 0000000797 000127 É _0011112017 

OBSERVAKVÕES Í E 

1 

I 

I 

I 

g _ PIUMHI. 01 de revéreIro de 2017 IA @li  
'QA/Oizwmzu à  éGeraitm Araiêíefã g 

' DIREIÇR DE DEPARTAM . u 

' J _ 5. \ 

Angelita Moura de Oliveua I 

AGENTEADMINISYRATIVO _g 

- _ GERAL * 

g  @ESE 
E ALVARÁ- DEVERÁ SER AEIxADo EM LUGARVISNEL Ao PÚBLICO 1 ' -. I : - . * ~ § _ 

; MUWNIC' PAL DE RECEITA Í 

* L 
Í 

Í-| -L~ : Í.:*, 
:F '- 3.*- 

E É vALIDo ATE 3111272017.: Ã 

ã 

E i. 
 l É_'_ 

. ,¡ 

c¡ 

E,.' 
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Estado de Minas Gerais Rua Padre Abel 332 - C *É E i 
C.N.P.J. 16.781.346/0001-04 CEP 37925-000 - Piumhi-   

Tel.: (37) 3371-9200 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

~ Atestamos para os devidos fins de comprovação técnica que a 

empresa MERCEARIA MARCOPAN LTDA - MÃE, situada na Rua D. 
Pedro II n°1.176 - Bairro Jardim América, nesta cidade de Piumhi/IVIG, 
inscrita no CNPJ sob o n° 02.281.025/0001-36 é fornecedora para esta 

Prefeitura, dentre outros produtos, de fraldas descartáveis infantis, no 
período compreendido entre Maio/2016 até a presente data, cumprindo a 

empresa com os requisitos tangentes à qualidade, quantidade, prazo de 
entrega e garantia, atendendo perfeitamente às necessidades do Município. 

Atestamos ainda não haver em nossos registros fato que 
desabone a conduta da citada fornecedora. 

Por ser expressão da verdade, ñrmamos a presente. 

Piumhi- MG, 08 de Agosto de 2017. 

ADRIANA DEé A EIRO CAMARGO 
Secretária Municipal' de Administração 

CPF : 911.817.396-91 
Telefone Contato: (37)3371-9222 

DECLARAMOS QUE coursmuos ESTA CÓfIA com 
o omsmm. E CONFIRMAMOS sua EXAT1DAO 

guião¡  oe @W   COM|SS    uam? matos i i 

SAAE Piumhi - me Cr? 



ESCOLA ESTADUAL “PROF . JOAO MENEZES” °' 
Ensino Fundamental 6° ao 9° Ano - Ensino Médio 

Criação: Lei n° 1422/56 de 08/01/ 1956 
Ensino Médio: Portaria n° 68/70 - MG 10-03-70 

Rua Tenente Freitas, 555 - Bairro Jardim Sto. Antônio 
FonefFax (37) 3371-3308 ~ Piumhi-MG 
e-inail - eejoaomenezes@hotmail.com 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessários, que a empresa 

MERCEARIA MARCOPAN LTDA - ME, situada na rua D. Pedro II n°. 1.176 - 
Bairro Jardim América, nesta cidade de Piumhi / MG, inscrita no CNPJ n°. 

02.281.025/0001-36, é fornecedora de gás de cozinha, gêneros alimentícios, frios, 

carne, material de lim_peza e utensílios domésticos para esta instituição de ensino, 

cumprindo com os requisitos tangentes à qualidade, quantidade e prazo de entrega, 

atendendo às necessidades da escola. 

DECLARAMOS QUE CONFERIMOS ESTA CÓPIA com 
o ORIGINAL E CONFIRMAMOS sua EXATIDÂO 

EM' n¡ Úrjiíbazo mea?” 
Por ser Verdade firme o presente. 

Piumhi/MG, 12 de Junho de 2017.  
i" ciRriiratos Liana  6 ° 

SÀAE Piumhi - MG 

;abla Cristina de Souza Rego @à e Presidente da Comissão de Licitação da Caixa Escolar Prof. João nezes. Ci 

Fábia C. de Souza Rêgo 
MASP 1.311.298-2 



- Emprêsé: _ MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP Folha: 
i CNPJ: f'- 02.281.025/0001-36 

Qalaqço epcerrado em: 31/ 12/2016 

 
BALANÇO PATRIMONIAL 

Descrição  - 

._ ' u'  
ATIVO 1.092.904.590 

ATIVO CIRCuLAmE 1.057.210.370 

DISPONÍVEL 207. 730.030 

CAIxA 0,00 

BANOOS CONTA MOVIMENTO _ 0,00 

CLIENTES 119.300.770 

DUPLICATAS A RECEBER 0,00 

ESTOQUE 1.330.112.970 

MERCADORIAS, PRODUTOS E INsuMos 0,00 

ATIVO NÃO~CIRCULAN'I'E 35.774.220 

IMOBIUZADO , 35.774.220 
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 

PASSIVO 1.692.9B4,59C 

PASSIVO CIRCULANTE 133.81U,38C 

FORNECEDORES _ . 104.194,S4c 

FORNECEDORES 0,00 

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 11.807,25C 

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 0,00 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 17.a0a.4sc 

OBRIGAÇÕES COM o PESSOAL 0,00 

OBRIGAÇÕES SOCIAIS 0.00 

PATRIMONIO LÍQUIDO 1.559.174,21C 

CAPITAL SOCIAL . 20.000,00c 
CAPITAL suBsCRrro 0.00 

LUCROS ou PREJUÍZOS AcUMULADos 1.539.174,21c 

LUCROS ou PREIUízos AcumuLAoos 0.00 

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/ 12/2015 TOTALIUINDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 

1.692.984,59 (hum milhão seiscentos e noventa e dois mi! novecentos e Oitenta e quatro reais e Cinqüenta e nove centavos)    
Declaro, sob as e - 

me responsab' a n 

. lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e 

í 
EVA DEIR DOSREIS TEIxEIRA 
SOC GERENTE 

cPFwI_ .976626-72 
X x_ 

DECIOTOÍISOD as penas da lei. que as informações aqui contidas, refletem a 

 
docu/râníção que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas 

elas “e  _ .,_ ' M 
2 DECLARAMOS OUE CONFERIMOS ESTA com co 

\_  B( ix 0 ORIGINAL E CONFIRMAMOS suA EXATIDÃO 
FRANCISCO D QLIV RA GO LVES 

Reg. no CRC  (3 sobiç NO. M 4377 EM  DE O DE m 
CPF: 2303926 63-34 P¡ 

 . . n  06% COMISSÃO PERMA TE DE LIC|TAÇAO 
En” 0%   s \  à 

P” ' :._ l  aula 
G3,¡ 7. Jaqueimepàiêgoelà 

Licitações a Wmmà” sAAEPiumhi-M 

Sistema licenciado para FRANCISCO DE OLIVEIRA GONOXLVES 



~ Étgupfesç: ncERcEARIA MARCOPAN LTDA EPP 
CNPJ: _ 02.281.025/0001-36 
*- 4 

RECEITA BRUTA 

VENDA DE MERCADORIAS 2.077.815,53 
SERVIÇOS PRESTADOS 23.350,23 2.101.165,76 

nznuçõzs 
(-1 CANCELAMENTO DE VENDAS (9.379.02) 
(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS (274,30) 
(-) SIMPLES (154.698.92) 
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA (3.59) (l64.355.B3) 

RECEITA LÍQUIDA 1.936.809,93 

cMv 
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (1 262.473,00) (1.262.473,00) 

LUCRO BRUTO 674.336,93 

DEb-áSAS OPERACIONAIS (52.993.70) 

PRÓ-LABORE (20.640,00) 
SALÁRIOS E ORDENADOS (124.773,18) (145.413,18) 

DESPESAS SOCIAIS 

13! SALÁRIO (10.057.24) 
FÉRIAS (17.028.42) 
FGTS ' (15.348.04) (42.433.70) 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (10.560,00) (10.560, 00) 

 

 

DESPESAS OPERACIONAIS 
ALUOUEIS DE IMOVEIS (4.334.00) 
ENERGIA ELÉTRICA (2.102.52) 
ÁGUA E ESGOTO (646.ll) 
TELEFONE 

DESPESAS DIVERSAS 
5 (1.52s,25) 

\ R$233.543,91) (242.154,79) 

RESULTADO OPEACIONAL 233.775,26 

âl*QVí?*AÂ#U3zj 
nEcLARAMds QUE CONFERIMOS ESTA cópm com 
o ORIGlNAL E CONFIRMAMOS SUA EXATIDÃO 

EM _QEDE 13E% 
°°W5 *à* i     

Jaqueline  .15 . .Ida de Souza 
PREGOERA 

Licitações e contratos 
SAAEPmmm-MG 

Sistema licenciado para FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES 



“mpi-gases MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP 
CNPJ; 02.281.025/000l~36 Folha: 

"L 1 " 
- Número l ivr 

DEMONSTRAÇÃO no RESULTADO no EXERCÍCIO EM 31/12/2016 

RESULTADO ANTES no IR E CSL e 233.775,26 

LUCRO LÍQUIDO no mmncícxo 233.775,26 

me responsabiliz r ¡todas elas. 
I 

./7511. 
EVANDEIR DOS REIS/TEIXEIRA SOCIO GERENTE 

CPF: 433.976.626-72 

Declaro, sob as  da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e 

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a 
documentação qu me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas 

elêgx  
FRANCISCO DE OLIVEIEgQGONEALVES 

Reg. no CRC - MG sob_°-,_o\NoÍ-§.__M 34377 CPF: 230.892.516-34 K_ .  
Us  

DÉCLARAMOS QUE CONFERIMOS ESTA CÓfIA COM 
O ORIGINAL E CONFIRMAMOS SUA EXATIDAO 

EMÉDE  110 055w; 

  
. l Jaqueline ;a  ida de sou-g.: 

P ' .Io EIRA 
Licitações e Contratos 

SAAE Piumhi - MG 

Sistema licenciado para. FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES 



DECLARAMOS 61hs conssnumos ESTA cópm com 
o ORIGINAL s connnmnmos SUA EXATIDAO 

EM _QQDE M1540 D530! 2 

coMIsIsÀo PERM -. =_ .TE DE LICITAÇÃO   = v7» da de Souza 
PR GOEíRA 

Licitações e contratos 
SAAE Piumhi - MG 



 M_  MERCEARIA MARCOPAN LTDA 
CNPJ: 02.281.025/0001-36 

RUA: DOM PEDRO II N91176-JD AMERICA, PIUMHI/MG 
FONE: (037)3371-2018 - EMAIL: merceariamarcopan01@vahoo.com.br 

REPERSENTANTE LEGAL: EVANDEIR DOS REIS TEIXEIRA 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITATORIO N°295I2017 
PREGÃO PRESENCIAL N°08I2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

A EMPRESA MERCEARIA MARCOPAN LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 
02.281.025/0001-36, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr 
EVANDEIR DOS REIS TEIXEIRA, portador do Documento de Identidade n° M- 
2.597.960 SSP/MG e inscrito no CPF sob o n° 433.976.626-72 Declara, que até 
apresente data encontra-se desimpedida de participar da Iicitação, obrigando-se, ñ ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da 
habilitação, conforme art. 32, parágrafo 2° da Lei n° 8.666/93. 

PIUMHI/MG, 10 de Outubro de 2017. 

 
EVANDEIR DOS REIS TEIXEIRA 

REPRESENTANTE LEGAL 
MERCEARIA MARCOPAN LTDA 

N_ Fo°2.23i.ü25i@am-3Íêi 
FIIERSEARIA MARCOPAN WEA. 

RUA DOM PEDRO n, 'me 
B. JARDIM AMÉRICA ~ CEP 37925.00:: 

¡Piumm - MMASGERAEJ 

@QA 



 
diretoriaexecutíva@saaepiumhi.com.br NPJ: 23.782.8l6l00 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 3 . -000 PIUMHUMG - efax 37-3371-1332 

PROPOSTA AJUSTADA A0 PREÇO 
FINAL 

MERCEARIA MARC OPAN LT DA-ME 



PREGÃO PRESENCIAL DE REGI§TRO DE PREÇOS N° 08/2017 
PROCESSO LICITATORIO N” 295/ 2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

Proposta ajustada 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
Razão social do Licitante: Mercearia Marcopan Ltda 

CNPJ: 02.281.025/0001-36 
Endereço: DOM PEDRO II N°1.176 
E-mail:merce_ariamarcopan01@yahoo.com.br 
Telefone:37-3371-2018 
Representante Legal: 
Nome: Evandeir dos Reis Teixeira _ 

Identificação:RG : MG 2.597.960 CPF433.976.626-72 
Qualificação: representante legal 

íltem. 
cód. 
Produto 
SAAE 

Quant. Marca. Unid. Especificação do Objeto Preço. 
Unitário 

Preço. 
Total 

01 
00002 20 ÁLCOOL ÉTILICO HIDRATADO 

EM GEL (desinfetante de uso 
geral), minimo de 65° INPM, 
neutro, frasco com 500 ml, 
validade minima remanescente de 
24 meses, com certificado 
INMETRO e caracteristicas gerais 
do produto impressas na 
embalagem. 

Flops Litro R$5,10 R$102,00 

O2 01507 24 Mag CAPACHO - TAPETE, material: 
fibra sintética, coresLazul, cinza, 
preto, dimensões: 60 x 45 cm. 

Unid R$13,20, R$316,80 - l 

03 03109 12 CERA LÍQUIDA, aplicação pisos 
cerâmicos, granitos, mármore e 

paviflex. Cor incolor. Frasco de 
750 ml. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 

identificação, procedência, 
1 número do lote', validade e 

número de registro no Ministério 
da Saúde. 

Brilho 
Fácil 

Unid R$8,70 R$104,40 

04 

i7 

04915 06 CESTO PLÁSTICO PARA LIXO, 
tipo balde com tampa, capacidade 
para 100 litros, medidas: 51 cm 

(diâmetro) x 69 cm (altura). 
Cores preta e azul escuro. 

Jaguar -Unid R$49,50 R$297,00 

05 
04923 12 Madnd Unid. COLHER DE MESA, em inox, com 

espessura minima de 1,0 mm. 
Comprimento minimo 19 cm, cabo 
em inox, de primeira qualidade. 

R$2,80 R$33,60 

05 
04921 06 Unid. FERVEDOR COM TAMPA, 

antiaderente, starflon, alumínio 
com revestimento em 
_antiaderente, alças de baquelite 
antitérmico, Caçarola corn 

- revestimento interno e externo, 
cor preta. Capacidade de 1,8 litros 

Arco - 
Iris 

R$50,00 R$300,00 

07 
00714 12 Unid. FLANELA, 100% algodão, 

medindo 60 x 40 cm, percentual 
variando 2 x 3 cm na cor laranja, 
com acabamento em overloque 
impresso a marca do fabricante e 
data de fabricação. 

Encopa R$3,40 R40,80 

08 04919 12 ¡nwcta Unid. GARRAFA TÉRMICA, com 
capacidade para 01 Litro, com 
tampa de rosca e alça. A garantia 
deverá ser igual ou superior a um 
ano e a marca impressa na 

garrafa. 

R$32,00 R$384,00 
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MENOR* PREÇO POR ITEM 

Proposta ajustada 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
Razão social do Licitante: Mercearia Marcopan Ltda 
CNPJ: 02.281.025/0001-36 
Endereço: DOM PEDRO II N°1.176 
E-mail:merceariamarcopanol@yahoo.com.br 
TeIefone:37-3371-2018 
Representante Legal: 
Nome: Evandeir dos Reis Teixeira 
IdentificaçãmRG : MG 2.597.960 CPF433.976.626-72 
Qualificação: representante legal 

09 04917 6.000 Litro. LEITE INTEGRAL 01 LITRO, cru 
pausterizado, padronizado, 
homogenizado, refrigerado, não 
contém glúten, embalagem de 01 
litro, com prazo de validade de no 
mínimo 06 (seis) dias. 
_Apresentação de certificado, ou 
declaração ou alvará sanitário, 
emitido por órgão competente que 
comprove que o produtor ou 
empresa armazenadora e/ou 
distribuidora foram vistoriadas 
pelo serviço de vigilância sanitária 
estadual ou municipal, ou pelo 
serviço de inspeção federal ou 

Capebe 

_agricultura demonstrando que 
estão aptas para os seus 
funcionamentos regulares. 

estadual ou municipal do setor de " 

R$2,60 RS 15.600,00 

10 02916 1o Unid. LIXEIRA os PLASTICO (PARA 
BANHEIROS), com tampa e 
acionamento por pedal (prático, 
durável e higiênico), com 
capacidade para 13,5 litros. Cor 
azul e cinza. A apresentação do 
produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente 

Sa nta na R$31,75 R$317,50 

n? 02350 12 LUSTRA MÓVEIS. Emulsão 
aquosa cremosa, perfumada, para 
aplicação em móveis e superfícies 
lisas. Aromas diversos. Frasco 
plástico de 200 ml com bico 
econômico. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 

identificação, procedência, 
número do lote, validade e 
número de registro no Ministério 
da Saúde. 

Bry Unid. R$7.00 R$84,00 

12 00722 100 Par. Voik LUVA DE BORRACHA p/Iimpeza 
tamanho P,M e G. 

R$4,88 R$488,00 

13 01532 Unid. PANO DE PRATO, para cozinha, 
resistente, com no mínimo 95% 
algodão, em cores claras, 
medindo 40 x 66 cm, com bainha, 
esterilizado, livre de qualquer tipo 
de lmpureza ou contaminação. 

36 Encopa R$4,10 R$147,60 

14 00801 1-009 Marcopan Kilo. PÃO DOCE de 100 gramas. R$11,75 R$11.750,00 

15 ooaoo 3.000 Kilo. pão DE SAL (FRANCES) de 5o 
QFBITIBS 

Marcopan R$11,30 R$3.900,00 

16 00705 150 Pct. PAPEL TOALHA, cortado, 
interfolhado, cor branco, medindo 
23 x 21 cm, com duas dobras, 

Ventania R$7,00 R$1.050,00 

pá?” 
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PROCESSO LICITATORIO N° 295/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

Proposta ajustada 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
Razão social do Licitante: Mercearia Marcopan Ltda 
CNPJ: 02.281.025/0001-36 
Endereço: DOM PEDRO II N°1.176 
E-mail:merceariamarcopan01@yahoo.com.br 
TeIefone:37-3371-2018 
Representante Legal: 
Nome: Evandeir dos Reis Teixeira 
Identificação:RG : MG 2.597.960 CPF433.976.626-72 
Qualificação: representante legal 

super-resistente, rápida absorção 
de líquido, primeira qualidade. 
Aplicação para higienização: 
pacote com 1.000 folhas. É Contendo identificação do 
produto, marca do fabricante e 
data de fabricação. 

17 04924 02 Radh¡ Unid. PASSADOR DE CERA, de uso R$11,00 R$22,00 
doméstico, com espuma 
retangular medindo 4,5x30 cm, 
cabo de madeira revestido 
medindo 1,20 m, com gancho na 
ponta para pendurar. 

18 04158 12 p|a5duran Unid. PORTA SABONETE LÍQUIDO, R$10,50 R$126,00 
plástico, capacidade 300 ml, com 
válvula de aplicação, cor 
_transparente 

19 04922 04 p|a5ut¡| Jogo. POTE MATIMENTOS, jogo de R$39,30 R$159,20 
pote mantimentos, plástico c/ 
tampa roscável, contendo 05 
peças, cores diversas. 

2o 04916 os santana Unid. POTE PARA PÃO, pote plástico “ R$29,30 R$175,30 
retangular, 14 Litros, com tampa, 
cor transparente tampa branca. 

21 04920 os Dama Dúzia. PREENDEDOR DE ROUPA, de R$330 351930 
plástico, tradicional com 12 
unidades. - ”' 

22d 01055 zoo Kua¡ Unid. REFRIGERANTE R$5,70 R$570,00 
Bebida não alcoólica, sabor 
guaraná, gaseificada ou 
carbonatada, acondlcionada em 
embalagem de polietileno 
tereftalato multicamada 
descartável (PET). 
o Volume por embalagem : 2 
Litros. 
o A embalagem plástica deve 
atender às especificações e 
exigências contidas na Portaria 
n.°987 de B de dezembro de 
1998, da ANVISA, e deve conter: 
Fecho com tampa plástica 
descartável com lacre. 
Data de validade impressa, 
mínima de 3 meses a partir da 
data de entrega. 
O simbolo indicativo de PET 

grafado no próprio plástico da 
garrafa: 
Rótulo corn os itens abaixo: 
=› identificação do volume; 

=› Descrição dos ingredientes, com A ,? 
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PROCESSO LICITATORIO N° 295/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

Proposta ajustada 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
Razão social do Licitante: Mercearia Marcopan Ltda 
CNPJ: 02.281.025/0001-36 
Endereço: DOM PEDRO II N°1.176 
E-mail:merceariamarcopanO1@yahoo.com.br 
TeIefone:37-3371-2018 
Representante Legal: 
Nome: Evandeir dos Reis Teixeira 
Identificação:RG : MG 2.597.960 CPF433.976.626-72 
Qualificação: representante legal 

a indicação 
dos conservantes e corantes 
utilizados; 
=› informação nutricional; rj =› Nome e endereço da empresa 
responsável pelo preparo; 
_:> Identificação do volume: 
=› Número do CNPJ ou do Registro 
no Ministério da Agricultura 
(MAPA) 

04918 06 p|a5ut¡| Unid. RODO PARA PIA, plástico, de R$3,30 R$22,30 
alta qualidade, com borda 
emborrachada 20 cm. 

ooozo 1o Amargo Unid. SABÃO EM PÓ AMARELO, R$550 R$55,00 
pacote com 01 Kilo. 

00717 06 Audax Gaião. SABONETE LÍQUIDO, aspecto R$22,35 11513440 
físico viscoso, cremoso, perolado 
com fragrância erva-doce ou 
touch of Velvet. Aplicação para 
higienização. Galão de 05 Litros. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
número do lote, validade e 
número de registro no Ministério 
da Saúde. 

"W Valor total da proposta R$66.201,i\40 (sessenta e seis mil duzentos e um reais 
e quarenta centavos) a 

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

Piumhi, 10:de t bro de 2017. 

Evandeir 35s Reis Teixeira 

Representa nte Legal 

iíz.za-i.ozsloooi-íãi 
:genoma MARCOPAN uma. ' - Ef 

RUA com PEDRO n,- 1176 W 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
a Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações  Processo de Compra: 29512017 Pregão presencial - 8 I 2017 

JAS 

DECLARAÇÃO 

Eu, Evandeir dos Reis Teixeira, na qualidade de representante da empresa MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME, 
declaro perante à Comissão de Licitação do CONTRATANTE, que estou de acordo com a decisão da Comissão 

uanto à HABILITAÇÃO das licitantes no processo Iicitatorio modalidade Pregão presencial, n° 8 12017, renunciando 
o direito de interposição de recurso, abrindo mão da retenção do prazo para este fim. 

Evanàekíns Reis Teixeira 
MG -2597960 

Sistema: MGFCompras - DecIinaRecursoHabilitacaom_rpt 



 
Serviço Autônomo de Água e Esoto 
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Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - Centro- 37925-000 PlUMHl/MG - Telefax 37-3371-1332 

ATA DA REUNIÃO DE ADJUDICAÇÃO N°- 22/2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTO DE PREÇOS N° 08/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 29512017 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

Às 13:00 horas do dia 18 de outubro de 2017, em sessão pública, reuniu-se a Pregoeira 
Oficial desta Autarquia, Jaqueline Aparecida de Souza e respectivos membros da Equipe 
de Apoio: Ailton Francisco Figueiredo e Sônia Roseni Costa, designados pela Portaria nO 

18/2017, de 24 de fevereiro de 2017, em atendimento às disposições contidas na Lei 
10.520/2002, subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, e suas alterações, bem como a 

Resolução SAAE n° 118/2013 (Regulamenta o Sistema de 0 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 0° 147, de 7 de agosto de 2014 e pelas demais normas e condições 
estabelecidas no edital, referente ao Processo Licitatório nO 295/2017, com a finalidade 
de dar inicio aos trabalhos pa ra adjudicação do processo licitatório na modalidade Pregão 
Presencial de Registro de Preços n° 08/2017, cujo objeto visa o registro de preços para 
futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de: pães, leite, 
materiais de copa/cozinha e materiais de limpeza/higienização, 
destinados ao Setor de Patrimônio Material e Transporte-SPMT do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG, conforme descrição, características e 
informações constantes do Edital e seu Termo de Referência. Após análise e exame das 
propostas comerciais, à vista das exigências constantes do edital, a pregoeira 
juntamente com a equipe de apoio chegou ao seguinte julgamento. 

ADJUDICA como vencedora do certame a empresa: 

MERCEARIA MARCO PAN LTDA 

Item. cód. Quant. Marca. Unid. Especificação do Preço. Preço. 
produto Objeto Unitário Total 

SAAE 

01 00002 20 Flops Litro. ÁLCOOL ÉTILICO R$ 5,10 Rs 102,00 
HIDRATADO EM GEL 
(desinfetante de uso 
geral), mínimo de 65° 
INPM, neutro, frasco 
com 500 ml, validade 
mínima remanescente 
de 24 meses, com 
certificado INMETRO e 

características gerais 

ii 8M 
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do produto impressas 
na embalagem. 

02 01507 24 M815 Unid. CAPACHO - TAPETE, 
materiai: fibra 
sintética, cores: azul, 
cinza, preto, 
dimensões: 60 x 45 
cm. 

ns 13,20 R$ 316,80 

03 03109 12 Brilho 
Fácil 

Unid. CERA LÍQUIDA, 
apiicação pisos 
cerâmicos, granitos, 
mármore e paviflex. 
Cor incolor. Frasco de 
750 ml. A embalagem 
deverá conter 
externamente os 
dados de 
identificação, 
procedência, número 
do lote, validade e 
número de registro no 
Ministério da Saúde. 

R$ 8,70 R$ 104,40 

04 04915 06 Jaguar Unid. CESTO PLÁSTICO 
PARA LIXO, tipo 
balde com tampa, 
capacidade para 100 
litros, medidas: 51 cm 
(diâmetro) x 69 cm 

(altura). Cores preta e 
azul escuro. 

R$ 49,50 R$ 297,00 

05 04923 12 Madrid Unid. COLHER DE MESA, 
em inox, com 
espessura mínima de 
1,0 mm. 
Comprimento mínimo 
19 cm, cabo em inox, 
de primeira qualidade. 

R$ 2,80 R$ 33,60 

06 04921 06 Arco Íris Unid. FERVEDOR COM 
TAMPA, 
antiaderente, starflon, 
aluminio com 
revestimento em 
antiaderente, alças de 
baquelite antitérmico, 
Caçarola com 
revestimento interno 
e externo, cor preta. 
Capacidade de 1,8 
litros. 

R$ 50,00 R$ 300,00 

07 00714 12 Encopa Unid. FLANELA, 100% 
algodão, medindo 60 
x 40 cm, percentual 
variando 2 x 3 cm na 

cor laranja, com 
acabamento em 
overloque. 
Embalagem: Pacotes 
piástico contendo 2 
unidades, impresso a 
marca do fabricante e 

data de fabricação. 

R$ 3,40 R$ 40,80 

(yãlçiaêw-?Jwô 2 
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04919 12 Invicta Unid. GARRAFA TÉRMICA, 
com capacidade para 
01 Litro, com tampa 
de rosca e alça. A 
garantia deverá ser 
igual ou superior a um 
ano e a marca 
impressa na garrafa. 

R$ 32,00 R$ 384,00 

09 04917 6.000 Capebe Litro. LEITE INTEGRAL 01 
LITRO, cru 
pausterizado, 
padronizado, 
homogenizado, 
refrigerado, não 
contém glúten, 
embalagem de 01 
litro, com prazo de 
validade de no minimo 
O6 (seis) dias. 
Apresentação de 
certificado, ou 
declaração ou alvará 
sanitário, emitido por 
órgão competente que 
comprove que o 
produtor ou empresa 
armazenadora e/ou 
distribuidora foram 
vistoriadas pelo 
serviço de vigilância 
sanitária estadual ou 
municipal, ou pelo 
serviço de inspeção 
federal ou estadual ou 
municipal do setor de 
agricultura 
demonstrando que 
estão aptas para os 
seus funcionamentos 
regulares. 

R$ 2,60 R$ 
15.600,00 

10 02916 10 Santana Unid. LDÇEIRA DE 
PLASTICO (PARA 
BANHEIROS), com 
tampa e acionamento 
por pedal (prático, 
durável e higiênico), 
com capacidade para 
13,5 litros. Cor azul e 
cinza. A apresentação 
do produto deverá 
obedecer a legislação 
atual vigente. 

R$ 31,75 R$ 317,50 

11 02350 12 Brv Unid. LUSTRA MÓVEIS. 
Emulsão aquosa 
cremosa, perfumada, 
para aplicação em 
móveis e superfícies 
lisas. Aromas 
diversos. Frasco 
plástico de 200 ml 
com bico econômico. 

R$ 7,00 R$ 84,00 
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A embalagem deverá 
conter externamente 
os dados de 
identificação, 
procedência, número 
do lote, validade e 
número de registro no 
Ministério da Saúde. 

12 00722 100 VOII( Par. LUVA DE 
BORRACHA 
p/ limpeza 
P,M e G. 

tamanho 

R$ 4,88 R$ 488,00 

13 01682 36 Encopa Unid. PANO DE PRATO, 
para cozinha, 
resistente, com no 
mínimo 95% algodão, 
em cores claras, 
medindo 40 x 66 cm, 
com bainha, 
esterilizado, livre de 
qualquer tipo de 
impureza ou 
contaminação. 

R$ 4,10 R$ 147,60 

14 00801 1.000 Marcopan Kilo. pÃo DOCE de 10o 
gramas. 

R$ 11,75 R$ 
11.750,00 

15 00800 3.000 Marcopan Kilo. Pig DE SAL 
FRANCES de 50 
gramas. 

as 11,30 R$ 
33.900,00 

16 00705 150 Ventania Pct. PAPEL TOALHA, 
cortado, interfolhado, 
cor branco, medindo 
23 x 21 cm, com duas 
dobras, super- 
resistente, rápida 
absorção de líquido, 
primeira qualidade. 
Aplicação para 
higienização: pacote 
com 1.000 folhas. 
Contendo 
identificação do 
produto, marca do 
fabricante e data de 
fabricação. 

R$ 7,00 as 1.050,00 

17 04924 02 Radial Unid. PASSADOR DE 
CERA, de uso 
doméstico, com 
espuma retangular 
medindo 4,5x30 crn, 
cabo de madeira 
revestido medindo 
1,20 m, com gancho 
na ponta para 
pendurar. 

R$ 11,00 R$ 22,00 

18 04158 12 Plasduran Unid. PORTA SABONETE 
LIQUIDO, plástico, 
capacidade 300 ml, 
com válvula de 
aplicação, cor 
transparente. 

R$ 10,50 R$ 126,00 
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19 04922 04 Plasutil Jogo. POTE MATIMENTOS, 
jogo de 
mantimentos, plástico 

roscável, 
contendo 05 peças, 
cores diversas. 

c/ tampa 

R$ 39,80 
pote 

R$ 159,20 

20 04916 D6 Santana Unid. POTE PARA pÃo, 
pote 

branca. 

retangular, 14 Litros, 
com tampa, cor 
transparente 

R$ 29,30 
plástico 

tampa 

R$ 175,80 

21 O49 20 06 Darma Dúzia. 

tradicional 
unidades. 

PREENDEDOR DE 

ROUPA, de plástico, 
com 12 

R$ 3,30 R$ 19,80 

22 01065 100 Kuat Unid. REFRIGERANTE 
Bebida não alcoólica, 

conter: 

plástica 
com lacre. 
Data de 

garrafa; 

abaixo: 

volume; 

indicação 

à 
nutricional; 

sabor guaraná, 
gaseificada ou 
carbonatada, 
acondicionada em 
embalagem de 
polietileno tereftalato 
multicamada 
descartável (PET). 
o Volume por 
embalagem: 2 
Litros. 
- A embalagem 
plástica deve atender 
às especificações e 
exigências contidas na 
Portaria n.°987 de 8 

de dezembro de 1998, 
da ANVISA, e deve 

Fecho com 
descartável 

validade 
impressa, minima de 
3 meses a partir da 
data de entrega. 
O símbolo indicativo 

de PET grafado no 
próprio plástico da 

Rótulo com os itens 

s ldentiñcação do 

=› Descrição dos 
ingredientes, com a 

dos conservantes e 

corantes utilizados; 
Informação 

R$ 5,70 

tampa 

R5 570,00 
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=› Nome e endereço da 
empresa responsável 
pelo preparo; 
=› Identificação do 
volume; 
a Número do CNPJ ou 
do Registro no 
Ministério da 
Agricultura (MAPA) 

23 04918 06 Plasutil Unid. RODO PARA PIA, R$ 3,80 R$ 22,80 
plástico, de alta 
qualidade, com borda 
emborrachada 20 cm: 

24 00020 10 Amarelo ma_ SABÃO EM PO R$ 5,60 R$ 56,00 
AMARELO, pacote 
com 01 Kilo. 

25 00717 06 Audax Galão. SABONETE R$ 22,35 R$ 134,10 
LÍQUIDO, aspecto 
fisico viscoso, 
cremoso, perolado 
com fragrância erva- 
doce ou touch of 
Velvet. Aplicação para 
higienização. Galão de 
O5 Litros. A 

embalagem devera' 
conter externamente 
os dados de 
identiñcação, 
procedência, número 
do lote, validade e 
número de registro no 
Ministério da Saúde. 

Valor global dos itens: R$ 66.201, 40 (Sessenta e seis mil, duzentos e um reais e quarenta 
centavos). 

Valor Total Adjudicado: R$ 66.201,40 (Sessenta e seis mil, duzentos um reais e quarenta 
centavos). 

O critério para a classiñcação das propostas foi o menor preço por item, após verificada 
a sua compatibilidade com o preço de mercado conforme consta do orçamento base do 
Termo de Referência em Anexo I. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 13:30 horas e para constar , 

Jaqueline Aparecida de Souza - Pregoeira, os Membros da Equipe de Apoio, Sônia Roseni 
Costa e Ailton Francisco Figueiredo, Iavraram a presente ata que depois de lida e 
aprovada, será assinada por ' o, .   Pregoeira: 

Jaquelin pda de Souza 

Equipe de Apoio: @up  
Sonia Roseni Costa AipÍon FraHcisco Figueiredo 



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

Piumhi - MG 

Sistema de Gestão de Materiais - Compras e Contratações 
Termo de adjudicação de processo de compra 295 I 2017 

 
GPresidente da Comissão Permanente de Licitação e seus membros colaboradores, nomeados pelo(a) PORTARIA 

SAAE-PIU 1812017, reunidos nesta data, processaram a licitação 008/2017 na modalidade Pregão presencial_ 
à decorrente do processo 295/2017, obtendo os resultados discriminado abaixo. 

02.281 .025/0001  
,' Assim, adjudico a presente licitação para o(s) Iicitante(s) supracitado(s), pelo valor total discriminado acima. 

Piumhi- MG, quarta-feira, 18 de outubro de 2017 

REClDA DE SOUZA 
PREGOEIRA 

JAQUELIN\E 

Sistema: MGFCompras - TermoüeAdjudicacaoül .rpt PFOÊI 13050 l' 2017 
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PARECER JURÍDICO 

Trata-se o feito de procedimento licitatório autuado sob o n. 29512017, na 
modalidade pregão presencial “menor preço por item” que recebeu o número 8/2017, tendo 
por objeto a contratação de MES, EPPs ou equiparadas visando o registro de preços para 
futuro e eventual fornecimento de pães, leite, materiais de copa/cozinha e materiais de 
limpeza/higienização, destinados ao Setor de Patrimônio Material e Transporte ~ SPMT do 
SAAE, conforme especificações no termo de referência. 

0 processo foi autuado e instruído com cotações de pesquisa de mercado, 
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. 

0 Edital e seus anexos foram submetidos à análise desta assessoria jurídica, 
nostennos do parágrafo único do art. 38 da Lei de Licitações. 

Referido instrumento foi publicado no Diário Oficial do Estado, Jornal Folha 
da Manhã, Jornal O Tempo, bem como, veiculado conforme estabelece o art. 72 da LOM. 

Foi respeitado o prazo estabelecido no inc. V do art. 4° da Lei n.10.520/2012. 

Foi realizada a sessão pública com abertura da fase de lances, tendo 
demonstrado interesse em participar apenas a empresa MERCEARIA MARCOPAN LTDA, 
a qual foi devidamente credenciada. 

Após a apresentação dos lances a licitante logrou-se vencedora, apresentando 
lance final para cada item abaixo do preço médio de referência. 

Foi procedida a abertura dos envelopes da habilitação juridica e, após 
conferência, constatou-se que os documentos apresentados pelas empresas estavam em 
conformidade com o que se exigiu no Edital 

Assim, uma vez apresentada as proposta final ajustada, foram-lhes adjudicados 
os bens conforme resultado dos lances, lavrando-se Termo de Adjudicação, tendo em vista a 
ausência de interposição de recurso. 

Portanto, conclui-se que os atos realizados guardaram consonância corn a Lei 
n. 8.666/93 e Lei n. 10.520/2000, autorizando, portanto, a homologação do certame. 

É O parecer, sub censura. 

Piumhi, 18 de outubro de 2017. 
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Considerando os termos de adjudicação aprovados pela comissão de licitação, HOMOLOGO este processo 
licitatório, nos termos da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993 com suas posteriores alterações, no valor total de R$ 
66.201,40 (sessenta e seis mil, duzentos e um reais e quarenta centavos), e encaminho-o para a seção de 
contabilidade. 

“W 

Piumhi- MG, quarta-feira, 18 de outubro de 2017 

Odécio dá Silva Melo 
Diretor 

"N 

Protoc0lo..... 1106112017 18/10/2017 00:00:00 

N° Processo... 8! 2.017 

TÍPO 97006550" Processo de com pra 

Modalidade..... Pregão presencial 

Responsável... 

Finalidade ...... .. Hgmomgação 

Sistema: MGFCompras - TermoDeHomologacaoü1 .rpl 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
*W N°074/20I7 

Ô MERCEARIA MAR COPAN LTDA -ME 
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ATA REGISTRO PREÇOS N° 74/2017 

Processo N° 295/2017 - 

Licitação: Pregão Presencial de Registro de Preços n° 08/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 

Assunto: Fornecimento de: pães, leite, materiais de copa/cozinha e materiais de 

limpeza/higienização, destinados ao Setor de Patrimônio Material e Transporte - 
SPMT do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG, conforme 
especificações do Termo de Referência Anexo I deste edital. 

Ata de Registro de preços para futura e eventual contratação de Microempresas - 
ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Equiparadas, para o fornecimento de: 
pães, leite, materiais de copa/cozinha e materiais de limpeza/higienização, 
destinados ao Setor de Patrimônio Material e Transporte-SPMT do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG, que entre s¡ celebram o SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUHMI-MG, Órgão Gerenciador de 
Registro de Preços e de outro lado, MERCEARIA MARCOPAN LTDA - ME, na 
forma abaixo: 

Pelo presente instrumento, o SERVIÇO AUTÔNOMO oe ÁGUA E ESGOTO os 
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 Sr°. Odécio da Silva Melo, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, Pós Graduado em Saneamento Básico e Meio ambiente, portador 
da Cédula de Identidade n° 645.658 SSP/MG e CPF n° 236.095.166-15, residente 
e domiciliado nesta cidade de Piumhi/MG, doravante denominado apenas por 
SAAE PIUMHI-MG nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 

10.520/02, de 17 de julho de 2002, Resolução SAAE n° 118/2013 (Regulamenta 
o Sistema de o Registro de Preços), Decreto Municipal n° 2.887/2010 (Institui o 
Pregão), Lei Complementar n. 25/2010 (que institui o Estatuto Municipal da ME, 
EPP e MEI), Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 com a redação 
dada pela Lei Complementar n° 147/2014, e demais normas legais aplicáveis, em 
face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 08/2017, por deliberação da Pregoeira Oficial e 

Equipe de Apoio, e homologado pelo Diretor Executivo, Sr. Odécio da Silva Melo, 
e a empresa MERCEARIA MARCOPAN LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF n° 
02.281.025/0001-36, estabelecida na Rua Dom Pedro II, n° 1.176, Bairro Jardim 
América, representada neste ato pelo Sr. Evandeir dos Reis Teixeira, representante 
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legal, brasileiro, divorciado, comerciante, RG n° M- 2.597.960 e CPF n° 
433.976.626-72, 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 anunciadas 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 Contratação de Microempresas - ME, 
Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Equiparadas, para o fornecimento de: pães, 
leite, materiais de copa/cozinha e materiais de limpeza/higienização, destinados 
ao Setor de Patrimônio Material e Transporte-SPMT do Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto de Piumhi-MG, conforme especificações do Termo de Referencia 
Anexo I, e conforme Edital do Pregão Presencial de Registro de Preços n° 
08/2017, 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, descarga, imposto, taxas, seguros, bem como os ônus 
decorrentes de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, 
encargos fiscais, comerciais, e outras que direta ou indiretamente incidirem sobre 

a contratada. II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as cláusulas e 

condições constantes do Edital, que a precedeu, na íntegra e as disposições da 
Resolução n° 118/2013 que regulamenta o Registro de Preços no SAAE Piumhi- 
MG, assim como as cláusulas condições constantes do Edital do PREGAO 
PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 08/2017 que a precedeu e integra 
o presente instrumento de compromisso. 

Cláusula Terceira: - DA ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS 

Durante a vigência da Ata, a qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto, 
reduzindo-o de conformidade com pesquisa de mercado, para os fins previstos no 
inciso V do Art. 15 da Lei 8.666/93 com as alterações posteriores, ou quando 
alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado 
atacadista. Cabe ao Orgão Gerenciador convocar os fornecedores registrados para 
negociar o novo valor no caso de redução e ao fornecedor solicitar e comprovar o 
desequilíbrio econômico financeiro no preço registrado. @ 
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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 percentual 
apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele 
vigente no mercado à época do registro - equação econômico-financeira. 
V - Será considerado preço de mercado, os que forem iguais ou inferiores a média 
daqueles apurados pelo SAAE PIUMHI-MG para determinado item, ou, ainda, os 
constantes de tabela realizada por órgãos de pesquisa contratados pelo SAAE 

PIUMHI-MG. VI - As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de 
desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas em jornal de 

circulação local. 

Cláusula Quarta:- DO PAGAMENTO 

O pagamento decorrente da concretização dqobjeto desta licitação será efetuado 
pela Tesouraria do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi-MG, por 
processo legal, após a comprovação da entrega do objeto Iicitado nas condições 
exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos, no prazo de 07 (sete) 
dias úteis; sob pena de multa de 0,5% ao mês, ou fração (pro rata die), sobre o 
valor da fatura; com exceção dos ITENS 09, 14 e 15 gue o pagamento será 

mensal. - 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 de se acelerar o trâmite de recebimento dos materiais e posterior liberação 

do documento fiscal para pagamento. 

Sub-Cláusula Segunda: 
O SAAE, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá devolvê-la à 

adjudicatária para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo 
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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) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - 
CNDT estiverem devidamente válidos, ficando retido o pagamento se a 
documentação estiver vencida, até que se regularize a situação, sem que isso gere 
direito à alteração de preços, correção monetária, compensação financeira. 

Sub-Cláusula Quinta: 

O pagamento não será efetuado, enquanto pendente de liquidação, qualquer 
obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 

n! direito à alteração de preços, correçao monetária, compensação financeira. 

Sub-Cláusula Sexta: 

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

tempo ou forma. 

Sub-Cláusula Sétima: 

0 SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento, objeto da ata, nos seguintes 

casos: 
I - Se a qualidade dos produtos não corresponder às especificações exigidas no 
instrumento licitatório, o fornecedor será notificado para regularização no prazo 
máximo de 05 (cinco dias), independentemente da aplicação das penalidades 

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

Sub-Cláusula Oitava: 
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Nenhum pagamento isentará o Fornecedor das responsabilidades e obrigações, 

nem implicará na aceitação definitiva dos produtos. 

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

Cláusula Quinta# DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

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

detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 

Cláusula Sexta:- DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DE QUANTITATIVOS 

I - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de 
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 

1993. II - As cartas-contratos decorrentes do Sistema de Registro 'de Preços 
poderão ser alteradas, observado o disposto no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, 

bem como artigo 57 da referida lei. III- O Termo de Contrato poderá ser dispensável pela autarquia nos termos do § 

4° do artigo 62 da lei 8666/93. ' 

Cláusula Sét¡ma:- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

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

DO PRAZO DE ENTREGA 

I - O(s) Fornecedor(es) detentor(es) da presente Ata de Registro de Preços serão 
obrigados a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, 
mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do 

seu vencimento. _ a) Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações 
exigidas, no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, o fornecedor será 

@ 
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notificado para regularização no prazo máximo de 05 (cinco dias), 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
II- A entrega dos produtos objetos desta licitação será futura e parcelada, de 
acordo com as necessidades do SAAE, CIF almoxarifado do SAAE á Praça Zeca 

Soares n° 211- Centro - Piumhi-MG. 
Para os ITENS 14 e 15 o horário, local e quantidade da entrega será de segunda 
a sexta feira, com exceção de feriados os quais serão comunicados pelo SAAE, 
exceto para ETA (Estação de Tratamento de Agua) e ETE (Estação de 
Tratamento de Esgoto) que deverá ser entregue nos feriados bem como 
aos sábados, conforme tabela a ser fornecida pelo Setor de Patrimônio Material 
e Transporte - Almoxarifado ao licitante vencedor. 
Em relação ao ITEM 09, as quantidades de entrega, bem como os dias da semana 
de entrega (que deverão ser de no mínimo dois dias na semana), serão definidas 
posteriormente pelo Almoxarifado, o local será na Sede da Administração do SAAE, 
localizado na Praça Zeca Soares, 211, Piumhi/MG, conforme tabela a ser fornecida 
pelo Setor de Patrimônio Material e Transporte - Almoxarifado. 
III- O(s) fornecedor e (s) detentor (es) da presente Ata de Registro de Preços 
assumem integralmente a responsabilidade por prejuízos decorrentes de acidentes 
de trabalho eventualmente ocorridos com seu pessoal durante a realização da 

prestação dos serviços/entrega do produto. 
IV - As condições de recebimento do objeto da ata são as seguintes: 

a) Na entrega será emitida Nota Fiscal correspondente, sendo que o objeto 
da licitação deverá ser recebido definitivamente mediante recibo, nos termos da 

alínea "b", do inciso II, do art. 73 da Lei 8.666/93. 
b) 0 recebimento dos produtos será feito inicialmente em caráter provisório. 

O aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento está 
condicionada ao atendimento das exigências contidas neste edital. 

c) Caso não cumpridas as exigências deste Edital, o fornecedor será 
comunicado a retirar os produtos no local de entrega e substitui-Io por outro que 
atenda as especificações constantes deste Edital, sem nenhum ônus para o SAAE 

PIUMHI-MG. d) Em caso de devolução do objeto desta ata, por estarem em desacordo 
com as especificações, todas as despesas serão atribuídas ao Fornecedor, devendo 
providenciar no prazo máximo de O5 (cinco) dias úteis, a sua regularização. 

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

Sub-Cláusula Segunda: 

Não será concedida, pelo SAAE PIUMHI-MG, qualquer dilação de prazo para a 

entrega dos produtos, por erro do Fornecedor. 

Cláusula Nonaz- DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 

vv 6 
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As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, 

caso a caso, pelos órgãos requisitantes. 

Cláusula Décima :- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIO 

As despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, correrão à conta 
das possíveis dotação orçamentária consignada nos Programas: 
17.122.0021.2165, 17.512.0447.2169 e 17.512.0449.2170, e Elemento: 
3.3.90.30, do Orçamento do SAAE PIUMHI-MG em vigor em vigor, ou da que 
vier a substitui-la nos próximos 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 Décima Primeira# DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO 
FORNECEDOR 

0 Fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 

I - A pedido, quando: _ 

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

b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em 
função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos 

produtos. II - Por iniciativa do SAAE PIUMHI-MG, quando: 
a) Não aceitar reduzir o_ preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; 
b) Por razões de interesse_ público, devidamente, motivado e justificado 

III - Por iniciativa do órgão ou entidade usuário, quando: 
a) O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro 

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

c) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos de compra 

dela decorrentes; 
IV - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o SAAE PIUMHI-MG 
fará o devido apostiiamento 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: 

VL i 
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a) Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou as 

normas legais aplicáveis à espécie; 
b) Não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese de este tornar-se 

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

Sub-Cláusula Única: 

As Atas de Registro de Preço' decorrentes desta licitação serão canceladas, 

também: 
I - Automaticamente: 
II - Por decurso de prazo de vigência; 
III - Quando não restarem fornecedores registrados; ou 
IV - Pelo SAAE PIUMHI-MG, quando caracterizado o interesse público; 
V - Por outros motivos prev¡stos_em Ata de Registro de Preços. 

Cláusula Décima Terceira:- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES D0 
FORNECEDOR 

- Entregar os produtos, na forma pactuada; II - Dar ciência o SAAE PIUMHI-MG, imediatamente, e por escrito, de qualquer 
anormalidade existente nos produtos, mesmo que não sejam de sua competência; 
III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo SAAE PIUMHI-MG, 
cujas reclamações se obriga a atender prontamente; 
IV - A ausência ou omissão da fiscalização do SAAE PIUMHI-MG não eximirá o 

Fornecedor das responsabilidades previstas neste instrumento; 
V - Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais 
resultantes deste instrumento; 
VI - Manter, durante o prazo de vigência do instrumento e em compatibilidade 
com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e 

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

Cláusula Décima Quarta:- DAS OBRIGAÇÕES DO SAAE PIUMHI-MG 
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São obrigações do SAAE PIUMHI-MG: 
I - Efetuar o pagamento no prazo estipulado na Cláusula Quarta; 
II - Notificar ao Fornecedor qualquer irregularidade ou defeito encontrado nos 

produtos; III - Recusar os produtos que não estiver de acordo com as especificações; 
IV - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pelo Fornecedor. 

Cláusula Décima Quinta:- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

I - Advertência; 
II - Multa; III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
com o SAAE PIUMHI-MG pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SAAE PIUMHI- 

MG. V - As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula poderão ser aplicadas 
cumulativamente com a do inciso II. 
VI - Ficará impedida de licitar e de contratar com o SAAE PIUMHI-MG, pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a 
pessoa 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) Faihar ou fraudar na execução do contrato; 
g) Recusar-se injustificadamente a assinar o contrato ou retirar a nota de 

empenho. VII - 0 cometimento das ilegalidades descritas nas alíneas "a" a “g" implica o 
descredenciamento do cadastramento de fornecedores do SAEE PIUMHI-MG. 

Sub-Cláusula Primeira: 
A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas aquelas 
que não acarretam prejuízo de monta à Administração; 

Sub-Cláusula Segunda: 

W@° 
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Pelo atraso na entrega dos produtos, por culpa imputada ao Fornecedor, e pela 
sua execução de forma incorreta, poderá ser aplicada muita, a ser determinada do 

seguinte modo, sem prejuízo de outras cominações cabíveis: 
I - Muita diária de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), por dia de atraso 

sobre a parcela que deverá ser entregue; II - 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos entregues com problemas 
técnicos, mais multa de 0,33 (trinta e três centésimos) por cento ao dia se os 
produtos com problemas técnicos não for substituído em até 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data em que o SAAE PIUMHI-MG tiver comunicado à empresa a 

irregularidade; III - 10% (dez por cento), por descumprimento de quaisquer das obrigações 
decorrentes do ajuste, que não estejam previstas nos subitens acima, a quai 
incidirá sobre o vaior 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 muita será calculada pelo percentual 
correspondente ao prazo de entrega dos produtos, incidente sobre o valor do 

objeto entregue com atraso. 

Sub-Cláusula Quinta: 
Para os fins do subitem anterior consideram-se prazos parciais aqueles 
estabelecidos para entrega de parte dos produtos, objetivando a sua entrega 

antecipada. 

Sub-Cláusula Sexta: 
Os dias de atraso serão corridos e contados a partir da data de entrega prevista. 

Sub-Cláusula Sétima: 
A cobrança da multa será efetivada por desconto no pagamento das faturas, nas 

garantias ou ainda diretamente do Fornecedor. 

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

notificação. 

ya)  ÍÚ 
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A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com o SAAE Piumhi- 
MG, pelo prazo de até 02 (dois) anos, podera' 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 podera' ser aplicada: 
I - Ao Fornecedor que descumprir ou cumprir parcialmente obrigação estipulada, 
desde que desses fatos resultem prejuizos à Administração; 
II - A adjudicatária que se recusar, injustamente, a assinar a ata dentro do prazo 
estabelecido. 

Sub-Cláusula Décima Primeira: 

As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade poderão 
ser aplicadas, ainda: 
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 
Cla licitação. 

Sub-Cláusula Décima Segunda: 

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

Sub-Cláusula Décima Terceira: 

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

Cláusula Décima Sexta:- DA NÃO ENTREGA nos PRODUTOS 

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

Cláusula Décima Sétima:- DOS RECURSOS 

Das decisões relativas à rescisão contratual e aplicação das sanções previstas 
neste instrumento cabem os recursos constantes do art. 109, da Lei n° 8566/93, 
sendo processados de acordo com as disposições dos parágrafos do mesmo artigo. 

as: li @f 
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Cláusula Décima 0¡tava:- 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 
30 (trinta) dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente 
motivada. 

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

Cláusula Décima Nona:- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal n° 8.666/93 em sua 
atual redação, e pela Resolução n° 118/2013, no que for incompatível com a 
legislação Federal, e, subsidiariamente pelos 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° 23.666/93 e 10.520/02 e demais normas aplicáveis. 
subsidiariamente, aplicar-se-ão os Princípios Gerais de Direito. 

Cláusula Vigésima :- DO FORO 

Para dirimir as questões oriundas deste instrumento, será competente o do 
foro da Comarca de Piumhi-MG. 
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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 outubro de 2017. 

l 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÃGUA E ESGOTO DE PIUHMI-MG 
Eng° Odécio da Silva Melo 

,Diretor Executivo 
-Orgão ciador- 

s 

MERCEARIÁMÃRCOPAN LTDA 
Evandeir dos Reis Teixeira 

Sócio Administrador 

 
M ia L iana Goulart de Castro 

G n° M-6.233.419    
RG n° MG.7.89.067 
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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: pães, 
leite, materiais de copa/ cozinha e materiais de limpeza/ higienização, 
destinados ao_ Setor de Patrimônio Material e Transporte-SPMT do Serviço 
Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi-MG, sendo este fornecimento parcelado de 
acordo com as necessidades do SAAE. 

Fornecedor: MERCEARIA MARCOPAN LTDA - ME 
CNPJ: 02.281.025/0001-36 
Endereço: Rua Dom Pedro II, n° 1176, Bairro Jardim América, Telefone: (37) 
3371-2018, E-mail:merceariamarcogano1@yahoo.com.br CEP: 37925-000 - 
Piumhi-MG - 

Item. cód. Quant. Marca. Unid. Especificação do Preço. Preço. 
produto Objeto Unitário Total 

SAAE 

01 00002 20 Flops Litro. ÁLCOOL ÉTILICO R$5,10 
HIDRATADO EM GEL 

(desinfetante de uso 
geral), mínimo de 65° 
INPM, neutro, frasco 
com 500 ml, validade 
mínima remanescente 
de 24 meses, corn 
certificado INMETRO e 

características gerais 
do produto impressas 
na embalagem. 

R$ 102,00 

oz 01507 24 M as uma_ CAPACHO - TAPETE, R$ 13,20 
material: fibra sintética, 
cores: azul, cinza, 
preto, dimensões: 60 x 
45 cm. 

R$ 316,80 

03 03109 12 Brilho Unid. CERA LÍQUIDA, R$ 8,70 
Fácil aplicação pisos 

cerâmicos, granitos, 
mármore e paviflex. 
Cor incolor. Frasco de 
750 ml. A embalagem 
deverá conter 
externamente os dados 
de identíñcação, 
procedência, número 
do lote, validade e 
número de registro no 
Ministério da Saúde. 

R$ 104,40 

04 04915 06 Jaguar Unid. CESTO PLÁSTICO R$ 49,50 
PARA LIXO, tipo balde 
com tampa, capacidade 
para 100 litros, 
medidas: 51 cm 

R$ 297,00 

(diâmetro) x 69 cm 

NL '4 
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(altura). Cores preta e 

azul escuro. 
04923 12 Madrid Unid. COLHER DE MESA, em 

inox, com espessura 
minima de 1,0 mm. 
Comprimento minimo 
19 cm, cabo em inox, 
de primeira qualidade. 

R$ 2,80 R$ 33,60 

06 04921 06 Arco Íris Unid. FERVEDOR COM 
TAMPA, antiaderente, 
starflon, aluminio com 
revestimento em 
antiaderente, alças de 
baquelite antitérmico, 
Caçarola corn 
revestimento interno e 

externo, cor preta. 
Capacidade de 1,8 
litros. 

R$ 50,00 R$ 300,00 

07 00714 12 Encopa Unid. FLANELA, 100% 
algodão, medindo 60 x 
40 cm, percentual 
variando 2 x 3 cm na 

cor laranja, com 
acabamento em 
overloque. Embalagem: 
Pacotes plástico 
contendo 2 unidades, 
impresso a marca do 
fabricante e date de 

fabricação. 

R$ 3,40 R$ 40,80 

08 04919 12 Invicta Unid. GARRAFA TÉRMICA, 
com capacidade para 
O1 Litro, com tampa de 
rosca e alça. A garantia 
deverá ser igual ou 

superior a um ano e a 

marca 'Impressa na 
garrafa. 

R$ 32,00 R$ 384,00 

09 O49 17 6.000 Capebe Litro. LEITE INTEGRAL 01 
LITRO, cru 
pausterizado, 
padronizado, 
homogenizado, 
refrigerado, não 
contém glúten, 
embalagem de 01 litro, 
com prazo de validade 
de no mínimo 06 (seis) 
dias. Apresentação de 
certificado, ou 
declaração ou alvará 
sanitário, emitido por 
órgão competente que 
comprove que o 
produtor ou empresa 
armazenadora e/ou 
distribuidora foram 
vistoriadas pelo serviço 
de vigilância sanitária 
estadual ou municipal, 
ou pelo serviço de 
inspeção federal ou 
estadual ou municipal 
do setor de agricultura 
demonstrando que 

R$ 2,60 Rs 15.600,00 

15 
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estão aptas para os 
seus funcionamentos 
regulares. 

02916 10 Santana Unid. LDgEIRA DE Rs 31,75 R$317,50 
PLASTICO (PARA 
BANHEIROS), com 
tampa e acionamento 
por pedal (prático, 
durável e higiênico), 
com capacidade para 
13,5 litros. Cor azul e 

cinza. A apresentação 
do produto deverá 
obedecer a legislação 
atual vigente. _ 

02350 12 Bry Unid. LUSTRA MOVEIS. R$ 7,00 R$ 84,00 
Emulsão aquosa 
cremosa, perfumada, 
para aplicação em 
móveis e superfícies 
lisas. Aromas diversos. 
Frasco plástico de 200 
ml com bico econômico. 
A embalagem deverá 
conter externamente os 

dados de identificação, 
procedência, número 
do lote, validade e 

número de registro no 
Ministério da Saúde. 

00722 100 Volk Par. LUVA DE BORRACHA R$ 4,88 R$ 488,00 
p/Iimpeza tamanho P,M 
e G. 

01682 36 Encopa Unid. PANO DE PRATO, para R$ 4,10 R$ 147,60 
cozinha, resistente, 
com no minimo 95% 
algodão, em cores 
claras, medindo 40 x 66 
cm, com bainha, 
esterilizado, livre de 
qualquer tipo de 
impureza ou 

contaminação. 
00801 1.000 Marcopan Kilo. PAO DOCE de 100 R$11,75 R$ 11.750,00 

gramas. 
00800 3.000 Marcopan Kilo. PÃO DE SAL FRÂNCES R$ 11,30 R$ 33.900,00 

de 50 gramas. 
00705 150 Ventania Pct. PAPEL TOALHA, R$ 7,00 R$ 1.050,00 

cortado, interfolhado, 
cor branco, medindo 23 
x 21 cm, com duas 
dobras, super- 
resistente, rápida 
absorção de liquido, 
primeira qualidade. 
Aplicação para 
higienização: pacote 
com 1.000 folhas. 
Contendo identificação 
do produto, marca do 
fabricante e data de 
fabricação. 

04924 02 Radial Unid. PASSADOR DE CERA, RS 11,00 R$ 22,00 

espuma retangular 
medindo 4,5x30 cm, 

de uso doméstico, corn 
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cabo de madeira 
revestido medindo 1,20 
m, com gancho na 
ponta para pendurar. 

18 04158 12 Plasduran Unid. PpRTA SABONETE R$ 10,50 R$ 126,00 
LIQUIDO, plástico, 
capacidade 300 ml, 
com válvula de 

aplicação, cor 
transparente. 

19 04922 04 Plasutll Jogo. POTE MATIMENTOS, R$39,80 R$ 159,20 
jogo de pote 
mantimentos, plástico 
c/ tampa roscável, 
contendo 05 peças, 

cores diversas_ 
20 04916 06 Santana Unid. POTE PARA PAD, pote R$ 29,30 R$ 175,80 

plástico retangular, 14 
Litros, com tampa, cor 
transparente tampa 
branca. 

21 04920 06 Darma Dúzia. PREENDEDOR DE R$ 3,30 R$ 19,80 
ROUPA, de plástico, 
tradicional com 12 
unidades. 

22 01065 100 Kuat Unid. REFRIGERANTE R$ 5,70 R$ 570,00 
Bebida não alcoólica, 
sabor guaraná, 
gaseificada ou 
carbonatada, 
acondicionada em 
embalagem de 
polietileno tereftalato 
multicamada 
descartável (PET). 
o Volume por 
embalagem : 2 
Litros. 
o A embalagem plástica 
deve atender às 

especificações e 
exigências contidas na 
Portaria n°987 de 8 de 
dezembro de 1998, da 
ANVISA, e deve conter: 
Fecho com tampa 

plástica descartável 
com lacre. 
Data de validade 
impressa, mínima de 3 
meses a partir da data 
de entrega. 
0 simbolo indicativo de 

PET grafado no próprio 
plástico da garrafa; 
Rótulo com os itens 
abaixo: 
=› Identificação do 
volume; 
=› Descrição dos 
ingredientes, com a 
indicação 
dos conservantes e 

corantes utilizados; 
=› Informação 
nutricional; 
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=› Nome e endereço da 
empresa responsável 
pelo preparo; 
=› Identificação do 
volume; 
=› Número dO CNPJ Ou 

do Registro no 
Ministério da 
Agricultura (MAPA) 

23 04918 06 Plasutil Unid. RoDo PARA PIA, 
piástico, de alta 
qualidade, com borda 
emborrachada 20 cm. 

R$ 3,80 R$ 22,80 

24 00020 10 Amarelo Kilo. SABÃO EM PÓ 

AMARELO, pacote com 
01 Kilo. 

R$ 5,60 R$ 56,00 

25 00717 05 Audax Galão. SABONETE LÍQUIDO, 
aspecto fisico viscoso, 
cremoso, perOIadO com 
fragrância erva-doce ou 
touch Of Velvet. 
Aplicação para 
higienização. Galão de 
05 Litros. A embalagem 
deverá conter 
externamente Os dados 
de identificação, 
procedência, número 
do lote, validade e 
número de registro nO 
Ministério da Saúde. 

R$ 22,35 R$ 134,10 

Valor global dos itens: R$ 66.201, 40 (Sessenta e eis mil, duzentos e um reais e quarenta centavos). 

\ /\ l 
MERCEARIA MARCOPAN LTDA 

Evandeir dos Reis Teixeira 
Sócio Administrador 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MQEXTRATO 
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 74/2017: Referência: Processo 
Licitatório n° 295/2017, Modalidade: Pregão Presencial de Registro de 
Preços N° 08/2017. Contratante: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E 
ESGOTO. Contratada: MERCEARIA MARCOPAN LTDA - ME. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventuai contratação de Microempresa - ME, 
Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Equiparadas para o fornecimento de 
pães, leite, materiais de copa/cozinha e materiais de limpeza e 
higienização, para atender a demanda da autarquia SAAE Piumhi-MG. 
Valor registrado por Item: Item O1 - R$ 5,10/litro, Item O2- R$ 
13,20/unidade, Item 03- R$ 8,70/unidade, Item 04 - R$ 
49,50/unidade, Item 05 - R$ LSD/unidade, Item 06: R$ 
Sono/unidade, Item 07 - R$ 3,40/unidade, Item 08 - R$ 
BLOG/unidade, Item 09 - R$ 2,60/litro, Item 10 - R$ 
31,75/unidade, Item 11 - R$ 7,00/unidade, Item 12 - R$ 
4,88/par, Item 13 - R$ 4,10/unidade, Item 14 - 11,75/kiIo, 
Item 15 - R$ 11,30/kilo, Item 16 - R$ 7,00/pacote, Item 17 - 
R$ ILOO/unidade, Item 18 - R$ 10,50/unidade, Item 19 - R$ 
39,80/jogo, Item 20 - R$ 29,30/unidade, Item 21- R$ 
3,30/dúzia, Item 22 - R$ SJC/unidade, Item 23 - R$ 
3,80/unidade, Item 24 - R$ 5,60/kilo, Item 25 - R$ 
22,35/galão. Vigência: 12 (doze) meses iniciando-se na data de 
19/10/2017 e encerrando-se na data de 19/10/2018. Odécio da Silva 
Melo - Diretor Executivo do SAAE. Piumhi, 19 de outubro de 2017. 

CERTIFICAMOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO 

AO DISPOSTO NO ARTIGO 72 DA l O ÂNC 

M NEM; QUE PUBLQ E_| MO) ° he _ ' NO QUAD DE 

Aviso no mu ICÍPIO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. 

PIUMHI, .43 1 Á 

   *gn     iria de Souza 
P - ElRA 

Licitações e contratos 
SAAE Piumhi - MG 


