
 
Serviço Autônomo de Água e EsgoTo 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO PREÇOS N° 01/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 045/2017 

OBJETO: Confrafaçõo de empresa para o fornecímenfo de: 
Gasolina, Óleo Diesel S-500 e Óleo Diesel BS-10 e Serviços de 

Lavagem Geral para os veículos e equipamentos da frota do SAAE 
de Piumhi-MG. 

FORNECEDOR: 
ELIELSON CESAR LOPES SILVA -EI 

OPIL ORGANIZAÇÕES PIRAMIDE LTDA 

PASTA 01 



ServiçoAut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares', 211 a 2378281610001-10 

Piumhi - IIIIG 

Sistema: Materiais - Subsistema; Compras e licitações  Pedido de aquisição_ de bens ou'_cIe contratação de serviços _ 

Pedido N” Pedido de compra de bens materiais Aplicação 2.017 Data do pedido: 0110212017 

58 l  7 solicitante 'Sonia Roseni Costa Respônsável: SRC 

' Despesa: 87 AÇãÓ-u 03.001.000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Agua 

Fonte' de'rêcürsó--~uu.-- 100 - Recursos ordinários Código da aplicação 11000 

Eiemehto de der-pesam. 3.3.9030 Material de Consumo Sublílementoi 01 

Caráter de urgência: Normal Combustíveis Automotivos 

45/ 2.017 - 0 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS Pl EQUIPAMENTOSNEÍCULOS SISTEMA ÁGUA 

cód do item Especificaçãoteonioa duo item _Í __ _ 7 - W i n - Pedido Autorizado Uíhidade' 

_ãreqooooosoa GASOLINA ORIGINAL COMUM 9705.0000 91550000 LT 
t - . 

“mñooooo17o1 OLEO DIESEL BS10 ORIGINAL 40_000,0000 40.000,0000 LT 

00000000802 OLEO DIESEL 3-500 ORIGINAL 1344150000 134150000 LT 

Lócal de entrega ......... .. SAAE-PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 
Observações ............. .. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA AUTARQUIA 

Cambra lntama 

Sonia Roseni Costa 

Sistema: MGFCompras - Pedidoüecompraütrpt - Página 1 



Serviço Aüt; Hei Água e Esgoto 

Praça zeca Soares, 211 - 23.732.316/0001-10 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

_ í Pedido de aqixisição tie_ bens ou de contratação de serviços _ 

compra Interna 

Pedido N° Pedido de compra de bens materiais Aplicação 2.017 Data do pedido: 0110212017 

59 l  7 Solicitañte Sonia Roseni Costa Responsável: SRC 

Despesa: 404 Açãó... 03.001.o00.17.512.0449.2170 Operação e Manutenção do Sistema de Esgot 

Fome de reCUrS0........... 100 - Recursos ordinários Código da 'apiicação 11000 

Eiemento de despesam. 3.3.9030 Material de Consumo Subfüe-"mênwi 01 

Caráter de urgência: Normal Combustíveis Automotivos 

45 l 2.017 - 0 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PIEQUIPAMENTOSNEÍCULOS SISTEMA ESGOTO 

Cód do ÍÍEITI Especificação técnica _do item _ z l n Pedido .Autóriziado Únidaude 

22000000303 GASOIJNA 0R|G|N^L COMUM 235,0000 2.35.0000 LT 

"00000000802 OLEO D|E8EL 3-500 0R|G|NAL 215850000 21'.505,0000 LT 

. Loca¡ de entrega........... SAAE-PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 
Observações ............. .. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA EQUIPAMENTOS E VEICULOS DA AUTARQUIA 

?MP 
Sonia Roseni Costa 

Sistema: MGFCompras - PedidoDeCompram .rpt 
Página 1 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

'Pedido de aquisição crie bens (ou de contratação de serviços 

Compra intama 

Pedido N° Pedido de compra de bens materiais Aplicação 2.017 Data do pedido: 0110212017 

61 l  7 solicitante Nelson Aleixo de Souza Júnior Responsável: SRC 

Despesa: 98 A050». 03.001.000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Agua 

FOME de feCUfS0.-›--....-. 100 - Recursos ordinários Código da apiicação 11000 

Elemento de despesa... 3.3.9039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica Subaemenlo: 16 

Caráter de urgência: Normal Manutenção e Conservação de Veiculos 

45 r 2.017 - o Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAL (LAVAGEM) Nos vEicULos sÁGUA 

"_._-Q<_ig_'do it'_erri_ _ L__Especificaçâo_téonica do item Pedido Autorizado Unidade 

iñçjüaooug :SERVIÇO LAVAGEM GERAL 02 ( DUAS ) RETROESCAVADEIRAS 30000 30000 UN 

\00000000350- SERVIÇO LAVAGEM GERAL EM 01 (UM) CAMINHÃO FORD-CARGO 50000 00000 UN 

00000000355 ¡SERVIÇO LAVAGEM GERAL EM O1 (UMA) CAMIONETA VOLKSWAGEM 100000 10_0000 UN 
' ÍAMAROK HIGHLINE 

00000002405 SERVIÇO LAVAGEM GERAL EM_ 02 (DUAS) CAMIÕNETAS FIAT-STRADA 300000 350000 UN 
ADVENTURE E 01 (UMA) SAVEIRO TRENDLINE 1.5 FLEX 

00000000355 SERVIÇO LAVAGEM GERAL EM D4 (QUATRO) MOTOCICLETAS g_0000 00000 UN 
HONDNNXR150 BROS ESD 

00000000351 SERVIÇO LAVAGEM GERAL EM 04 (QUATRO) CAMIONETAS FORD F-350 E 300000 350000 UN 
FORD F4000 

Local de entrega ......... .. SAAE-PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 
Observações ............. .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAL (LAVAGEM) NOS VEICULOS DA AUTARQUIA 

Nelson Aleixo de Souzawnior 

Sistema: MGFCompras - PedidoDeCori-ipram .rpl 
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 

45 ¡ 2017 COMBUSTÍVEL 
carater de urgência: compra normal Prazo limite de entrega 

Critério de julgamento: Menor preço por iote 
RBSDOHSÉVeII SRC Sonia Roseni Costa 

Forma de pagamento: ATÉ 10 DIAS, APOS RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL 

Lote: 1 LOTE | 

Sídigo prod Descrição do produto Quantidade Unidade 

\. 4Io0000a03 GASOLINA ORIGINAL COMUM 10.000,00 LTIS) 

00000001701 OLEO DIESEL BS10 ORIGINAL 40.000,00 LT(s) 

00000000302 OLEO DIESEL s-soo ORIGINAL 35.000,00 LTts) 

Lote: 2 LOTE ll 

Código prod Descrição do produto Quantidade Unidade 

00000000049 SERVIÇO LAVAGEM GERAL 02( DUAS ) RETROESCAVADEIRAS 8,00 UNIS) 

00000000050 SERVIÇO LAVAGEM GERAL CAMINHÃO FORD-CARGO 6,00 UN(s) 

00000000856 SERVIÇO LAVAGEM GERAL EM 01 (UMA) CAMIONETA VOLKSWAGEM AMAROK HIGHLINE 10,00 UNISI 

00000002485 SERVIÇO LAVAGEM GERAL EM 02 (DUAS) CAMIONETAS FIAT-STRADA ADVENTURE E 01 ( 36,00 UN(5) 

00000000355 SERVIÇO LAVAGEM GERAL EM 04 (QUATRO) MOTOCICLETAS HONDAINxR150 BROS ES 9,00 UN(s) 

00000000851 SERVIÇO LAVAGEM GERAL EM 04 (QUATRO) CAMIONETAS FORD F-350 E FORD F4000 36,00 UNIS) 

rx 
Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA EQUIPAMENTOS E VEICULOS, SERVIÇOS DE GERAL 

(LAVAGEM ECOLÓGICA) NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO SAAE 

Sistema: MGFCIampras - ProceSs0DeCompraP0rL01e01.rpí págma _k 



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 

45 ¡ 2017 COMBUSTÍVEL 
Carater de urgência: compra normal Data do processo: 01/02/2017 

Critério de julgamento: Menor preço por |ote 
RBSDOHSÉVSÊ SRC Sonia Roseni Costa 

13.155.424/0001-90 ALBATROZ AUTO POSTO LTDA 01/02/2017 

24.612.113/0001-06 ELIELSON CESAR LOPES SILVA EI 01/02/2017 

11.614.461/0001-41 GABRIEL COSTA COMERCIO E DERIVADOS PETROLEO LTDA 01/02/2017 

_2 575999/0001-04 OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA 01/02/2017 

L.....245.166/OO01-91 PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 01/02/2017 

06.049.272/0001-62 POSTO i LTDA 01/02/2017 

14.179.570/0001-03 RONE EUGENIO SOARES EI 01/02/2017 

FX 

Sistema: MGFCompraS - Fomecedoresconvocadosm .rpt Página 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: 18.155.424/0001-90 Data hora cotação:01I02l2017 
ALBATROZ AUTO POSTO LTDA 

45 / 2017 SANTO ANTONlO,287 

PIUMHI - MG 

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

Cod produto Descrição! Marca e Modelo proposto pelo fornecedor Quantwade Unwade Preço unitário 

00000000803 GASOLINA ORIGINAL COMUM 10.000,00 LT(s) 3.99. 
' - Marca: \./ 

Modelo: 

00000001701 OLEO DIESEL BS10 ORIGINAL 40.000,00 LT(s) 3,25 

Marca: 

Modelo: 

00000000802 OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL 35.000,00 LT(s) 3,15_ 

Marca: 

Modelo: 

00000000849 SERVIÇO LAVAGEM GERAL 02 ( DUAS) RETROESCAVADEIRAS 8,00 UN(s) 300,00 

Marca: 

Modelo: 

00000000850 SERVIÇO LAVAGEM GERAL CAMINHAO FORD-CARGO 6,00 UN(s) 200,00 

Marca: 

Modelo: 

_00000856 SERVIÇO LAVAGEM GERAL EM 01 (UMA) CAMIONETA VOLKSWAGEM AM 10,00 UN(s) 150,00 

Marca: 

Modelo: 

00000002485 SERVIÇO LAVAGEM GERAL EM 02 (DUAS) CAMIONETAS FIAT-STRADA A 36,00 UN(s) 100,00.. 

Marca: 

Modelo: 

00000000855 SERVIÇO LAVAGEM GERAL EM 04 (QUATRO) MOTOCICLETAS HONDA/N 9,00 UN(s) 25,00 

Marca: 

Modelo: 

00000000851 SERVIÇO LAVAGEM GERAL EM 04 (QUATRO) CAMIONETAS FORD F-350 E 36,00 UN(s) 180,00 

Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 295.555,00 

51' 
Sistema: MGFCompras - Cotacao01rp1 ' págma 1 



raça 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: 18.155.424/0001-90 Data hora cotação:01›'02l2017 

ALBATROZ AUTO POSTO LTDA 

45 l 201 7 SANTO ANTON10,287 

PIUMHI - MG 

Contato: DlEGO 

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

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

r i 

'N 

Sistema: MGFCompras - Cotacao01 .rpt 
Página 



Cotação SAAE - Piumhi-MG 

Assunto: Cotação SAAE - Piumhi-MG 
De: Licitacoes <licitacoes3@saaepiumhi.com.br> 
Data:24/O1/2017 16:12 
Para: postoalbatroz@gmail.com 

A 
ALBATROZ AUTO POSTO LTDA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Segue anexo cotação de preços para que possamos elaborar nossa planilha de 
orçamento base parañcompor 0 processo licitatório na modalidade Pregão 
Presencial no Registro de Preços, Favor nos atender dentro da maior brevidade 
possivel. Favor nos atender porque temos que conhecer o preço de mercado para 
elaboração da planilha de orçamento base. Na oportunidade solicitamos a 

Certidão Simplificadamda empresa expedida pela junta Comercial, comprovando se 
a mesma é Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP). 

Atenciosamente 

7;: _,._..._.. 

Jaqueline Souza 
Licitações e Contrato 

--lw-Anexos: 

COTAÇÃO SAAE PIUMTHI MG COMBUSTIVEIS.docx 43,510; 

d '*'-'h'>*ríe-4Aw». -. 

n _nx-ç_ _ 444,4- 

s--g-_rq)trrrn . 
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COTAÇÃO LICITAÇÃO SAAE PlUMHl-20l7 

Assunto: COTAÇÃO L|CITAÇÃO SAAE PIUMHI-2017 
De: Lícitacoes <licitacoes3@saaepiumhi.com.br> 

Data: 31/01/2017 10-1291 

Para: postoalbatroz@gmail.com 

A 
ALBATROZ AUTO POSTO LTDA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

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

Atenciosamente 

,,\ Jaqueline Souza 
Licitações e Contratos 

 AHEXOSI 

COTAÇÃO SAAE  MG LAVAGEM E GERALdocx 50,5KB 

Ide 1 01/02/2017 09:18 
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Serviço Autônomo ele Água e Esgoto 

Iicitacoesfêsaaegiumhicom.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PlumHi/MG -Telefax 37-3371-1332 

ORÇAMENTO BASE PARA LICIIAQAO NA MODALIDADE PREQÃQ PRE§ENCIAL No n  A 

RE§I§TRO DE ?maços _         m n o a vis a ntre a d. do m t ial ando solici d 
pelg SAA: e ge acordo com suas necessidades, CIF almoxarifagg SAAE PLQMHI-'MG 

r n°2 1- nr -Piu hi-MG e omt os 'm st i cl 

Empresa:ALBATROZ AUTO POSTO LTDA  
Endereço: RUA SANTO ANTONIO n°287 Telef0ne:037-3371-1121 
CNPJ:18.155.424/0001-90 lnscriçãoEstadual:515.417116.0094 
Email:postoalhatroz@gmail.com Prazo de Entrega: ----------------- -- 

Preço Preço 
ITEM Quant. Unid. umtárh Tata¡ Especificação do Objeto 

1 6 Serviço lavagem geral em 01(UM) 
Caminhão Ford/Cargo 1519 B motor a 

diesel anozlz/modelo 2013 

200,00 1.200,00 

2 36 Serviço lavagem geral em 02 (Duas) 
Fiat/Strada Adventure CD, 

Esp/Camínhonete/Ab. C. Dup., motor flex, 
ano/modelo 2010 e 01(UMA) 
caminhonete Volkswagen Nova 
Saveiro CE Trendline 1.6 B V Flex GVI 

100,00 3.600,00 

Serviço lavagem geral em 01(UMA) 
caminhonete Volkswagen Amarok 
Highline CD2.0 16v TDI 4 x 4, Flex 

,ano/modelo 2012 “ 150,00 1.200,00 

Serviço lavagem geral em 01(UMA) 
caminhonete Ford F4000, 02 portas, 
ano [modelo 1.989; 01(UMA) 
CAMINHONETE Ford F-4000, cabine 
dupla, 04 portas, ano/modelo 2003 e 

01(UMA )Caminhonete Ford F-350, 
cabine dupla, 04 portas, ano/modelo 
2009; motor a diesel 180,00 6.480,00 

Serviço lavagem geral em 04 (QUATRO) 
motocicletas Honda Honda/NXRISO 
BROS ESD, motor a gasolina, ano/modelo 
2009 25,00 225,00 

Serviço lavagem geral em 01 (UMA) 
Retroescavadeira marca Fiat Allis 
Mod. FB-80.4, 4 x 4, motor diesel. 

ano/modelo 2005 300,00 1.200,00 

Serviço lavagem geral em 01(UM) 
Caminhão FORD/F 4000 TRV MULTI - 

Cabine Dupla, ano/modelo 2015 180,00 1.080,00 
-. 

DATA:25/ D2/ 2016 

maria Araujo MenÉlonça  rÍ8.'lã5.&2âlÕ00i-§ 
¡ELETRO! AUTO POSTO LT¡ 

RUA SANTO Awromo, m? 
CENTRO - CEP $93.00 

ÉP-l U M H! - MINAS GER 

Assinatura representa nte legal 

564405040 0631.2016. 



Serviço Aut. de Água e Esgoto  Praça Zeca Soares, 211 2 . 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 24.612.113I0001-06 Data hora cotação:01l02/2017 

ELIELSON CESAR LOPES SILVA EI 

45 / 2017 RUA JOÃO LEITE, 14 

PIUMHI - MG 

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

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

/01900000849 SERVIÇO LAVAGEM GERAL 02 ( DUAS ) RETROESCAVADEIRAS 8,00 UN(s) 380,00 
j . Marca: 

Modelo: 

00000000850 SERVIÇO LAVAGEM GERAL EM 01 (UM) CAMINHÃO FORD-CARGO 6,00 UN(s) 280,00 

Marca: 

Modelo: 

00000000856 SERVIÇO LAVAGEM GERAL EM 01 (UMA) CAMIONETA VOLKSWAGEM AM 10,00 UN(S) 190,00 

Marca: 

Modelo: 

00000002485 SERVIÇO LAVAGEM GERAL EM 02 (DUAS) CAMIONETAS FIAT-STRADA A 36,00 UN(5) 160,00 

Marca: 

Modelo: 

00000000855 SERVIÇO LAVAGEM GERAL EM 04 (QUATRO) MOTOCICLETAS HONDAIN 9,00 UN(S) 50,00 

Marca: 

Modelo: 

2300000851 SERVIÇO LAVAGEM GERAL EM 04 (QUATRO) CAMIONETAS FORD F-350 E 36,00 UN(s) 230,00 
E Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 21.110,00 

Sistema: MGFCompras - Colacao01 .rpl PÉQÍHE 'I 



Cotação Licitação SAAE- Piumhi 

Assunto: Cotação Licitação SAAE- Piumhi 
De: Licitacoes <Iicitacoes3@saaepiumhi.com.br> 
Data: 01/02/2017 09:54 
Para: eIieIsoncesar@hotmaiLcom, elielsoncezar@hotmai|.com 

A/C Elielson &:W__4 

Bom dia, venho através deste, informar que segue anexo, cotação para licitação 
para lavagem/limpeza de veículos do SAAE de Piumhi/MG. Na oportunidade, 
informo ainda, quais os tipos de veiculos que serão lavados, bem como a 
quantidade de lavagens que serão realizadas. Qualquer dúvida ou esclarecimento 
pode ligar no (37) 3371-1332, falar com Jaqueline setor de licitações. 

Att, 

Jaqueline Souza 
Licitações e Contratos. 

/*N wvAnexos: 

COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG LAVAGEM E GERAL.doCx " 50,5KB 

'W 
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   Inscriçãoãstadual: 
'  da Entrega: 

 

Encomenda do 05h10 
serviço lavagem geral em MWM) 
caminhao Ford/Cargo 1519 B motor a 
diesel anual/modelo zon-placa HMF- 

Jim) 
36 serviço ¡avagom geral em o: (nuas) 

Flat/strada Aüiieiitlifê CB, 
Espicamlnhoneteiab. c. Dup., motor flex, 
anefmadelo :om-Pianos: raw-a??? E 

HLF-zna e clama) caminhoneiro 
voliumanan Saveiro ::E ?continuo 1.6 
8 V Flex GV!, AnoJmodeIo-ãoiã/zoiâ- 
Placa-PUT-BSOO 

Serviço lavagem geral em ouviu¡ 
caminhando volkswagen WAmarok. 
Highline cD2.Ó'“'16v TD¡ 4 'x ai', Flex 
,ano/modelo 2012, piam-oPB-Sõãã 

36 serviço iavapam carai am M (quatro) 
CAMINHÃO oamlol- naum) Caminhio 
Ford Fiona, o: portao, ano ¡màdãlo 
LBBB-Piâcã GNASZBI; -ñlüllü 
CAMINHÃO Fani 94000, cabina dupla, 
04 portas, anoimodelo 2003- Placa HMN- 
0128, 411ml!) caminhão Ford P450, 
cabine dupla, 04 roma, anoírñatiala. 
2009- Placa l-lLF-IWG; motor a diesel a 
ouum Camlnhlo FÕRDIF #$900 TRV 
MULTI-cabineü i o I 1 

Serviço lavagem geral em 04 (QUATRO) 
sendo:03 (três) atormenta¡ Honda 
Honda/Himno BROS Isso, motor a 

gasolina, ano/modelo zone-rum: HLV- 
DIIQJ-ILV-DIIBJILV-olao e 01 (uma) 
motocicleta¡ Honda nonannuxmeo 
BROS EBD, matar a gasolina, anairnodalo 
2015, placa- PRF-Wim 
Sumiço lavagem geral em o: (DUAS) 
Ratvooscavadalrao, nando: M( uma) 
Ratvouvadaim marea Fiat lili¡ lion. 
ira-aos. 4 x ai, motor dim! SSDDL. 

ano/modelo 2005, 01( uma) 
Ratmatvadaira, marca NEW 

HOLLAND/MODELO 811GB, 4561 anafmbdêlô 
2016¡ motor a diesel (san) 

DATA: 

Assinatura representante legal 



03/03/2017 Certiñcado da Condicao de Microempreendedor Individual - Impressão 

Certificado da Condição deMicroempreendedor Individual 

Identificação 

Nome Empresarial 
ELIELSON CESAR LOPES SILVA 04089683629 
Nome do Empresário 
ELIELSON CESAR LOPES SILVA 

Capital Social 
'HIOCIÍLOU 

N” da Identidade Órgão Emissor UF Emissor CPF 
l'-":8136547 SSP MG 040.896.336-29 

Condição de Microempreendedor Individual 

Situação Cadastral Vigente Data de Início da Situação Cadastral Vigente 
ATIVO 18/04/2016 

Números de Registro 

ÍÊCNPJ NIRE 
24.612.113/0001-06 31-8-0814604-7 

Endereço Comercial 

CEP Logradouro Número 
37925-000 RUA JOAO LEITE 14 

Bairro 
OLINDA 

Município UF 
PIUMHI MG 

Atividades 

Data de Início de Atividades 
18/04/2016 
Código da Atividade Principal Descrição da Atividade Principal 
4520-0/05 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no 
?jumento da inscrição: . 

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do 
Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, 
tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços 
públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento 
Provisório. 

Este Certificado comprova as inscrições, alvará_ licenças e a situação de enquadramento do empresario na condição de Microempreendedor 
Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet. no endereço: 
http:Ilwwwportaldoempreendedongovbr/ 
Certificado emitido com base na Resolução n” 16, de 1T de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do 
Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESlM. 
ATENÇAO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. ' 

Para pesquisar a inscrição estadual elou municipal (quando convenentes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no 
endereço eletrônico httgjlwwvinreceitafaze ndaQowhrIPessoaJ uridicafCNPJ/fc gifconsultaasg 

Número do Recibo: ME03530518 
Numero do Identificador: 24612113000106 

Data de Emissão: 
03/03/2017 

1/1 



 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: 11_614.481l00O1-41 Data hora cotação:O1l02/2017 
GABRIEL COSTA COMERCIO E DERIVADOS PETROLEO LTDA 

45 l 201 7 AV.FRANCISCO MACHADO DE SOUZA, 926 

P|UMHI - MG 

Contato: GUTO 

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

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

00000000803 GASOLINA ORIGINAL COMUM 10000.00 LT(s) 3,99 

/W Marca: 
\_› 

Modelo: 

00000001701 OLEO DIESEL BS10 ORIGINAL 40.000,00 LT(s) 3,29 

Marca: 

Modelo: 

00000000802 OLEO DIESEL 5-500 ORIGINAL 35.000,00 LT(s) 3,19 

Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 283.150,00 

"N 

Sistema: MGFCompras - Cotaoao01.rpt Página 1 



Cotação SAAE - Piumhi-MG 

1de1 

Assunto: Cotação SAAEWÀ' Piu mh¡-MG 

De: Licitacoes <licitacoes3@saaepiumhi.com.br> 
Data:24/01/2017 16:15 
Para: portaldacanastra@yahoo.com.br 

- s .g._:_s:_..._+._ 

A 

PETRÓLEO PORTAL DA CANASTRA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Segue anexo cotação de preços para que possamos elaborar nossa planilha de 
orçamento base para compor o processo licitatório na modalidade Pregão 
Presencial no Registro de Preços, favor nos atender dentro da maior brevidade 
possivel. Favor nos atender porque temos que conhecer o preço de mercado para 
elaboração da planilha de orçamento base. Na oportunidade solicitamos a 

Certidão Simplificada da empresa expedida pela junta Comercial, comprovando se 
a mesma é Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP). 

Atenciosamente 

Jaqueline Souza_ _çmç 
Licitações e Contratos 

~-Anexos: 

uqm__._.. 

COTAÇÃO SAAE  MG COMBUSTIVEISHOCX 48,5KB 
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COTAÇÃO LICITAÇÃO SAAE PIUMHI-Zoli .o 

1de1 

Assunto: COTAÇÃO L|CITAÇÃO SAAE PIUMHI-2017 
De: Licitacoes <|icitác3ê§3@saaep¡umhi.com.br> 

Data: 31/01/2017 10:23 
Para: pporta|dacanastra@yahoo.com.br 

A ...-... à'-'-,»4›-'4. . 

COM. DERIVADOS PETRÓLEO PORTAL DA CANASTRA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

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

Atenciosamente 

Jaqueline Souza 
Licitações e Contratos 

~- Anexos:  
COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG LAVAGEM E GERALdocx 50,5KB 

01/02/2017 09:18 



Re: COTAÇÃO LICITAÇÃO SAAE PIUMHI-2017 

u 

1de1 

Assunto: Re: COTAÇÃGW-LIGITAÇÃO SAAE PIUMHI-2017 
De: Posto Portal da Canastra <pportaldacanastra@yahoo.com.br> 

Data: 01/02/2017 10:00 
Para: Licitacoes <licitacoes3@saaepiumhi.com.br> 

Bom dia, não trabalhamos com limpezas assim mais, 

Att. Daisy 

Em Quarta-feira, 1 de Fevereiro de 2017 9:58, Licitacoes <licitacoes3@saaepiumhi.com.br> 
escreveu: 

AIC Guto 

Bom dia, peço por gentileza que o Posto informe via email, se realiza ou 
não realiza o serviço orçado. 

Att, 

Jaqueline Souza 

Em 31/01/2017 10:23, Licitacoes escreveu: 
> A 
> COM: DERIVADOS PETRÓLEO PORTAL DA CANASTRA 
> SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
> 
> Segue anexo cotação de preços para que possamos elaborar nossa planilha 
> de orçamento base-paravcompor o processo licitatório na modalidade 
> Pregão Presencial no Registro de Preços, favor nos atender dentro da 
> maior brevidade possível. Favor nos atender porque temos que conhecer o 
> preço de mercado para elaboração da planilha de orçamento base. 
>   o.. 

> Atenciosamente 
> 
> 

> Jaqueline Souza __   
> Licitações e Contratos 
> 

01/02/2017 10:01 



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: 20_575_999/0oo1-o4 Data hora cotação:01l02l2017 

' OPlL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA 

45 l 2017 RUA PADRE ABEL,638 

PIUMHI - MG 
Contato: DAN|Lo 
Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 30 dias Prazo entrega: 30 dias 

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

0 00000803 GASOLINA ORIGINAL COMUM 10.000,00 LT(s) 4.00 

_ Marca: 

Modelo: 

00000001701 OLEO DIESEL BS1O ORIGINAL 40.000,00 LT(5) 3,14 

Marca: 

Modelo: 

00000000802 OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL 35.000,00 LT(s) 3,20 

Marca: 

Modelo: 

00000000849 SERVIÇO LAVAGEM GERAL O2 ( DUAS) RETROESCAVADEIRAS 8,00 UN(S) 200,00 

Marca: 

Modelo: 

00000000850 SERVIÇO LAVAGEM GERAL CAMINHÃO FORD-CARGO 6,00 UN(5) 140,00 

Marca: 

Modelo: 

600000856 SERVIÇO LAVAGEM GERAL EM 01 (UMA) CAMIONETA VOLKSWAGEM AM 10,00 UN(s) 100,00 . 

Marca: 

Modelo: 

00000002485 SERVIÇO LAVAGEM GERAL EM 02 (DUAS) CAMIONETAS FIAT-STRADA A 36,00 UN(s) 80,00' 

Marca: 

Modelo: 

00000000855 SERVIÇO LAVAGEM GERAL EM 04 (QUATRO) MOTOCICLETAS HONDA/N 9,00 UN(s) 20,00 

Marca: 

Modelo: 

00000000851 SERVIÇO LAVAGEM GERAL EM 04 (QUATRO) CAMIONETAS FORD F-350 I 36,00 UN(s) 150,00' 

Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 289.500,00 

51° 

Sistema: MGFCompras - Cotacao01.rpt Págma 1 



 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: 2057599910001-04 Data hora cotaçâozoi/OZIZOW 

OP|L ORGANIZACOES PlRAMlDE LTDA 

45 l 201 7 RUA PADRE ABEL,638 

PIUMHI - MG 
Contato: DANILO 

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

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

7: N 

W 

Sistema: MGFCompras - Cotacaooi .rpi 
Página 2 



 
serviço Autônomo de Agua e Esgoto 

Iicitacoesgrâsaaegiumhtcombr CNPS: 23.782.816/0001-10 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHl/MG -Tslefax 37-3371-1332 
OR AMENTO BASE PARA LICITA ÃO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 

REGISTR DE PRE S 
 

Favor fazer cotação de gregos do material abaixo relacionado para entrega FUTURA 
PARCELA com pagamento a vista na entrega de todo material guandu solicitado 
pelo SAAE e de acordo com suas necessidades, CIF almoxarifado SAAE PIUMHI-MG 
a Praga Zeca Soares n° 211- Centro - Piumhi-MG, e com todos os imgosgos inclusos 
no preço 

Empresa: Opil Organizações Pirâmide Li-'DA 

Endereço: Rua Padre Abel, 638 - Centro - Piumhi/MG 

Telefone: (37) 3371-1572 

CNPJ: 20.575.999/0001-04 lnscriçãoEstadualz 515.460862-0040 

Email: postofunilgãyahoacombr Prazo de Entrega: Imediato 

“W 
Preç° Preço 

ITEM Quant. Unid. Especificação do Objeto Marca Unitári Total 
o 

1 15.000 LT Gasolina original Comum Ipiranga R$ 4,00 R$ 60.000,00 

2 35.000 LT Óleo Diesel BS-IO original Ipiranga R$ 3,14 R$ 109.900,00 

3 30.000 LT Óleo Diesel BS-SOD original Ipiranga R$ 3,20 R$ 96.000,00 

DATA: Piumhi, 25 de Janeiro de 2017. 

Danilo de Oliveira Castro f¡ Gerente Administrativo 

§s_r;*:a.._...,__  r; :E1555 :Ei-if   
EUA ?ñürsi  (238 

CENrno _na CEE' 27.925-000  Pluma¡  
v-v-rOJi-y 

0- iamo§ 
.qm-w- 

 



Cotação SAAE - Piumhi-MG 

Assunto: Cotação SAAE - Piumhi-MG 
De: Licitacoes <Iicitacoes3@saaepiumhi.com.br> 

Data'. 24/01/2017 16:07 

Para: postofunil@yahp_gf_çgm.br 

A 

OPIL . ORG. PIRÂMIDES LTDA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

segue anexo cotação de preços para que possamos elaborar nossa planilha de 
orçamento base para compor o processo licitatório na modalidade Pregão 
Presencial no Registro de Precos, favor nos atender dentro da maior brevidade 
possivel. Favor nos atender porque temos que conhecer o preco de mercado para 
elaboração da planilha de orçamento base. Na oportunidade solicitamos a 
Certidão Simplificada da enpresa expedida pela junta Comercial, comprovando se 
a mesma é Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP). 

Atenciosamente o 
Jaqueline Souza Licitações e Contratos \ 

~~Anexos 

COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG COMBUSTIVEISdOCX 48,5KB 

1 de 1 _ _ _  _ 27/01/2017 09:51 



COTAÇÃO LICWAÇÃO SAAE 2017 

Assunto: COTAÇÃO LIC|TAÇÃO SAAE 2017 
De: Licitacoes <Iicitacoes3@saaepiumhi.com.br> 

Data: 31/01/2017 10:19 
Para: postofunil@yahoo.com.br 

A c_i,ii 
OPIL ORG PIRÂMIDES LTDA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

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

Atenciosamente e=mm»w_- 

Jaqueline Souza 
:Í\ Licitações e Contratos 

M~Anexos 

COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG LAVAGEM E GERAL.d0cx 50,5KB 
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serviço Autônomo do Agua e Esgoto 

licitacoeSQsaaeQiumhiJUm.hr CNPJ: 23.782.816/0001-10 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PlUMI-íl/MG -Tslefax 37-3371-1332 
OR AMENTO BASE PARA LICITA AO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO  

REGISTRO DE PREÇOS 

Favor fazer cotação de gregos do material abaixo relacionado para entrega FUTURA 
PARCELA com pagamento a vista na entrega de todo material guando solicitado 
gelo SAAE e de acordo corn suas necessidades, CIF almoxarifado SAAE PIUMHI-MG 
a Praga Zeca Soares n° 211- Centro - Piumhi-MG, e com todos os impostos inglusgs 
no grego ' 

Empresa: OPIL ORGANIZAÇÕES PIRAMIDE LTDA 
Endereço: RUA PADRE ABEL,638 BAIRRO CENTRO Te|efone:(37) 3371-1572 (37) 93412 -2662 
CNPJ: 20.575.999/0001-04 Inscrição Estadual: 515460862-0040 

Email: postofunil@yahoo.com.br Prazo de Entrega: 
.. . P P 

ITEM Quant. Unid. Especificaçao do Objeto Ungfãão T2217 

1 6 1 Serviço lavagem geral em 01(UM) 
Caminhão Ford/Cargo 1519 B motor a R$140 DO R$840 00 
diesel ano212/modelo 2013-pIaca HMF- 

7500 
2 36 2 Serviço lavagem geral em 02 (Duas) 

Fiat/Strada Adventure CD, 

Esp/Caminhonete/Ab. C. Dup., motor flex, 
ano/modelo 2010-Placas: HLF-2777 E 

HLF-2778 e 01(uma) caminhonete 
Volkswagen Saveiro CE Trendline 1.6 

8 V Flex GVI, Ano/modeIo-2014/2015- 
Placa-PUT-8500 

3 10 1 Serviço lavagem geral 

em01(UMA)Caminhonete Volkswagen 
AmarokHighIineCD2.0 16v TDI 4 x 4, 
Flex ,ano/modelo 2012, placa-OPB-5693 R$100,00 R$1.000,00 

4 36 4 Serviço lavagem geral em 04 (quatro) 
CAMINHAO sendo:-01(UM) Caminhão 
Ford F4000, 02 portas, ano [modelo 
LQSQ-Plaga GNA6291; -01(UM) 
CAMINHAO Ford F-4000, cabine dupla, 
04 portas, ano/modelo 2003- Placa HMN- 

0128, -01(UM)Caminhão Ford F-350, 
cabine dupla, 04 pontas, ano/modelo 
2009- Placa HLF-1776; motor a diesel 
e01(UM) Caminhão FORD/F 4000 TRV 
MULTI - Cabine Dupla, ano/modelo 2015 R$150.00 

5 9 4 Serviço lavagem geral em 04 
(QUATRO)sendo:03 (três) motocicletas 
Honda Hunda/Nxruso BROS ESD, 
motor a gasolina, ano/modelo 2009-Placa: 

HLV-0129,HLV-0128,HLV-0130 e 01 
(uma) motocicletas Honda 
Honda/NXRISO BROS ESD, motor a 

gasolina, ano/modelo 2015, placa- PXF- 
7018 R$20,00 R$720,00 

6 8 2 Serviço lavagem geral em02 
(Dunsmetroescavadeiras, sendo: 01( 
uma) Retroesvadeira marca Fiat Allis 
Mod. FB-80.4, 4 x 4, motor diesel 

5500),. ano/modelo 2005, 01( uma) 
Retroesvadeira marcaNEW 
HOLLAND/MODELO B110B, 4x4 ano/modelo _ l_ 2016, motor a diesel (S-10) R$200,00 R$3.200,00 

R$80,00 R$5.760,00 

DU $21.600,00 

,a DATA: Piumhi MG 31 de janeiro de 2017 

Assinatura representante legal c, A ( r ,á 
!Danilo de Oliveira Castro 
GERENTE ADMINISTRATIVO 



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

        

Certidão Simplificada 
Certiticamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 

vigentes na data desua expedição. 
Nome Empresarial: OPIL ORGANIZAÇÕES PIRAMIDE LTDA 

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Número de Identiñcação do CNPJ Data de Arquivamento do Ato Data de Inicio de Atividade 

Registro de Empresas - NlRE Constitutivo 

3120212811-'-9 i '“ ' 20.575.999IÍ0001-04 . . 1710411985 15/04/1985 

Endereçocompleto: ..  :I '  :  . à   . 
RUA PADRE ABEL 53a - BAIRROCENTRO _cÂEPf37925-000 áPIuMI-IIiMG . _ '_- _ -. E 

Objeto Social:  . ' ' . ' 3- ' - ~ -: I . . -- 

COMERCIO VAREJISTA oiágcoMeusTivEis EpERIVAOOsf OEPETROLEO. PECAS, sERVIcOsE ACESSORIOS PARA 
AUTOMOVEIS, PRESTACAO-DE SERVICOS ..DE TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL E COMERCIO VAREJISTA DE 

REFRIGERANTES. BEBIIUAÉÃSALGADOS, DOCES, ETC. NA ATIVIDADE DE LANCHONETE. ' ' ._ -      
    

Capital Social: ~- -R$- 590.000,00 Mlcroempresaou É'. I' . ..Prazo de Duração 
QUINHENTOS-É NOVENTA MIL REAIS Empretsja de Petit-IBM' ' t: ' 

Capital |ntegraIizado:=R$ 590.000,00 PÉ” ¡NDETERMINADO 
QUINHENTOS E NOVENTA MIL REAIS NÃO- E ' 

- (Lei Complementar 
; ..  .':  n°123¡05) 

Sócio(s)IAdmini5tradOr(es) . - - - 

CPF/NlRE Nome - ' - 3 I --Térm. Mandato Participação Função_ 

508.675.806-82 AMALIA DARCY GONCALVES TOME . _ xxxxmt ' R$ 29500000 SOCIOIADMINISTRADOR 

038.592.466-66 ANA CRISTINA GONCALVES TOME LEONEL - xúxxxxx R$ 98.500,00 - SÓCIO I 

040.020.096-35 JOAO ANTONIO GONCALVES TOME _ __ xxàtxxxx R$. 90.000,00 SÓCIO _ 

015.063.066-24 SIMONE GONÇALVES TOME -' xxxmx R$ 98.500,00 . v SOCIO '  
 
 

  
 

Status: xxxxxxx . . à - - - Situação: ATIVA - 

Último Arquivamento: 220312314_ .- . n _ _ Número: 5359395_ n 

Ato .002 - ALTERAcAo _   ' ' 

EVento(s) ' 021 - ALTERACAO DE oAoos (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

_051 '-_ _ GONSOLIDACAO _DE CONTRATO/ESTATUTO 

025  ExTINcAO DE FILIAL NA UF oA SEDE' 

NADA MAIS# ' - 

'Tggolificacla Digitaiemitida pela .Junm Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a 

- desta certidão. acesse o site da JUCEMG (mvwjucemgmggovbr) e clique em Validar certidão. A certidão pode ser 

I _e_ Jalidação por envio de arquivo (upload) 
3 Validação visual (digite o n” 0170000251106 e visualize a certidão) 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
raça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: o5_245_1ee/ooo1-91 Data hora cotação:01l02l2017 
PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 

45 / 2017 AVENIDA QUEROBINO MOURÃO FILHO, 20o 

PIUMHI - MG 
Contato: JUCÉLIA 

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

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

WDOOOSOS GASOLINA ORIGINAL COMUM 10.000,00 LT(s) 4,09 z 
' Marca: 

ModeIo: 

00000001701 OLEO DIESEL BS10 ORIGINAL 40.000,00 LT(s) 3,35 

Marca: 

ModeIo: 

00000000802 OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL 35.000,00 LT(s) 3,26. 

Marca: 

Modelo: 

00000000849 SERVIÇO LAVAGEM GERAL 02 ( DUAS ) RETROESCAVADEIRAS 8,00 UN(s) 320,00 ' 

Marca: 

ModeIo: 

00000000850 SERVIÇO LAVAGEM GERAL CAMINHÃO FORD-CARGO 6,00 UN(s) 180,00 

Marca: 

Modelo: 

/ÉOOOOOBBB SERVIÇO LAVAGEM GERAL EM 01 (UMA) CAMIONETA VOLKSWAGEM AM 10,00 UN(s) 150,00. 
Marca: 

Modelo: 

00000002485 SERVIÇO LAVAGEM GERAL EM 02 (DUAS) CAMIONETAS FIAT-STRADA A 36,00 UN(s) 100,00 

Marca: 

Modelo: 

00000000855 SERVIÇO LAVAGEM GERAL EM 04 (QUATRO) MOTOCICLETAS HONDA/N 9,00 UN(s) 25,00 . 

Marca: 

Modelo: 

00000000851 SERVIÇO LAVAGEM GERAL EM 04 (QUATRO) CAMIONETAS FORD F-350 I 36,00 UN(s) 150,00 

Marca: 

ModeIo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R3¡ 303.365,00 

AI 
Sistema: MGFCompras - Cotacao01.rpt Págma 1 



 Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Processo de compra N° 

45/2017 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Fornecedor: 05.245.166/0001-91 Data hora cotação:01¡02I2017 

PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 

AVENIDA QUEROB|N0 MOURÃO F|LHO, 20o 

PIUMHI - MG 

Contato: JUCÉLIA 

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

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

'i 
a_ 

Sistema: MGFCompras - Cotacaooi .rpi 
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Cotação SAAE PIUMHI-MG 

Assunto: Cotação SAAE PIUMHI-MG 
De: Licitacoes <Iicitacoes3@saaep¡umhi.com.br> 

Data: 24/01/2017 15:59 
Para: juce|ia@petroquaiygcombr 

A 

PETROQUALY COM.EXP.LTDA 
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Segue anexo cotação de preços para que possamos elaborar nossa planilha de 
orçamento base para compor o processo licitatório na modalidade Pregão 
Presencial no Registro de Preços, favor nos atender dentro da maior brevidade 
possivel. Favor nos atender porque temos que conhecer o preço de mercado para 
elaboração da planilha de orçamento base. Na oportunidade solicitamos a 

Certidão Simplificada da enpresa expedida pela junta Comercial, comprovando se 
a mesma é Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP). 

Atenciosamente 

'N 
V Jaqueline Souza 

Licitações e Contratos 

wwAnexos: A 

COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG COMBUSTIVEÍSdOCX 48,5KB 

“W 
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&iawiço Auíànnmo de Água f: Esgoto 

ÍÍCÍHILOESQSHaBpÍHmllintggyiígg_ CNPJ: !SIIBLEBIGIGGDLL-LG 

àutdruuía Municipal (Lei HÚSÍÊU¡ Pmça !um 500m5, 211 w- 37925-900 PBLÍMHIIMS -r Tulufax 3?-33?Ll.-r1.332 

ORCÀMENTO BASE PÂRÀ LICITAÇÃO NA MÚDÀLIDADE PREGÃO PRESENCIAL NO 

REGISTRO DE PREQQS 

Favor fazer cotação de gregos do material abaixo relacionado gara entrega FUTURA 
PARCELA com gaggmepto a vista na entrega de todo material quando solicitado 
neto SAAE e de acordo com suas necessidades CIF almoxarifado SAAE PIUMHI~MG 
a Praca Zeca Soares 11° 211- Centro - Piumhi-MG. e com todos os impostos inclusos 
H0 QTBQO 

ñ i. «N f; @À ' * ' “=  
Empresa; -ñ '.«:3*u«1í:>~í.-~¡ ÊQHNGHÁxÁÂ ..à çâkgêêí;2z9yyá-5*““í-§f 'JQv 

  
_  _  - . h ° . ~ _ F ,_ ,  (H 

El-!dereço:á'--)ÀÉGL;Í_3kL-(§(\- &z-pcbmxx; .Â my'-at>_e'_züzá›<xrw°'“-' * “L” 

CNPJ: (35.3. (LJS, Í  -~ (àLwInscriçãoEstaduaI:_,_:5.)Í§_›:>§àà   

› .bx . 

_._. = -ÇEÊÍPraZO de Entrega r ..JJJ&_LÇÊÇ2Z_ÇÉQ&QW;›4.._LL .  l' 'II  
 

 
   

 . .. _ . "íííííiííéããw"  Quant. UHIdÁ 4 Especmcaçao doüàbjeto Marca  
1 ; 15.000 LT Gasolina original Counum " _› , - \ 

..  ..TÊWW  hxmñí” iísCfjl 
2 É 35.000 LT Oleo Diesel 55-10 original :ÊN-güwxgu  a)  õjõõõ_“”ííi"" "151256"Àõíêséíiààlàõií'õñáíàííi  _   

'  5 01 c". 

i N.: . IMI¡ A f \- 

DATA:  .QQ ;Lo _ptvmcw n20!? 
ÍEIJ - 

"E 

,. :f Assinatura representarlfce legal  
 /Êáíâgféfuzía  



COTAÇÃO LICITAÇÃO SAAE-ZON 

Assunto: COTAÇÃO LICITAÇÃO SAAE-2017 
De: Licitacoes <licitacoes3@saaep¡umhi.com.br> 

Data:31/O1/2017 10:15 
Para: jucelia@petroqualy.com.br 

A 

PETROQUALY COM EXP LTDA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Segue anexo cotação de preços para que possamos elaborar nossa planilha 
de orçamento base-paramcompor o processo licitatório na modalidade 
Pregão Presencial no Registro de Preços, favor nos atender dentro da 
maior brevidade possível. Favor nos atender porque temos que conhecer o 
preço de mercado para elaboração da planilha de orçamento base. 

Atenciosamente 

,.\ Jaqueline Souza 
Licitações e Contratos 

w Anexos: 

COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG LAVAGEM E GERALdOcx 50,5KB 

1 de 1 01/02/2017 09:20 



di o25l0a/MJ6 ao 

 
serviço Atztõnomo de Água e Esgoto ' ' 

¡icaacaesesaaegiumhunmmr :um: 23.732.316/0001-10 , 
Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça zeca Soares, 211 -37925-000 HUMHUMG - Tslefax 37-3371-1332 

OR AHENTO BASE PÁ LI A ÃO NA MOD DADE PREGÃO PRESENCIAL NO 

REGISTRO DE EREQOS 

Favor fazer gotagãg g_e_ greggs go material abaixg relacionado gare entrega FUIURA 
PgRCELA gem ggggmento g vista ga entrega gg togo materia¡ guandu ;olicjtado 
gelo SAAE e dg gggrdo ggm sggs neggggjdgdes¡ gIF almoxarifado SAAE_ PILUMIJI-MG 

a a Ze v ' ' ' 

    
a P ca Seres ° 2 1- C tro - iuml-n-M e c m todo os um o tos cl sos 
merge _ _a_ 

Empresa:  _ '   Endereço: '° _LM_ »O _ o.. Q_ 
Telefoneií-  -; 3 I) g -, ~ "r 

CNPLOÕ :E345- \ÉÉ/[JOOÂ-gi InscríçãoEstadual: - “ 7 000W) 
Email: Prazo de Entrega: 

ITEM Quant. Unid. Especificação do Objeto uzçtaàçzo  
1 6 serviço lavagem geral em 01mm) f Caminhão Ford/Cargo 1519 B motor a ' _ 

_W diesel ano212fmodelo 2013 180m0 l ÚÍÚ, OC 

M 2 36 Serviço lavagem geral em 02 (Duas) 
Fiat/Strada Adventure CD, 

Esp/Caminhonete/Ab. C. Duo.. motor flex, 
ano/modelo 2010 e DKUMA) 
caminhonete Volkswagen Nova 

Saveiro CE Trendline 1.6 8 V Flex GVI [grave  500,00 3 8 Serviço lavagem geral em ouuun) 
caminhonete Volkswagen Amarok 
Highline CD2.0 16v TDI 4 x 4, Flex 

,ano/modelo 2012 50H79 99300 4 36 serviço lavagem geral em 01(UMA) 
caminhonete Ford F400U, 02 portas, 
ano [modelo 1.989; OHUMA) 
CAMINHONETE Ford F-4000, cabine 
dupla, 04 portas, ano/modelo 2003 e 

D1(UMA )Caminhonete Ford P350, 
cabine dupla, 04 portas, ano/modelo 

2009; motoradiesel /Sgg 1700,00 5 9 Serviço lavagem geral em D4 (QUATRO) 

motocicletas Honda a Honda/Nxluso 

_à BROS ESD, motor a gasolina, ano/modelo S O0 ' r 
2009 35x09 

6 4 serviço lavagem geral em 01 (UMA) 
Retroescavadeira marca Fiat Allis 
Mod. FB-8D.4, 4 x 4, motor diesel. 

ano/modelo 2005 3 0 933,90 7 6 Serviço lavagem geral em 01(UM) 
Caminhão FORD/F 4000 TRV MULTI - 

Cabine Dupla, ano/modelo 2015 (goma  
E DATA: 

Assinatura representante legal 

- WWWVMWlWWW' WW? 

' ouezãñgOola/ mmol “ du m3» 02/2016. 
055¡ 900.46.  



   

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

Certidão Simplificada 
Certiñcamos que as informãijões abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição. 
Nome Empresarial: PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Número de Identificação do CNPJ Data de Arquivamento do Ato Data de Início de Atividade 
Registro de Empresas - NIRE constitutivo 

3120655941-6 05.245.166/0001-91 - _ 08/08/2002 01101/2003 

Endereço Completo: .  - _ - . - '_ 

AVENIDA QUEROBINO MOURAO FILHO 200 - BAIRRO BELA VISTA CEP 37925-000 -_ PIUMHIIMG 

Objeto Social: ' . n ' u ' u 'i ' ' n ' 

A COMERCIALIZACAO DE DERIVADOS DE PETROLEO EM GERAL: COMBUSTIVEIS. LUBRIFICANTES, ADITIVOS, ELEMENTOS 
PURIFICADORES, FILTROS: EM GERAL. SERVICO' DE AUTO-POSTO, LAVAGEM LUBRIFICACAO”POLIMENTO E LIMPEZA DE 
VEICULOS EM GERAL». TRANSPORTE RODOVIARIO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE CARGA 
PROPRIA E DE TERCEIROS. TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS. LOCACAO' DE AUTOMOVEIS. 
SERVICO DE LANCHONETE;- RESTAURANTE, BUFFET, CHURRASCARIA. lPIRANGASHOP/LOJA .DE CONVENIENCIA: 
COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS, INFORMATICA, CELULARES; ELETRONICOS, UTILIDADESIÍDOMESTICAS, AR E 

VENTILACAO, FERRAMENTAS E MAQUINAS. ELETROPORTATEIS, BEBIDAS E GENEROS ALIMENTICIOS. 

 

 

Capital Social: _ RS 5.450.000,00 Í - - _ Microempresa ou .Prazo de Duração 
CINCOMILHÓESEQUATROCENTOSÀECINQUENTAMILREAIS ' _ "Empresa de Pequeno '- 

Capital-IntagraIizado:R$ 3135000000- Í'  " :  T_ ;g ' P933  : INDETERMINADO 

TRÊS MILHÕESENOVECENTOS E-sEssENTA-MIL REAISI ' ' 'Í    3 NÃO '.11' . a o  
_ - - * ' _¡ '  7 ;_ (Lei Complementar 

-- . 'n°123!06) o 

Sócio(s)IAdministradodes) - -- .¡ :_- -. n: ' _ 

CPF/NIRE í _ Nome _ j   "TérmMandato Participação Função'. ' 

070.861.786-75 RENQIQÊQ RÊSFERREIRA MOTA xxxxxxx .R$521.500,00 . _ socio -_ _ _ 

001.446.516-70 ROGERIO J_ -SOARESFERREIRA . xxxxxxx ' R$ 5.395.500,00' SOCIOIADMINISTRADOR 

starusncxxxxxxx __ i  E  ' '  t. :_SiIuação:ATIVA' i' › ~- " ›  
Último Arquivamento: 0=4i1$1I2015 f ' ' = k_ Número: 5608436 

Ato _ 002- - ALTERACAO _ _  - = - 

Eventots) '2244 - _ALTERACAODE ATIVIDADES ECONÔMICAS_ (PRINCIPALESECUNDARIAS) P' 

024 -' ALTERACAO os FILIAL NAUF DASEDE - . _ _ _ ._ 5 '- 

2015' - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL ' -- 

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 

Empresa(s) Antecessora(s) u' I 

Nome Anterior . . . - _ _ Nire " : _ ._ E NúmeroAprovação UF Tipo Movimentação 

AUTO POSTO PIUMHILTDA: -  'j  xxxxxxx -4203273 _É -- xx ;ALTERAÇAODE NOME I - j '  5_  . .. t; E _ 'EMPRESARIAL 

Filial(ais) nesta Unidade daFedêraçnão ou _fora dela "F E “ 

Nire CNPJ  Endereço _ _ - __ .   - 

3190205114-3 05.245.166/0002-72 AVENIDAQUERUBINO MOURAO FILHO, 200, LOJA-m, BAIRRO BELA VISTA, 37925-000, 
PIUMHIIMG; . 

NADAMAIS# ' ' v - 

Belo Horizonte, 04 de Novembro de 2016 09:22 

w'n-'rãâ'--"k'f-han.wain.a_-  
Certidão Simplificada Digital emitida pela Junta Comerciai do Estado de Minas Gerais e oertiñcada digitalmente. Se desejar confirmar a 

autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (mvw.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser 
validada de duas formas: 

1) Validação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visual (digite o n° 0160002341127 e visualize a certidão) 
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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: 0e_049_272¡oo01-e2 Data hora cotaçãO:01l02l2017 

POSTO l LTDA 

45 / 2017 RUA GRIJALVA SOARES TERRA,219 

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

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

oocãoooooaoa GASOLINA ORIGINAL COMUM 10.000,00 LT(s) 4,14 
d Marca: 

Modeio: 

00000001701 OLEO DlESEL 5310 ORIGINAL 40.000,00 LT(s) 3,49 

Marca: 

Modeio: 

00000000302 OLEO D|ESEL 5-500 ORIGINAL 35.000,00 LT(s) 3,39 ' 

Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 299.650,00 

Sistema: MGFCompras - Cotacaoüirpi PÉQÍ"? 1 



. ~'›¡'A.f;r\0 LICITAÇÃO SAAE -2017 

Assunto: COTAÇÃO UCITAÇÃO SAAE -2017 
De: Licitacoes <licitacoes3@saaepiumhi.com.br> 

Data: 31/01/2017 10:17 

Para: posto4i@grupoidealmgcombr 

A 

POSTO 4I LTDA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Segue anexo cotação de preços para que possamos elaborar nossa planilha 
de orçamento base para compor o processo licitatório na modalidade 
Pregão Presencial no Registro de Preços, favor nos atender dentro da 
maior brevidade possível. Favor nos atender porque temos que conhecer o 
preco de mercado para elaboração da planilha de orçamento base. 

Atenciosamente 

,_\ Jaqueline Souza 
Licitações e Contratos 

 . , rklAA _. _......,... .u. 

COTAÇÃO SAAE PIUMH! MG LAVAGEM E GERAL.d0cx 50,5KB 

03/03/2017 14:0<. 



N, w_ .MWM. mu. .._»..._.¡...,......_...m.... _M_ 

q_ * :mama ~ G&P'3?ãz§.6üG;-- 

 
  

_ _Íz  _Íàâàáéñggúuw-_V _Í'ÀIzE::Í';.3'-~-=~'..Ç 

_mas 'jga -m fgàçgggmhgWf: cmanzavaxazáísmvyge_ _ _ - 

àmartgatia Mxsnaçrpa: ;m amwàãnütsáa ?sega saams.'_11i'-"”3Ê'915*9°G ?içãtfnãiiiãwííà §§gf§›=3?:â3§l_i~§~3??      

Empresa: PcstozzãpíutTijàu- n ' 

;Eqíãàráaçot ?Lua Grijalzxzà *Sàaaràgíííerraç 23.9 n-'Centm' _ 

-rfàéefànez (37) saàrwisàã J (3733 '3'›4_:2«à3_29 .Í _ 

CNPJ.: .ca\n_a9.2?2;agin1-s2 :natação: astàáuaa :_ -oc›.1_.._o1<:n.4àez.ooc'2 _ 

Ewman: ;nííraáiçiçái@cgfààbà_dçáalnia.c§$m;if:z›.s Prazgjde Entràgtêqêaí: _Imediatg " 

um cigana;- &qi-Qi; _ÉQQaQfiQgÉãc-iáÉ abierg. Marea:: “ÉÃÊÊÂÀÍ  É _ 

'i 15mm_  LTIf- ¡çãgrzoigíàà cmginazçgmçm=  _$h_a:;g. Çããzaiíq* V', Rfsçààiucgoa 

.2- -_ :sem:  _ .rf- : - 'maÂg mgsel:aà-íiñ-:càngãnat:u 'shejaf _ ;R$331.91  3551234150339' 

;a _- :zonea- '- jígàgr: Íàqéfo *aigseq--asasqa ariçina? _ ,snau _ _:;R$3;39/5f; Rsimxyosxiü 3 = 

  ~T§m$=2 . . ,sig . .da. 
'h 

Lgiumnt» mari-aaa azmgg 

.r . ._ acãauwg_ __, 



Í'. W m  .. zwwüwMmmw.  -,_..._m__._, . 



COTAÇÃO LICITAÇÃO SAAE-2017 '  
Assunto: COTAÇÃO LICITAÇÃO SAAE -2017 
De: Licitacoes <licitacoes3@saaepiumhi.com.br> 

Data: 31/01/2017 10:17 
Para: posto4¡@grupoidealmgcombr 

A 
POSTO 4I LTDA 
SETOR DE LICITAÇÕES_E._CONTRATOS 

Segue anexo cotação de preços para que possamos elaborar nossa planilha 
de orçamento base para compor o processo licitatório na modalidade 
Pregão Presencial_n9m§egistro de Preços, favor nos atender dentro da 
maior brevidade poàãivel. Favor nos atender porque temos que conhecer o 
preço de mercado para elaboração da planilha de orçamento base. 

Atenciosamente 

Jaqueline Souza 
Licitações e Contratos a) 

 Anexos: 

COTAÇÃO SAAE PlUMHl MG LAVAGEM E GERALdocX 50,5KB 

1 de 1 01/02/2017 09:18 



RES: COTAÇÃO LICITAÇÃO SAAE -2017 

Assunto: RES: COTAÇÃO L|CITAÇÃO SAAE -2017 
De: "Posto 4I - Grupoideal" <posto4i@grupoidea|mg.com.br> 
Data:O1/02/2017 1§4xl_ 
Para: '"Licitacoes"' <I¡citacoes3@saaepiumhi.com.br> 

Bom dia Jaqueline. 

Não realizamos o serviea›orcado. 

Att. 
Diego 
Posto 41 LTDA 

(37) 3371-1999 

-----Mensagem original----- 
,~\ De: Licitacoes [maiítozlicitacoesñâsaaepiumhí.com.br] 

Enviada em: quarta-feira, 1 de fevereiro de 2017 09:57 
Para: po5tO4i@grupoiaea%mg.com.br 
Assunto: Re: COTAÇÃO LICITAÇÃO SAAE -2017 
Prioridade: Alta 

A/C Die30 ,_i"_ 

Bom dia, peço por gentileza que O Posto informe via email, se realiza ou não 

realiza o serviço orçado. 

Att, 

Jaqueline souza 

Em 31/91/2017 19:17, Lícitacoes escreveu: 
A 
POSTO 4I LTDA 

f“\ SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

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

Atenciosamente 

Jaqueline Souza 
Licitações e Contratos 

.A . -.._›~_-..-.).-_.__.. 

Este email foi escaneado pelo Avast antivirus. 
https://www.avast.com/antivirus 
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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: 14.179.570/0001-03 Data hora cotaçãozüif02f2ü17 

RONE EUGENIO SOARES EI 

45 l 201 7 Av FRANCISCO MACHADO, N°750 

PIUMHI - MG 

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

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

0 00000849 SERVIÇO LAVAGEM GERAL 02 ( DUAS ) RETROESCAVADEIRAS 8,00 UN(s) 316,98- 

Marca: 

Modelo: 

00000000850 SERVIÇO LAVAGEM GERAL CAMINHÃO FORD-CARGO 6,00 UN(5) A* 189,69 ' 

Marca: 

Modelo: 

00000000856 SERVIÇO LAVAGEM GERAL EM 01 (UMA) CAMIONETA VOLKSWAGEM AM 10,00 UN(5) 138,68 

Marca: 

Modelo: 

00000002485 SERVIÇO LAVAGEM GERAL EM 02 (DUAS) CAMIONETAS FIAT-STRADA A 36,00 UN(S) 104,01  
Marca: - 

Modelo: 

00000000855 SERVIÇO LAVAGEM GERAL EM 04 (QUATRO) MOTOCICLETAS HONDA/N 9,00 UN(s) 24,76 

Marca: 

Modelo: 

/10000851 SERVIÇO LAVAGEM GERAL EM 04 (QUATRO) CAMIONETAS FORD F-350 I 36,00 UN(5) 158,49 /' 
Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 14.733,62 

Sistema: MGFCompras - Cotacao01rpt Págma 1 



RONE EUGÊNCIO SOARES - El 

AV. FRANCISCO MACHADO , 75o - a. PINDAÍBAS 
cp:: 37925-000 - PlUMHl -MMG 

cup:: 14.179.570/0001-03 INSC. MUIN. 254/11 
some: 37 9951-4898/9966-5266 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2016 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 063/2016 

MENOR PREÇO POR LOTE 

PROPOSTA AJUSTADA AO PREÇO FINAL 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do(s) item(ns) abaixo discriminadas), que integra o 

instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 
1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
Razão social do Licitante:RONE EUGÊNIO SOARES-EI 
CNPJ:14.179.570/O001-03 , 

Endereço:AV. DR. FRANCISCO MACHADOJSO-BAIRRO PINADIBAS 
E-maii: renatagoulart@canex.com.br 
Telefone/fax:37-99951-4898/999665266 
Representante Legal: 
Nome: RONE EUGENIO SOARES 

Identificação: MG-8.537¡782 
N _ Qualificação: PROPRIETARIO ADMINISTRADOR 

Lote Item Especificação Unidade Quant. V. Unit. Sub- Valor 
Total Global 

J 

“Prestação de serviço corn fornecimento de 
material, de lavagem ecológica dos veículos 
pertencente a frota do SAAE de Piumhi, sendo: 

1 Serviço lavagem geral em 01(UM) Caminhão 
Ford/Cargo 1519 B motor a diesel ano212/modeio m' 
2013 

Serviço lavagem geral em 02 (Duas) 
Fiat/Strada Adventure CD, Esp/Caminhonete/Ab. 

2 C. Dup., motor flex, ano/modelo 2010 e 01(UMA) I-In 36 104,01 3.744,36 
caminhonete Volkswagen Saveiro CE 
Trendline 1.6 8 V Flex GVI . _ 

Serviço lavagem geral em 01(Uma) 
02 3 caminhonete Volkswaen Amarok Highline un 10 138,68 1.368,80 

C021) 16v TDI 4 x 4, Flex ,ano/modelo 2012 
Serviço lavagem geral em 01(UMA) 
caminhonete Ford M000, 02 portas, ano  /modelo 1.989; 01(UMA) CAMINHONETE Ford 
F-4000, cabine dupla, 04 portas, ano/modelo 

w 2003 e 01(UMA )Caminhonete Ford F-350, 
cabine dupla, 04 portas, ano/modelo 2009; 
motor a diesel e 01(UM) Caminhão FORD/F 4000 
TRV MULTI - Cabine Dupla, ano/modelo 2016 
Serviço lavagem geral em 03 (Três) 

5 motocicletas Honda Honda/NXR150 BROS un 9 24,76 222,84 
ESD, motor a gasolina, ano/modelo 2009 
Serviço lavagem geral em 01 (Uma) 

6 Retroescavadeira marca Fiat Allis Mod. FB- un 6 316,98 1.901,88 
80.4, 4 x 4, motor diesel. ano/modelo2005 

05 189,69 1.138,14 

un 36 158,49 5.705,64 

_ VALOR GLOBAL R$ 14.099,66 Condições Gerais: 
A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão. 

Piumhi, 18 de março de 2016 
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 Serviço Aut. de Água e Esgoto 

z Praça Zeca Soares, 211 
Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Pesquisa de Mercado 

Processo de compra N° 45 I 2017 

CNPJ Razão social do fornecedor pesquisado Valor proposto 

05.245.166/0001-91 PETRO QUALY COMERC1O E EXPORTACAO LTDA 303.365,00 

06.049.272/0001-62 POSTO I LTDA 29965000 

11.614.481/0001-41 GABRIEL COSTA COMERCIO E DERIVADOS PETROLEO LTDA 283.150,00 

14.179.570/0001-03 RONE EUGENIO SOARES El 14.733,62 

18.155.424/0001-90 ALBATROZ AUTO POSTO LTDA 295.555,00 

20.575.999/0001-04 OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA 289.500,00 

35.612.113/0001-06 ELIELSON CESAR LOPES SILVA EI 21.110,00 
. 

'W 

-..EQ Sistema: MGFCompras - PesquisaDeMercadom .rpt Página 



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

Piumhi - MG 

Cotações vencedoras por fornecedor 

Processo de compra: 45 l 2017 Data do processo: 01.102/2017 A00 de GPIICaÇÊOJ 2017 

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS, SERVIÇOS DE GERAL (LAVAGEM 
ECOLÓGICA) NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO SAAE 

2057599910001-0 OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA 

00000000803 GASOLINA ORIGINAL COMUM 100000000 4,0000 400000000 

00000001701 OLEO DIESEL BS10 ORIGINAL 40.000,0000 3,1400 1256000000 

00000000802 OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL 350000000 3,2000 1120000000 

00000000849 SERVIÇO LAVAGEM GERAL 02 ( DUAS ) RETROESCAVADEIRAS 8,0000 2000000 1B000000 

,00000000850 SERVIÇO LAVAGEM GERAL EM 01 (UM) CAMINHÃO FORD-CARGO 6,0000 1400000 8400000 
.-4000000856  GERAL EM 01 (UMA) CAMIONETA VOLKSWAGEM 100000 1000000 10000000 

00000002485 SERVIÇO  EIVIHOE  FIAT-STRADA 36,0000 800000 28800000 

00000000855  EM 04 (QUATRO) MOTOCICLETAS 9,0000 20.0000 1800000 

00000000851 SERVIÇO LAVAGEM GERAL EM 04 (QUATRO) CAMIONETAS FORD F-350 36.0000 1500000 04000000 

Total do fornecedor 289.500,00 

W 
Sistema: MGFCom pras - CotacoesPorForneoedorm .rpt Página 1 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 23.782.816/O 

Piumhi - MG 

l 

É 

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

  w m.: 7a¡  Objeto ................... .. AQUlSIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS, SERVIÇOS 
l DE GERAL (LAVAGEM ECOLÓGICA) NOS vEIcuLos DE PROPRIEDADE DO SAAE 

Declaro para os devidos fins de atendimento ao Inciso II do Art. 16 e 20 da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei 
_ de Responsabilidade Fiscal). que referente à Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro, objeto do processo 
»j licitatório identificado acima. que a despesa em questão tem a devida adequação orçamentária e financeira com a 

l Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual, e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

l Por ser verdade, firmo o presente, 

Piumhi - MG, quarta-feira, 1 de fevereiro de 2017 

M: 
Odecio da Silva Melo 

Diretor 

I # _._. ._7__ ._.. _ __. . .,,,,_7n7 _. 

l i Protocolo..... 1.283/2017 01/02/2017 00:00:00  N” Processo... 45 .l' 2.017 

i Tipo processo.. 

I 

I . 

¡ I Responsavel... 
i I 

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

Sistema: MGFCompras - Autorizacaoordenadorot.rpt 



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

Piumhi - MG 

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

O   cLÃssii-Ãícmío EE vionALíbAneiSBiz LlÓ-EAÇÃOROV-AAAAA  
As 13:31 hs desta quarta-feira, 1 de fevereiro de 2017. na sala de reuniões do Serviço Aut. de Água e Esgoto o  

responsável pelo setor de compras concluiu sua análise do processo n° 45 l 2017, referente a AQUISIÇAO DE i 

COMBUSTIVEIS PARA EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS, SERVIÇOS DE GERAL (LAVAGEM ECOLÓGICA) NOS 

i VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO SAAE. 

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

'w  

Piumhi- MG, quarta-feira, 1 de fevereiro de 2017 

'Sonia Roseni Costa 

Responsável pelo setor de compras 

| Protocolo..... 128712017 01/02/2017 13:31  N” Processo... 1 J 2.017 

_ Tipo processo.. Processo de compra  5 Moda|idade..... Pregão presencial 

. Responsável... Sonia Roseni Costa  Sistema; MGFCompras - C.IassiñcacaoProcessoPoriidodalidadeüt.rpt 9 Finalidade ...... .. 
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Serviço Autónomo de Água e Esgoto 

|ic¡tacOcS'u=s:1:1e Iiumhixonnhr ("N PJ: 2.5.7x2.8l6,-'431Iü1-Iii 

Autarquia Municip-al (Lui 1U35:'9Ú) ?ramal Zeca Squares. 21| -vJÍ-'QIS-UHÍ¡ 1'¡ lWÍÍ-Ílíñiil w Fcinüu .57-33Í-'Ê-iJ3Z 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 

O1/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N°45/ 2017 
SETOR/REPARTIÇÃO: SETOR DE PATRIMÔNIO MATERIAL 

E TRANSPORTE 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE 

OBJETO: O PRESENTE CERTAME TEM POR OBJETO A 
SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA À 
ADMINISTRAÇÃO, VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃ'O DE EMPRESA 
PARA O FORNECIMENTO DE: GASOLINA, OLEO DIESEL S- 
500 E ÓLEO DIESEL BS-10 , E SERVIÇOS DE LAVAGEM 
GERAL PARA OS VEICULOS E EQUIPAMENTOS 
PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO SAAE DE PIUMHI - 
MG, SENDO ESTE FORNECIMENTO PARCELADO DE 
ACORDO COM AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO 
I DESTE EDITAL. 

A 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

lÍCÍÍKCUESR"izlliepiilltlÍIÍJZHIILHI' (NPJ: 21782.8 lõíüílíll E0 

um¡ rquiei Bluníiápal i Lui 1035/90¡ ?tania Zeta Soares. ZE¡ - .570254Jilll PtlWIEll/Aif¡ -› Telefax 37-3371-1332 

comissão PERMANENTE DE LLCWAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS 

N° 01/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 45/2017 

MENOR PREçO POR LOTE 

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
para O fornecimento de: Gasolina, Óleo Diesel S500 e Óleo Diese! BS- 
10 e Serviços de Lavagem Geral para Os veiculos e equipamentos 
pertencentes à frota Oficial dO SAAE de Piumhi - MG, sendo este 
fornecimento parcelado de acordo com as necessidades dO SAAE, conforme 
especificações do anexo I deste edital. 

Não havendo expediente nas datas supracitadas, O credenciamento e a 

abertura da sessão ficarão prOrrOgadOs para O primeiro dia útil 
subseqüente, nos mesmos horários. 

APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: 
Dia 08/03/2017 DAS 8:00h (Oito horas) ÁS 9:29h (nove horas e vinte 

nove minutos). 

ABERTURA DA sEssÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL: 
Dia 08/03/2017 As 09:30h (nove horas e trinta minutos). 

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

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

CONSULTAS A0 EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: Na 

internet, nO site wwwsaaepiumhtcombr ou na Sala de Licitações do 
SAAE à Praça Zeca Soares n° 211,CentrO - Piumhi-MG . 

ESCLARECIMENTOS: e-mail licitacoes@saaepiumhi.combr, telefax: 
(37) 3371-1332, Ou na sala da Comissão Permanente de Licitação. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília 



     

SAAÊBKE   
serviço Autônomo de Água e Esgoto 

lácitacursiii'sancpiuml¡icmn.br ( 'Niãlz 23.782.8I6i0ll0l Ill 
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CÍOiN/EESSÃU PERMANENTE oi: LÍCITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01 /2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 45/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

PREÂMBULO 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi Minas Gerais, 
Autarquia Municipal criada pela Lei n° 1035/90 e suas alterações, 
com endereço à Praça Zeca Soares, 211, Centro, Piumhi, MG, CEP 37925- 
000, CNPJ 23.782.816/0001-10, isento de inscrição estadual, torna 
público a abertura do Processo Licitatório n° 45/2017, na modalidade 
Pregão Presencial de Registro de Preços ng 01/2017, Tipo Menor 
Preço por Lote, para futura e eventual contratação de empresa para o 
fornecimento de: Gasolina, Óleo Diesel S500 e Óleo Diesel BS-10 e 

Serviços de Lavagem Geral, para os veículos e equipamentos 
pertencentes à frota oficial do SAAE de Piumhi - MG. O procedimento 
licitatório que dele resultar obedecerá integralmente a Lei 10.520/2002, 
subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, e suas alterações, bem como a 

Resolução SAAE nO 118/2013 (Regulamenta o Sistema de o Registro de 
Preços) o Decreto Municipal n° 2.887/2010 (Institui o Pregão), e Decreto 
Municipal nO 2.550/2007 que regulamenta a atuação de microempresas e 

empresas de pequeno porte nas licitações publicas realizadas nO âmbito 
do Município nos termos do disposto na Le¡ Complementar n° 123, de 14 
de dezembro de 2006, Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014 
e pelas demais normas e condições estabelecidas neste edital. 

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

;sl 
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(TOMISSAO PERMANENTE 'DE LAHCHTAÇAO 
Foi adotado pela Pregoeira e Equipe de Apoio o critério de "menor preço 
por lote " uma vez que são produtos e serviços do mesmo gêneros e 
uma única empresa ganhando o lote sendo este com maior quantidade 
acarretaria um menor preço visando atender os principios da 
economicidade bem como o principio da eficiência onde a frota do SAAE 
abasteceria e procedería o serviços de limpeza /geral em um mesmo 
estabelecimento e ao contrario cada veiculo pertencente a frota iria 
abastecer em postos diversos uma vez que temos veículos a gasolina e 
diesel e se a licitação fosse por item, haveria perda de economia de 
escala. Por fim, não buscamos a simples aquisição de 
combustível/serviços de limpeza e geral, mas o seu uso eficiente. 
Inicialmente, cabe ressaltar que toda tentativa do administrador público 
de modernizar e aprimorar a gestão administrativa deve ser vista como 
algo salutar para a Administração, sobretudo quando a medida visa 
reduzir custos, maximizar os benefícios e possibilitar um maior controle da 

máquina administrativa. 

Os trabalhos serão conduzidos pela servidora do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Piumhi, Maria das Graças Ferreira Barros Goulart, 
designada Pregoeira e integrarão a Equipe de Apoio as servidores: Maria 
Luciana Goulart de Castro e Sônia Roseni Costa designadas pela 
Portaria/SAAE-PIU NO 05/2017, publicada em 02/01/2017. 

I - OBJETO 

1- A presente licitação tem como objeto a seleção da proposta mais 
vantajosa à administração, visando o registro de preços para futura e 
eventual contratação 'de empresa para o fornecimento de: Gasolina, 
Oleo Diesel S500 e Oleo Diesel 35-10 e Serviços de Lavagem Geral 
para os veículos e equipamentos pertencentes à frota oficial do SAAE DE 
PIUMHI - MG, sendo este fornecimento parcelado de acordo com as 
necessidades do SAAE, conforme especificações do Anexo I deste edital. 

2 - A qualidade dos combustíveis, objeto desta licitação deverá estar de 
acordo com a Portaria 309/2001 e 248/2000 da Agencia Nacional de 
Petróleo - ANP. Havendo dúvida em relação à qualidade dos combustiveis 
oferecidos, a qualquer tempo, o SAAE de Piumhi se reserva o direito de 
solicitar amostragem dos combustíveis v nas bombas e/ou no tanque do 
veículo-para ser enviado a laboratório qualificado para proceder a análises 
de qualidade de conformidade com o determinado nas portarias acima 
identificadas. Qualquer alteração detectada será causa para rescisão 
imediata do contrato. 
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(ÉOMISSÃO PERiviANENTE os LICITAÇÃG 

   

3 - Caso a licitante não tiver seu domicílio na sede (zona urbana) será 
obrigada a fornecer os combustíveis semanalmente, conforme solicitação 
do SAAE dentro do prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a 
emissão da Autorização de Fornecimento e, deverá instalar tanques 
aéreos com capacidade mínima para 2.000 litros de combustível e bomba 
para controle do consumo individualizado, bem como disponibilizar 
frentista, fornecendo o combustível diariamente, inclusive sábados, 
domingos e feriados, até as 24:00 horas, de acordo com as necessidades 
do SAAE. 

4-Para atender o abastecimento dos GRUPOS GERADORES instalados na 
seguintes localidades: 01 ( Um) na Estação de Tratamento de Agua - ETA 
na Rua João Perez n° 233, Bairro Nova Piumhi, 01 (Um ) na Estação 
Elevatória de Esgoto no Bairro Morada do Sol na Av. do Contorno e 01 
(Um) na Estação Elevatória de Esgoto Bairro Alvorada (Sítio _Pâme|a), g 
licitante vencedor será obrigado a levar o combustível Oleo Diesel 
S500 e Óleo Diesel 35-10 até o local onde estão instalados os 
grugos geradores sem nenhum custo adicional para o SAAE, 
devidamente acondicionados e transportados dentro das normas e leis 
vigentes, com entrega imediata quando solicitado pelo SAAE e de acordo 
com suas necessidades, através de uma requisição fornecida pelo SAAE, 
com assinatura do funcionário credenciado para este fim. 

5- Para os serviços de lavagem e gera! ora contratados estes deverão 
seguir as recomendações do fabricante e adotar o método de lavagem 
ecológica, obedecendo aos critérios de sustentabilidade ambiental, 
conforme disposição da Instrução Normativa nO 01 - SLTI/MP, de 19 de 
janeiro de 2010, com economia de água e utilização de produtos que não 
prejudiquem o meio ambiente. 

6 - Os itens dos lotes listados no Termo de Referência em Anexo I, não 
serão necessariamente adquiridos em sua totalidade. Os mesmos são 
quantidades estimadas, sendo considerado apenas para fins de 
adjudicação e posterior convocação para assinatura da Ata de Registro de 
Preço. A licitante para qual for adjudicado o item constante do Termo de 
Referência em Anexo I e for convocada para a assinatura da Ata, obterá 
apenas o direito e a exclusividade de fornecimento do referido item até o 

término da vigência contratual. Alertamos a todos os licitantes, para fins 
de seus planejamentos orçamentários que os mesmos não estão 
obrigados a adquirir previamente os produtos/serviços constantes do 
Anexo I do edital. O SAAE não se responsabilizará por prejuizos 
financeiros, não cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso sob 
alegação da expectativa da compra por parte do SAAE. 

Sl 
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(ÍQMISSAO PERMANENTE DE LICÍTAÇAO 
6.1 - A quantidade estimada para o presente processo licitatório, 
relacionado no edital, serve apenas como orientação, não constituindo, 
sob hipótese alguma garantia de faturamento. 

II- PRAZO DE VALIDADE DOS REGISTRO DE PREÇOS 

A ata de registro de preços, a ser firmada entre o SAAE DE PIUMHI/MG, e 
o (s) vencedor (es) do certame, terá validade de 12 (doze) meses, a partir 
da data de assinatura. 

III- ÁREA SOLICITANTE 

Setor de Patrimônio Material e Transporte (SPMT) [Almoxarifado 

IV - CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

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

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

A 



Serviço Autônomo de água e Esgoto 
liuitaeucsdi'suàwilienxiliícnnrbi' (TNPJ: 23.782.8lói6ilíl! IU 

Autarquia¡ :Municipal (Lei KB531913) Praça Zeca Soares. 21! - JTJZSJlIlU I*¡¡.':\*EEEl.-';\l(; -Telcfgn 37.33','|.i3_§3 

(TOMXSSÃO PERMANENTE DE LIcifiíAÇÃo 

3 - As pessoas jurídicas e/ou representantes que tiverem interesse em 
participar do certame, obrigam-se a acompanhar as publicações 
referentes ao processo no jornal de circulação Local, 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 lícitacoes@saaepiumhi.com.br, via telefax 
(37) 3371-1332, ou ainda, para a sala da Comissão Permanente de 
Licitação, no endereço constante à fI.2 deste Edital. 
4.1 - As respostas do (a) Pregoeiro(a) às solicitações de esclarecimentos 
serão encaminhadas por e-mail, fax, telefone, ficando acessíveis a todos 
os interessados. 

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

v- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

1 - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente 
ao objeto Iicitado, que cumpram plenamente os requisitos de. habilitação, 
estabelecidas no Título IX deste instrumento convocatório. 
1.1 -A participação neste certame implica aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório. 
1.2 -Participarão da Sessão Oficial do Pregão Presencial no Registro de 
Preços 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 o mesmo, no entanto, impedido de formular lances e que 
se localize, dentro da zona urbana do Município de Piumhi. 

A 
2-Não poderá participar da presente licitação empresa: 
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COMISSAO PERMANENTE DE IJ-H-CITÉXÇKÃÊ 
2.1 - suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com o 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto; 
2.2 - declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da 
Administração Pública; 
2.3 - impedida de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais; 
2.4 - em consórcio; A 

2.5 - 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 
Iicitado não serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma a 
desobrigar a sua execução. 

v1 TCREDENEIAMENTO_ ___ :_   

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). 

2 - As empresas licitantes poderão ser representadas na sessão do Pregão 
por seu sócio, proprietário ou dirigente, desde que apresente o original ou 
cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social atualizado ou Registro 
Comercial, no caso de empresa individual, acompanhado de documento de 
idenüdade. 
2.1 - A representação também poderá ser feita por procurador munido de 
instrumento público ou particular ou por Carta de Credenciamento, 
conforme modelo do Anexo III, com firma reconhecida, comprovando a 

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

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

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

5 - O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como 
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3° da Lei 
Complementar n.° 123/2006, e que não estiver sujeito a quaisquer dos 
impedimentos do § 4° deste artigo, caso tenha interesse em usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Iei citada, deverá 
comprovar sua condição de ME ou EPP, por meio de declaração, conforme 
modelo do Anexo VI. 
5.1 - O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, 
cível, administrativa e penalmente. 

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

7- A documentação referente ao credenciamento deverá ser 
entregue fora dos envelopes.   
VII- APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL, DOCUMENTAÇÃO 

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

A0 PREGOEIRO oo SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
PIUMHI MINAS GERAIS 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 45/2017 
PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS «001/2017 

"DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 
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COMHSSÃO PERMANENTE m: LICITAÇÃO 

Ao PREGOEIRO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 

PIuMHI-MINAS GERAIS 
__ PROCESSO LICITATORIO N° 45/2017 

PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017 
"PROPOSTA COMERCIAL" 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 

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-maíl e assinatura do seu representante legal ou 
credenciado, devidamente identificado e qualificado sem emendas, 
borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, 
inequivocadamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos 
demais licitantes, prejuízo à administração ou não impedirem a exata 
compreensão de seu conteúdo, constando: 

1.1 - Descrição do objeto Iicitado, conforme especificação constante do 
Modelo de Planilha/Proposta de Preço - Anexo II. 
1.2 - VALOR UNITÁRIO E TOTAL, ou seja, a soma do resultado da 
multiplicação da unidade pelo respectivo preço unitário, cotados em reais, 
com até O2 (duas) casas decimais. Será(ão) desclassificada(s) a(s) 
proposta(s) com preço manifestamente inexeqüível ou superior aos 
praticados no mercado, nos termos do art. 48, II da Lei 8.666/93 e suas 
alterações. 
1.2.1 - Os preços propostos serão considerados completos e suficientes 
para a aquisição dos produtos/Serviços, objeto desta licitação, sendo 
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a 
erro ou má interpretação de parte da licitante. 
1.3 - Nos preços propostos deverão estar inciuídas quaisquer vantagens, 
abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações 
previdenciárias, fiscais, comerciais, trabalhistas, tarifas, e demais 
despesas incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto desta 
licitação. 
1.4 - A entrega dos produtos/serviços objetos desta licitação será futura e 
parcelada, de acordo com as necessidades do SAAE, dentro da zona 
urbana do Município de Piumhi; 

“al 
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coaussÂo PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
1.5 - Os combustíveis deverão estar de acordo corn a legislação 
pertinente, segundo as recomendações do fabricante de forma a garantir 
completa segurança e operacionalização da frota e equipamentos do 
SAAE. 

  

1.6-Os serviços ora contratados deverão adotar o método de lavagem, 
obedecendo aos critérios de sustentabilidade ambiental, com economia de 
água e utilização de produtos que não prejudiquem o meio ambiente. 

1.7 - Declaração de que a proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60 
(sessenta) dias corridos, contados da data-limite prevista para entrega 
das propostas, conforme art. 64, § 3°, da Lei n° 8.666/93 e art. 6° da Lei 
n° 10.520, de 17/07/2002,' 
1.7.1 - Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta 
Comercial, o mesmo será considerado como aceito para efeito de 
julgamento. 
1.8 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das 
propostas, sem convocação para a contratação, as licitantes ficam 
liberadas dos compromissos assumidos. 
1.8.1 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer 
dentro do período de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, 
poderá ser solicitada prorrogação da validade a todos os licitantes 
classificadas, por igual prazo, no mínimo, caso persista o interesse do 
SAAE. 
1.8.2 - A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos 
termos do subitem anterior, dependerá do consentimento dos licitantes 
quanto à respectiva proposta. 

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

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

4 - Caso haja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que tenha 
apresentado preço até 5% (cinco por cento) superior ao do LICITANTE de 
maior valor, e desde que este também não se enquadre como micro ou 
pequena empresa, lhe será data oportunidade de ofertarem nova proposta 
inferior àquela, nos termos do art. 44 § 2° e 45 § 3° da Lei Complementar 
123/2006. 

5 - Todas as condições previstas no Termo de Referência, Anexo I, 
deverão ser observadas com vistas à elaboração da proposta comercial. 
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6 - Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente 
aceita pelo licitante, no ato da entrega de sua Proposta Comercial. 

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

8 - 0 licitante será responsável por todas as transações que forem 
efetuadas em seu nome no Pregão Presencial no Registro de Preços, 
assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances. :í-íçía _ :a í_- -_¡ n_ í_ í_ 

1x - DOCUME AÇÃO BE HAB-ILITAÇÃO É? :í _í_ _ É: ?í íí í: 

 

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

1.1- Habilitação Jurídica: 

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

1.1.2 - registro comercial, no caso de empresa individual; 

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

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

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

atividade assim o exigir. 

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

O licitante que cumprir os requisitos legais para quaiificação como 
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3° da 

l NOTA ELXPLJÇÍATIVA: Se as alterações, em sua totalidade. tiverem sido consolidadas num só documento. 

dex ideimenle registrado na Junta Comercial, bastará a apresentação do contrato social consolidado. documento 
que consubsiancia a consolidação de todas as alterações realizadas. Do contrário. o licitante poderá apresentar a 

x ersãe original acompanhada das alterações promovidas e registradas no órgão competente. 
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CÍOMESSAO PERMANENTE DE ÃÁCITAÇAO 
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 Ie¡ citada deverá apresentar além dos documentos 
mencionados neste item, a Declaração conforme modelo Anexo VI 
e Certidão Simplificada expedida Junta Comercial do Estado 
comprovando sua condição de ME ou EPP, ou outro documento 
oficial que comprove essa condição. 

O licitante gue apresentar declaração falsa responderá gor 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 Divida Ativa da União nos termos da Portaria 
Conjunta RFB/PGFN n° 1.751 de 02/10/2014 que regula a emissão da Certidão 
Conjunta PGFN/RFB e a Certidão Previdenciária; 

1.2.3 - 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 clo 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 nO 5.452, de 1° de maio de 1943; 

1.2.7- O(a) Pregoeiro(a) e a equi-pe de apoio poderão efetuar consulta ao site da 
Receita Federal na internet para certificação sobre a regularidade da inscrição da 

mü_ 
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(ÊOMISSAO PERMARÊNTE DE LICITAÇAO 
empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, em observância à 
legislação pertinente, confirmando, ainda, a autenticidade dos demais 
documentos extraídos pela internet, junto aos sites dos órgãos emissores, para 
fins de habilitação. 
1.2.7.1- Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para 
habilitação deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com 
número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que: 
a) - se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz; 
b)- se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 
filial,- 
c) - se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser 
apresentados tanto os documentos da matriz quanto os da filialz 
cl) - serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

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

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 - A Microempresa - ME e Empresa de Pequeno Porte - EPP, deverá 
apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive 
os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que 
estes apresentem alguma restrição. 
2.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade 
fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que a ME ou EPP for declarada vencedora 
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do SAAE, para 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

3 NOTA EXPLJCATIVA: Embora a matriz e a lilial sejam estabelecimentos de uma mesma pessoa _iuridica_ o 

direito tributário conlere tratamento especilico aos diferentes estabelecimentos empresariais. consíderzindo cada 

um deles um domicilio tributário. Logo. si: a filial lbr a empresa a ser contratada para executar o obiele. o 

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

i4 
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(IOMESSÍXÚ PERMANENTE DE LECITAÇAO 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
negaüva. 
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 05 
(cinco) dias úteis inicialmente concedidos. 
2.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei Federal no 8.666/93, sendo facultado ao(a) 
Pregoeiro(a) convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, nos termos do item 13, do Título 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 Título não poderão ser substituídos 
por qualquer tipo de protocolo, ou apresentados por meio de fitas, discos 
magnéticos e filmes. 

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

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

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

2 - Será desclassificada a proposta que: 
2.1 - não se refira à integralidade do objeto; 
2.2 - não atenda às exigências estabelecidas no Edital ou em diligência; 
2.3 - apresente preços simbólicos, irrísórios 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, sujeltando-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. 

 :í aí É( É( .í. É: ?í eo  
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CÚWÍHSSAO PERMANENTE DE lJClToAÇxâü 
1 - Após o encerramento do credenciamento dos representantes das 
licitantes, o(a) Pregoeiro(a) declarará aberta a sessão do Pregão, 
oportunidade em que não mais aceitará novos licitantes. 

2 - Aberta a sessão, os representantes credenciados entregarão os 
envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta 
Comercial e, separadamente, declaração, conforme modelo do Anexo 
IV, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação, a teor do art. 9°, inciso V, alínea "a" do Decreto Estadual n° 
44.786/08. . 

2.1. Os licitantes que enviarem os envelopes, “Documentação de 
Habilitação" e "Proposta Comercial", sem representante 
credenciado, deverão encaminhar, em envelope separado, a 
declaração acima. 

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

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

5 - Em seguida, será iniciada a etapa de apresentação de lances verbais, 
que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e 

decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, e 
os demais, em ordem decrescente de valor. 
5.1. Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para 
a consulta de preços. Quando convocado pela Pregoeira, o licitante 
desejar efetuar ligações para consulta de preços, ou estiver ausente da 
sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o direito ao 
lance e será excluído da etapa de lances para aquele item. 
5.1.1. Somente serão aceitas as consultas efetuadas via telefone na fase 
de negociação caso o preço do licitante não esteja compatível com o preço 

| 7 
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(ÚUMESSAO _PERMANENTE DE LÍCETAÇAO 
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 peIo(a) 
Pregoeiro(a), implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais 
e na manutenção do seu último preço, para efeito de posterior ordenação 
das propostas. 
5.4 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade 
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da 
contratação. 
5.5 - Se houver apenas uma proposta, desde que atenda a todos os 
termos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor de mercado, 
esta podera' ser aceita. 

6 - Não havendo mais licitantes interessados em apresentar lances, estará 
encerrada a etapa de lances. 

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

8 - Ocorrendo o empate e comprovada a condição de ME ou EPP, na fase 
de credenciamento dos licitantes, nos termos do item 5, do Título VI, 
proceder-se-á da seguinte forma: 
8.1 - A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo 
de 5 (cinco) minutos, apresentar nova proposta de preço inferior àquela 
considerada classificada em 1° lugar no certame, sob pena de preclusão 
do exercício do direito de preferência. 
8.2 - Caso a ME ou EPP mais bem classificada, em situação de empate 
ficto, utilize seu direito de preferência, será classificada em primeiro lugar 
e dar-se-á prosseguimento à sessão. 
8.3 - Se a ME ou EPP mais bem classificada não exercer seu direito de 
preferência, na forma do subitem anterior, serão convocadas as demais 
ME ou EPP remanescentes, cujas propostas estiverem no limite 
estabelecido no item 7, na ordem de classificação, para o exercício do 
direito de preferência. 
8.4 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP 

que se encontrem nesse limite, será realizado sorteio, entre essas 
empresas, para definir a que primeiro poderá apresentar novo lance. 
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COMISSAO PERMANENTE DE EJiCITÍÃÇAÚ 
8.5 - Não havendo ME ou EPP, em situação de empate ficto, que utilize o 

direito de preferência, prosseguir-se-á a sessão observando-se a 
classificação da etapa de lances. 
8.6 - Será classificado em primeiro lugar o licitante que, ao final da etapa 
de lances, após aplicação do direito de preferência instituído pela Lei 
Complementar n0 123/06, ofertar o menor preço. 

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

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

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

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

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

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

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

16 - O licitante detentor do menor preço deverá encaminhar ao(à) 
Pregoeiro(a) a Proposta Comercial, AJUSTADA A0 PREÇO FINAL, no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, excluído o dia da sessão, sob pena 
de desclassificação. 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

liciiacuczsrawaacpitlualnicom.hr (ÍNPJ: Zlflãilñlófülltli EU 

\ummiüill \ãuníüíiiell (Lei iliíñf9ül Freita: Zeta Stanres. 2¡ l -JWZS-ÚIH! 1'] lHllÍi/'ÍHG - 'Fvlufm 57-33714332 

(IOMESSÂAO .PERMANENTE, DE LHCITAÇAO 
16.1 - O prazo para entrega da proposta poderá ser prorrogado, a pedido 
do licitante, com justificativa aceita pelo(a) Pregoeiro(a). 
16.2 - O documento deverá ser protocolizado, em envelope lacrado, com 
identificação do licitante, número do Processo Licitatório e número do 
Pregão, na sala da Comissão Permanente de Licitação, à Praça Zeca 
Soares, 211- Centro, Piumhi/MG, CEP 37.925-000, no horário de 8:00 h 
às 11:00 h e de 13:00 h às 16:00 h. 

16.3 - Se a documentação indicada no subitem acima for enviada por via 
postal, deverá ser encaminhada à Comissão Permanente de Licitação do 
SAAE, no endereço acima indicado para protocolização. 

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

XII- DOS RECURSOS, DA HOMOLOGAÇÃO E DO REGISTRO DE Í _JJLÍJPEÇBLJ :#1:  
1. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, a Pregoeira 
inabilitará a licitante e examinará as ofertas subseqüentes e qualificação 
das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a 
apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante 
declarada vencedora, ocasião em que a Pregoeira poderá negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

 

...a 

  

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

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

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

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

7 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
¡nsuscetíveis 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. 

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) vencedora(s) deverá(ão) assinar a Ata de Registro de Preços 
dentro do prazo de 03 (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. 
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COMISSÃO ;PERMANENTE m: LiciTAÇÃo 
A licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazê-lo no prazo 
fixado, dela será excluída. 

  

X151: DA LORMAILI/ZAÇÃO DA Algo:: IÉISTLO DE _P/Rsçoñ 

_níí-_çíuxçígíí-¡íí-¡íííí mí¡ í-íí  

1 - Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços, 
documento vinculativo obrigacional, com características 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 
prejuizo das cominações a ele previstas neste Edital, o SAAE registrará os 
demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço do primeiro 
classificado na licitação. 

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. 

5-0 SAAE podera' dispensar o termo de contrato, nos termos do Art. 62, § 
40 da Lei 8.666/93. 
 

 

1- A área competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e 

fiscalizar a execução do objeto desta licitação observando se o mesmo 
está atendendo os padrões exigidos neste edital, será o Chefe do Setor de 
Patrimônio Material e Transportes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Piumhi-MG, observados os artigos 67 a 76, da Lei Federal n98.666/93. 

2 - O SAAE reserva-se o direito de não receber o objeto com atraso ou se 
considerado em descordo com o edital, fora dos padrões de qualidade ou 
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COMISSAO PERMANENTE DE LECETAÇAO 
insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta da licitante, 
cabendo substitui-los por outros com as mesmas características exigidas 
nesse edital, no prazo a ser determinado pelo SAAE, podendo aplicar as 
penalidades e sanções previstas e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, 
da lei federal no 8.666/93. 

  

3 - O fornecimento do produto e serviço será parcelado de acordo com as 
necessidades do SAAE PIUMHI-MG, A solicitação será através de nota de 
empenho enviada via email/fax ao setor responsável. 

4 -Tanto os serviços de lavagem e geral como os abastecimentos dos 
veículos do SAAE serão solicitados mediante apresentação de 
reguisições, fornecida gelo SAAE, com assinatura do funcionário 
credenciado para este fim. Não sera' permitido a execução do 
obieto sem as referidas reguisições. 

5 - Os produtos deverão estar de acordo com a legislação 
pertinente, segundo as recomendações do fabricante de forma a 
garantir completa segurança e operacionalização da frota e 
equipamentos do SAAE. 

6-Os serviços de lavagem e geral ora contratados deverão seguir 
as recomendações do fabricante e adotar o método de lavagem, 
obedecendo aos critérios de sustentabilidade ambiental, com 
economia de água e utilização de produtos que não prejudiquem o 
meio ambiente. 

6.1-Os serviços de lavagem completa/geral: Entende-se por 
lavagem completa/geral do veículo, a sua limpeza inferior, 
externa, interna, secagem e acabamento, sopragem, aspiração 
geral e polimento. Inclui-se nesse processo a lavagem do motor, 
chassi, paradamas, embuchamentos, etc. Lavagem das 
entreportas, para-choques, pneus, aros, telas, faróis e bancos, 
onde for possível o alcance dos pontos desejados. Inclui-se a 
lavagem a seco interna que compreende: Lavagem a Seco (bancos, 
carpetes, piso, forro lateral, forro teto): escovar e retirar a sujeira 
com máquina apropriada, utilizando-se aplicação de produtos 
adequados, quantas vezes necessárias para alcançar a limpeza 
desejada. 

7-. O licitante vencedor assume integralmente a responsabilidade por 
prejuízos decorrentes de acidentes de trabalho eventualmente ocorridos 
com seu pessoal durante o transporte e ou descarga do produto licitado. 
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Cownssjit) PERMANENTE me LECITAÇÂO 
8-. Os itens, objeto desta licitação terão seu recebimento PROVISÓRIO, 
para efeito de posterior verificação da conformidade do produto/serviço 
com a especificação, e DEFINITIVAMENTE após a verificação da 
QUALIDADE e conseqüente aceitação. 

9-. A não entrega dos produtos e serviços, será motivo de 
aplicação das penalidades previstas no Título XX, deste edital. 

10.- Permanecendo a inexecução contratual o licitante sera' 
DESCREDENCIADO e impedido de contratar com o SAAE PIUMHI-MG. 

XV-PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO 

1 - A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(am) enviar à Pregoeira do 
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PIUHMI-MG, no prazo 
do item 16 do Título 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; 

2.- Na proposta escrita, deverá conter: 
a)preços cotados em reais, 
b)data e assinatura do representante legal da proponente; 
c)razão social, CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 
d) endereço completo; 
e) as especificações do produto e serviços ofertado, em conformidade 
com as especificações constantes no Termo de Referência em Anexo I; 
f) prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias 
corridos, contados a partir da data de abertura da sessão pública do 
pregão, no silêncio assim será considerado; 
g) valor unitário do lote, contendo apenas 02 (duas) casas decimais; 
h) valor total do lote, contendo apenas O2 (duas) casas decimais; 
i) valor total da proposta por extenso. 
j) Prazo de entrega dos produtos e serviços será futura e 
parcelada, de acordo com as necessidades do SAAE, dentro da 
zona urbana do Município de Piumhi-MG. 
K) Local de Entrega: 

>ABASTECÇMENTO : 
DOS VEICULOS:-Os veículos serão conduzidos pelos funcionários 
do SAAE, credenciados para este fim, ate' o posto do licitante 
vencedor, os quais apresentarão requisição fornecida pelo SAAE, 
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(ÊOMESSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO 
com assinatura do funcionário credenciado para este fim. Não será 
permitida a execução do objeto sem as referidas requisições. 
DOS GRUPOS GERADORES: Para atender o abastecimento dos 
Grupos Geradores instalados nas seguintes localidades: 01 (Um) na 
Estação de Tratamento de Água - ETA na Rua João Perez no 233, 
Bairro Nova Piumhi, 01 (Um) na Estação Elevatória de Esgoto no 
Bairro Morada do Sol na Av. do Contorno, 01(um) na Elevatória de 
Esgoto na Rua Oito NO 100-Bairro Alvorada - (Sítio Pâmela), o 
licitante vencedor será obrigado a levar o combustível Óleo 
Diesel S500 e BS-10 até o local onde estão instalados os 
grupos geradores sem nenhum custo adicional para o SAAE, 
devidamente acondicionados e transportados dentro das normas e 
leis vigentes, com entrega imediata quando solicitado pelo SAAE e 
de acordo com suas necessidades, através de uma requisição 
fornecida pelo SAAE, com assinatura do funcionário credenciado 
para este fim 

»Serviço lavagem geral: 
O licitante vencedor deverá dirigir-se a Sede Administrativa do SAAE 
à Praça Zeca Soares n° 211, em horário comercial (8:00H às 11:00h 
e de 12:30 às 16:00h) para coletar os veículos/equipamentos no 
prazo de 48:00 horas após o recebimento da ordem de serviços 
fornecida pelo SAAE, com assinatura do funcionário credenciado 
para este fim, devolvendo os mesmos no prazo de 08:00horas. 

XVI-DOS PREÇOS 

1- As cotações deverão ser feitas em moeda corrente do país, com 
valores unitários e totais, já incluídas todas as despesas com transportes, 
imposto, taxas, seguros, bem como os ônus decorrentes de contratação 
de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, encargos fiscais, 
comerciais, descarga e outras que direta ou indiretamente incidirem sobre 
a contratada; 

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

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

XVII - PAGAMENTO 

1 - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação 
será mensal o qual 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 07 (sete) dias úteis; sob pena de 
multa de 0,5°/o ao mês, ou fração (pro rata die), sobre o valor da fatura;. 
1.1 - Se o objeto não for entregue conforme condições deste Pregão, o 

pagamento ficará suspenso até seu recebimento definitivo. 
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. 

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

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

4 - O pagamento só será efetuado se a documentação referente à 
regularidade para com a Fazenda Municipal, 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. 

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

 

XVIII - DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

Os recursos orçamentários correrão por conta das possíveis dotações 
orçamentárias consignadas nos Programas: 17.122.0021.2165, 
17.512.0447.2169 e 17.512.0449.21.70, e Elementos: 3.3.9030, 
3.3.90.39 do Orçamento do SAAE PIUMHI-MG em vigor, ou da que vier 
a substitui~la nos próximos exercícios, segundo o novo Plano de 
Classificação Funcional Programática, e demais disposições contidas na Lei 
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. 

XIX - DO REAJUSTAMENTO 

1 - Por acordo das partes, poderá restabelecer a relação pactuada 
inicialmente entre os encargos do CONTRATADO e a restituição da 
Administração para a justa remuneração da execução do objeto, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato, nas hipóteses previstas no artigo 65, inc. II, 'cl' da Lei 8666/93.  

XX - DAS PENALIDADES 

1 - A recusa pelo licitante em assinar a Ata de Registro de Preços e para a 

entrega dos itens adjudicados acarretará a multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total da proposta adjudicada. 

2 - O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega 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 no 10.520, de 17-07-2002, o licitante, 
sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, 
pelo prazo de até O5 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com o 
SAAE de Piumhi-MG, e descredenciado do Cadastro do SAAE, nos casos 
de: 
a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame; 
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 
d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a 
adjudicação; ' 

e) comportamento inidôneo; 
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COMÍSSAO PERNÉANENTÉ DE LICHTAÇAO 
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 aplica-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. 

xÍÍ - DISPOSI-ÇIIÕES GERAÊ 
a ...ea ..ea a? ?í 
a. í. :.- 

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; 

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 e de Inexistência de 
Fato superveniente Impeditivo de Habilitação 

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

1.9 - Anexo IX - Minuta de Carta Contrato 

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

3 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das 
informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase 
desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a 

inverdade das informações nele contidas implicará na imediata 
desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem 
prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 

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

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

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

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

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

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

10 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, 
podendo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, revogá-la, no todo ou em 
parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente 
comprovado ou anula-Ia por ilegalidade, de ofício ou por provocação 
mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no quadro de aviso 
do SAAE para conhecimento 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? 8.666/93. 

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

14 - Cópia deste instrumento convocatório permanecerá afixada no 
quadro de avisos localizado no hall de entrada do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto à Praça Zeca Soares n° 211, Centro e poderá ser obtida 
junto ao Pregoeiro, no horário de 8 às 11:00horas e de 12:30 às 16:00 
horas. 
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 local, quando for o caso, 
com vista a possíveis alterações e avisos. 

15 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser feitos 
através do e-mail: Iicitacoes@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 
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CoiviissÃo reeixxiANisüNtiz m; LiCiTAÇÀo 
o caso, podendo ser aplicado o disposto no § 10 do art. 109 da Lei n.0 
8.666/93. 

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

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

Piumhi, 15 de fevereiro de 2017 

Pregoeira: 

Maria das GraçaÍ/wra Barros Goulart 
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cromissiào PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
ANEÂO III- MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 45/2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

Pelo presente instrumento, credencia mos o(a) Sr.(a) 

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

, CNPJ no 

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

Piumhi, de de 2017. 

Assinatura: 

Nome legível: 

Qualificação: 

Atenção: Reconhecer firma. 
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COMESSÃÚ PERMANENTE m:: _LECETAÇÃO 

ANEXO IV- MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS 
CONDIÇOES DE HABILITAÇAO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 45/2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

, inscrita 
no CNPJ ou CPF 
sob o n°, , por intermédio de seu 
representante legal ou 
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°10.520/02, sob pena 
de responsabilização nos termos da Iei. 

, de de 2017. 

Assinatura: 

Qualificação: 

o Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a 
proponente. 
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(ÍOMHSSÃQ PERMAlNENTEZ m: LíCiTzàÇz-ÂO 

ANEXO V- MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA 
JURÍDICA 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 45/2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

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

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

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

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 
aprendiz ( ). 
(Observação: em caso añrmativo, 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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CÍOMISSÃO PERMANENTE DE LÍCÍTAÇÃU 
ANEXO VI- MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 45/2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

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 nO 

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. 30 da 
Lei Complementar n.° 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos 
impedimentos do § 40 deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei. 

Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e 
pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1° da Le¡ 
Complementar nO. 123/06, para regularização, estando ciente que, do 
contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções 
previstas no art. 81 da Lei 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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(ÉOMXSSÍÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ANEXO VII- MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE _ 

INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇAO 

~ PROCESSO LICITATÓRIO N° 45/2017 
PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N°01/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

DECLARAÇÃO 

A Signatária , CNPJ , neste ato 
representado(a) pelo(a) Sr(a) Z____, RG n° É SSP-AMM 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 superveniêncla de fato impeditivo da habilitação, 
conforme art. 32, parágrafo 2° da Lei n° 8.666/93. 

Local e Data 

Nome e Assinatura da Licitante (Signatáría) 
Representante Legal 

36 



 
Serviço Autónomo de Água e Esgoto 

Íiüííêttlctüíl'ê-¡JilltjãililhHLCEIJILÊH' (Nihi: 23.7823 lóflitiãii HI 

-Hrêsirquin \iuiiitipni llx¡ !ÚJSJGEB Praça Zeca Sílilfth. 21| _FEUES-Úlili PlUSiiH/\ifà - fuleizu 37-35714332 

(ÍOA/HSSZÃO PEãiãlVi/&NENTE or, Licirsçâío 

ANEXO VIII- MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° /2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 45/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

Ata de Registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresa para o fornecimento de: Gasolina, Óleo Diesel S500 e Óleo 
Diesel BS-IO e Serviços de Lavagem Geral para os veículos e 

equipamentos pertencentes à frota oficial do SAAE de Piumhi - MG, sendo 
este fornecimento parcelado de acordo com as necessidades do SAAE, 
que entre si celebram o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

DE 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 e suas alterações, Pessoa Jurídica de Direito Publico, inscrito no 
CNPJ/MF nO 23.782.816/0001-10 com sede nesta cidade de PIUMHI/MG, 
na Praça Zeca Soares, 211, Centro, neste ato representado por seu 
Diretor Executivo Odécio da Silva Melo, brasileiro, casado, Engo Civil 
Pós Graduado em Saneamento Básico e Meio Ambiente, portador da 
Carteira de Identidade n° M. 645.658 SSP/MG E CPF nO 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 10.520/2002, do Decreto Municipal 2.887/2010 e 

Resolução 118/2013, das demais normas legais aplicáveis, em face da 
classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL DE 

REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017,- por deliberação da Pregoeira 
Oficial e Equipe de Apoio, e homologada pelo Diretor Executivo, Eng. 
ODÉCIO DA SILVA MELO, e a empresa , 

inscrita no CNPJ/MF n0 , estabelecida na Rua 
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(remissão PERMANENTE DE Licmxçlío 
, n° +_, Bairro , 

representada neste ato pelo Sr. , 

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

e CPF), doravante denominado apenas por FORNECEDOR, RESOLVE 
registrar os preços constantes nos anexos desta ata, a serem utilizados no 
SAAE PIUMHI-MG, tendo sido os referidos preços oferecidos pe|a(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 fornecimento de: Gasolina, Óleo Diesel S500 e 
Óleo Diesel BS-10 e Serviços de Lavagem Geral para os veículos e 

equipamentos pertencentes à frota oficial do SAAE de Piumhi - MG, sendo 
este fornecimento parcelado de acordo com as necessidades do SAAE, 
com as especificações e quantidades constantes no anexo I deste 
edital, e conforme Edital do Pregão Presencial de Registro de Preços 
n° 01/2017, a proposta do Fornecedor e a Ata da Sessão Pública do 
Pregão, cujos termos são parte integrante do presente instrumento. 

Sub-Cláusula Primeira: 

I - A qualidade dos combustiveis, objeto desta licitação deverá estar de 
acordo com a Portaria 309/2001 e 248 da Agencia Nacional de Petróleo - 
ANP. Havendo dúvida em relação à qualidade dos combustíveis oferecidos, 
a qualquer tempo, o SAAE de Piumhi se reserva o direito de solicitar 
amostragem dos combustíveis - nas bombas e/ou no tanque do veiculo - 
para ser enviado a laboratório qualificado para proceder a análises de 
qualidade de conformidade com o determinado nas portarias acima 
identificadas. Qualquer alteração detectada será causa para rescisão 
imediata do contrato. 

II - Os serviços de lavagem e geral ora contratados deverão seguir as 
recomendações do fabricante e adotar o método de lavagem, obedecendo 
aos critérios de sustentabilidade ambiental, com economia de água e 
utilização de produtos que não prejudiquem o meio ambiente. 

Sub-Cláusula Segunda: 

Caso o fornecedor não tiver seu domicílio na sede (zona urbana) será 
obrigado a fornecer os combustíveis semanalmente, conforme solicitação 
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(ÍOMESSAO PERMANENTE DE LJHCITAÇAO 
do SAAE dentro do prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a 
emissão da Autorização de Fornecimento e, deverá instalar tanques 
aéreos com capacidade minima para 2.000 litros de combustível e bomba 
para controle do consumo individualizado, bem como disponibilizar 
frentista, fornecendo o combustível diariamente, inclusive sábados, 
domingos e feriados, até as 24:00 horas, de acordo com as necessidades 
do SAAE. 

  

Cláusula Segunda:- DO PREÇO 

I - Os preços ofertados pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata 
de Registro de Preços são os constantes da planilha de preços anexa deste 
instrumento, de acordo com a respectiva classificação, e neles já estão 
todas as despesas com transportes, imposto, taxas, seguros, bem como 
os ônus decorrentes de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da 
Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, descarga, e outras que 
direta ou indiretamente incidirem sobre a contratada para cumprir o 
objeto desta Ata de Registro de Preços. 
II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as 
cláusulas e condições constantes do Edital, que a 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° 01/2017 que a precedeu e integra o presente instrumento 
de compromisso. 

Cláusula Terceira:- DA ADEQUAÇÃO nos PREÇOS 

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

I - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação 
quando solicitado pelo SAAE PIUMHI-MG através de nota de empenho e 
de acordo com as necessidades da autarquia será efetuado 
MENSALMENTE pela Tesouraria do SAAE PIUMHI-MG, por processo 
legal, após a comprovação da entrega do objeto licitado nas condições 
exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos, no prazo de 07 
(sete) dias úteis; sob pena de multa de 0,5% ao mês, ou fração (pro rata 
die), sobre o valor da fatura; 

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. 
II - O SAAE PIUMHI-MG, identificando qualquer divergência na nota 
fiscal, deverá devolvê-ia à adjudicatária para que sejam feitas as 
correções necessárias, sendo que o prazo estipulado no "item 1" será 
contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que 
devidamente sanado o vício. 
III - O pagamento devido pelo SAAE PIUMHI-MG será efetuado por meio 
de depósito em conta bancária a ser informada pela adjudicatária ou, 
eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre as 
partes, sem nenhum ônus para o SAAE PíuMHf-MG. 
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(ÍONHSSAO PERMANENTE DE I.J§-C§TÍ&ÇA() 
IV - O pagamento só será efetuado se a documentação referente à 

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

Sub-Cláusula Primeira: 

O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento dos produtos/serviços, 
objeto da ata, nos seguintes casos: 
I - Se a qualidade dos produtos/serviços não corresponder às 
especificações exigidas no instrumento licitatório, e não for aprovado pelo 
Almoxarifado do SAAE DE PIUMHI-MG será devolvido à empresa 
detentora da Ata para as necessárias substituições, com as informações 
que motivaram sua rejeição, voltando a contar o prazo a partir da data de 
sua reapresentação. E de responsabilidade da Contratada substituir no 
fornecimento do produto/serviço qualquer produto impugnado no prazo 
máximo de 03 (três) días úteis, a partir do recebimento da impugnação. 
a) A devolução do produto/serviço não aprovado pelo Almoxarifado do 
SAAE DE PIUMHI-MG em hipótese alguma servirá de pretexto para que 
a empresa detentora da Ata suspenda a entrega do produto/serviço. 
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 Segunda: 

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

Sub-Cláusula Terceira: 
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("ÍOMESSAO PERMANIZNTE DE LECÍTAÇAO 
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 

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 8883/94, durante o prazo de validade desta Ata 
de Registro de Preços, o SAAE PIUMHI-MG não será obrigado a adquirir 
Os produtos/serviços 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. 

Cláusula Sexta:- DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DE 
QUANTITATIVOS 

I - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de 
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da 
Lei nO 8.666, de 1993. 
II - As cartas-contratos decorrentes do Sistema de Registro de 
Preços poderão ser alteradas, observado o disposto no art. 65 da Lei n° 
8.666, cle 1993, bem como artigo 57 da referida lei. 
III- O Termo de Contrato poderá ser dispensável pela autarquia nos 
termos do § 40 do artigo 62 da lei 8666/93. 

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

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições 
do respectivo objeto, por todas as autarquias e entes federados. 

Cláusula 0itava:- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, 
RECEBIMENTO E DO PRAZO DE ENTREGA 

I - O fornecimento do produto e serviço será parcelado de acordo com as 
necessidades do SAAE PIUMHI-MG. A solicitação será através de nota de 
empenho enviada via email/fax ao setor responsável. 
II - O(s) FOrnecedor(es) detentOr(es) da presente Ata de Registro de 
Preços serão obrigados a atender todos OS pedidos efetuados durante a 
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(ÍOMISSAO PERNEANENTEÉ DE LICHTzliÇAO 
vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver 
prevista para data posterior a do seu vencimento. 

a) Se a qualidade dos produtos/serviços entregues não 
corresponderem às especificações exigidas no edital do Pregão que 
precedeu a presente Ata, a remessa dos produtos/serviços apresentados 
será devolvida à detentora para as necessárias substituições, com as 
informações que motivaram sua rejeição, voltando a contar o prazo a 
partir da data de sua reapresentação. E de responsabilidade da 
Contratada substituir no fornecimento do produto/serviço qualquer 
produto/serviço impugnado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a 

partir do recebimento da impugnação. 
b) A devolução do produto/serviço não aprovado pelo Almoxarifado 

do SAAE DE PIUMHI-MG em hipótese alguma servirá de pretexto para 
que a empresa detentora da Ata suspenda a entrega do produto/serviço. 
III - Os produtos deverão estar de acordo com a legislação pertinente, 
segundo as recomendações do fabricante de forma a garantir completa 
segurança e operacionalização da frota e equipamentos do SAAE. 
IV-Os serviços ora contratados deverão seguir as recomendações 
do fabricante e adotar o método de lavagem, obedecendo aos 
critérios de sustentabilidade ambiental, com economia de água e 
utilização de produtos que não prejudiquem o meio ambiente. 
V-Os serviços de lavagem completa/geral: Entende-se por 
lavagem completa/geral do veículo, a sua limpeza inferior, 
externa, interna, secagem e acabamento, sopragem, aspiração 
geral e polimento. Inclui-se nesse processo a lavagem do motor, 
chassi, para-lamas, embuchamentos, etc. Lavagem das 
entreportas, para-choques, pneus, aros, telas, faróis e bancos, 
onde for possível o alcance dos pontos desejados. Inclui-se a 
lavagem a seco interna que compreende: Lavagem a Seco (bancos, 
carpetes, piso, forro lateral, forro teto): escovar e retirar a sujeira 
com máquina apropriada, utilizando-se aplicação de produtos 
adequados, quantas vezes necessárias para alcançar a limpeza 
desejada. 

Sub-Cláusula Primeira: 

I- - A área competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e 
fiscalizar a execução do objeto desta licitação observando se o mesmo 
está atendendo os padrões exigidos neste edital, será o Chefe do Setor de 
Patrimônio Material e Transportes do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 
de Piumhi-MG, observados os artigos 67 a 76, da Lei Federal n98.666/93. 
II-. O licitante vencedor assume integralmente a responsabilidade por 
prejuízos decorrentes de acidentes de trabalho eventualmente ocorridos 
com seu pessoal durante o transporte e ou descarga do produto Iicitado. 
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(ÍOMÍSSAO PERNIANENTE 'DE LEECÍTAÇÃO 
III-. Os itens, objeto desta licitação terão seu recebimento PROVISORIO, 
para efeito de posterior verificação da conformidade do produto/serviço 
com a especificação, e DEFINITIVAMENTE após a verificação da 
QUALIDADE e conseqüente aceitação. 

Sub-Cláusula Segunda: 

O Prazo de entrega dos produtos e serviços será futura e parcelada, de 
acordo com as necessidades do SAAE, dentro da zona urbana do Município 
de Piumhi-MG. 
I- ABASTECIMENTO : 
DOS VEICULOS: 
Os veiculos serão conduzidos pelos funcionários do SAAE, credenciados 
para este fim, até o posto do licitante vencedor, os quais apresentarão 
requisição fornecida pelo SAAE, com assinatura do funcionário credenciado 
para este fim. Não será permitida a execução do objeto sem as referidas 
requisições. 
DOS GRUPOS GERADORES: Para atender o abastecimento dos Grupos 
Geradores instalados nas seguintes localidades: 01 (Um) na Estação de 
Tratamento de Agua - ETA na Rua João Perez n° 233, Bairro Nova 
Piumhi,01 (Um ) na Estação Elevatória de Esgoto no Bairro Morada do Sol 
na Av. do Contorno e 01(um) na Elevatória de Esgoto na Rua Oito NO 100- 
Bairro Alvorada - (Sítio Pâmela), o licitante vencedor sera' obrigado a 
levar o combustível Óleo Diesel S500 e BS-IO até o local onde 
estão instalados os grupos geradores sem nenhum custo adicional 
para o SAAE, devidamente acondicionados e transportados dentro das 
normas e leis vigentes, com entrega imediata quando solicitado pelo SAAE 
e de acordo com suas necessidades, através de uma requisição fornecida 
pelo SAAE, com assinatura do funcionário credenciado para este fim 
II - SERVIÇO LAVAGEM GERAL: O licitante vencedor deverá dirigir-se a 
Sede Administrativa do SAAE à Praça Zeca Soares n° 211, em horário 
comercial (8:00H às 11:00h e de 12:30 às 16:00h) para coletar os 
veículos/equipamentos no prazo de 48:00 horas após o recebimento da 
ordem de serviços fornecida pelo SAAE, com assinatura do funcionário 
credenciado para este fim, devolvendo os mesmos no prazo de 
08:OOhoras 

Sub-Cláusula Terceira: 
Poderá ser concedido pelo SAAE PIUMHI-MG dilação no prazo de 
entrega dos produtos/serviços, com motivo plenamente justificado e 
aceito pela mesma. 

Sub-Cláusula Quarta: 
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(ÍOÉVHESSKXO PERMANENTE DE LiCHÍAÇAsO 
Não será concedida, pelo SAAE PIUMHI-MG, qualquer dilação de prazo 
para a entrega dos produtos/serviços, por erro do Fornecedor. 

Cláusula Nona:- DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 

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

Tanto os serviços de lavagem e geral como os abastecimentos dos 
veículos do SAAE serão solicitados mediante apresentação de 
requisições, fornecida gelo SAAE, com assinatura do funcionário 
credenciado para estL fim. @o será Qermitido a execução do 
obieto sem as referidas reguisições 

Cláusula Décima :- DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

As despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços correrão 
por conta das possíveis dotações orçamentárias consignadas nos 
Programas: 17.122.0021.2165, 17.512.0447.2169, 
17.512.0449.21.70, e Elementos: 3.3.90.30, 3.3.90.39 do 
Orçamento do SAAE PIUMHI-MG em vigor, ou da que vier a substitui-Ia 
nos próximos exercícios, segundo o novo Plano de Classificação Funcional 
Programática, e demais disposições contidas na Lei 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 Primeiraz- 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: 
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COMPISSAO PE-RSMAPÉENTE DE IJICITzXÇAO 
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: 
a) Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou as 
normas legais aplicáveis à espécie; 
b) Não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese de este tornar-se 
superior aos praticados no mercado. 
I - Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente Ata 
também poderá ser cancelada por razões de interesse público. 
II - A comunicação do cancelamento do preço registrado nas hipóteses 
previstas nas alíneas “a", “b" desta cláusula será feita pessoalmente ou 
por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o 
comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro 
de Preços (no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da 
detentora, a comunicação será feita por publicação no órgão encarregado 
das publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço 
registrado a partir da publicação); 
III - Esta Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nas hipóteses 
de rescisão dos contratos em geral, com as conseqüências legalmente 
previstas. 

Sub-Cláusula Única: 

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

Cláusula Décima Terceira:- DAS OBRIGAÇÕES E 
RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 

I - Entregar os produtos/serviços, 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 

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/serviços; 
III - Recusar os serviços 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, § 20 e os recursos do art. 109, ambos da Lei 
n° 8.666/93, no prazo de até O5 (cinco) dias úteis: 

I - Advertência; 
II - Multa; 
III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com o SAAE PIUMHI-MG pelo prazo de até O2 (dois) anos; 
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CüMíSSzãí) PERMANENTE DE ÃJCITAÇAO 
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 e Ficará impedida de licitar e de contratar com o SAAE PIUMHI-MG, 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e 
da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, a pessoa jurídica que praticar 
quaisquer atos previstos no artigo 70 da Lei Federal no 10.520/02, 
observadas as normas contidas nas Resoluções n° 114/2011 e suas 
alterações e 118/2013, no que couber, e também: 
a) Ensejar o retardamento da execução do certame; 
b) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
c) comportar-se de modo inidôneo; 
cl) 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 acarretam prejuízo de monta à Administração; 

Sub-Cláusula Segunda: 

Pelo atraso na entrega dos produtos, por culpa imputada ao Fornecedor, e 
pela sua execução de forma incorreta, poderá ser aplicada multa, a ser 
determinada do seguinte modo, sem prejuízo de outras cominações 
cabíveis: 
I - Multa diária de 0,33°/o (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 
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CONHSSÃO PERÇMANENTE m: LICITAÇÀo 
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 
estabeiecidos para entrega de parte dos produtos, objetivando a sua 
entrega antecipada. 

Sub-Cláusula Sexta: 

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

Sub-Cláusula Sétima: 

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

Sub-Cláusula Oitava: 

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

Sub-Cláusula Nona: 

A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com o SAAE 
Piumhi-MG, pelo prazo de até O2 (dois) anos, poderá ser aplicada nos 
seguintes casos, mesmo que desses fatos não resuitem prejuízos à 
mesma: 
I - Reincidência em descumprimento de prazo estipulado; 
II - Descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação estipulada. 
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Cüii/HSSÃO PERMANENTE ma: LÀCITAÇIÃO 

Sub-Cláusula Décima: 

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

Sub-Cláusula Décima Primeira: 

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

Sub-Cláusula Décima Segunda: 

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

Sub-Cláusula Décima Terceira: 

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

Cláusula Décima Sexta:- DA NÃO ENTREGA DOS SERVIÇOS 

Em caso da não entrega total ou parcial dos produtos e serviços, erro na 
prestação dos serviços/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 nO 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 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 no 8.666/93 em 
sua atual redação, Decreto Municipal 2.887/2010 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 o Decreto Municipal na 
2887/2010 e Resolução n° 118/2013, as Leis Federais n° 8.666/93 e 
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CÍOMHSSÃO PEReMANENTE oe 'LÍCITAÇÍÃQ 
10.520/2002 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. 

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 
Eng° Odécio da Silva Melo 

Diretor Executivo 
-Órgão Gerenciador- 

Fornecedor 
Testemunhas:- 

RG n° 
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ANEXO IX 

MINUTA DE CARTA-CONTRATO N° (***)/2017 
__ PROCESSO LICITATORIO N° 45/2017 

PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N°01/2017 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° (***)/2017 

cONTRATANTE:- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
PIUMHI-MG, devidamente qualificado nos autos da Ata de Registro de 
Preços nO (***)/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 

O objeto da presente Ata é o Registro de Preços para o fornecimento de: 
Gasolina, Óleo Diese¡ S500 e Óleo Diesel BS-.IO e Serviços de 
Lavagem Geral para os veículos e equipamentos pertencentes à frota 
oficial do SAAE de Piumhi - MG, sendo este fornecimento parcelado de 
acordo com as necessidades do SAAE, de acordo corn o Anexo I, e 

conforme Edital do Pregão Presencial de Registro de Preços n° 
01/2017, a proposta do Fornecedor e a Ata da Sessão Pública do Pregão, 
cujos termos são parte integrante do presente instrumento. 

Cláusula Terceira:- DO IPREÇO, QUANTIDADE, DA VIGÊNCIA E DOS 
RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

I - Preço: 

53 i 



serviço Autônomo de Agua e Esgoto 
iicisacucs:ri'zuacpimrahhcsnna.hr (NPJ: 23.7813 lóflilllll Ill 

\Inaruuin \iunírivnl 41x¡ EILiS-"FFEH Praça: Zeca suarcs. 2 l 1 _ 3?925»nui› m Ulll-IL-'iillíí u Telefax 37-3311-1332 

(íoMissÀo PERMANENTE m; LiCmxÇÃo 
Lote Cod. Item Especificação Marca Unid. Quant. V. Unit. Sub- Valor Total 

Produt Total Lote 
o SAAE (R$) 
0303 1 Gasolina original Comum ¡- 10000 

I 1701 2 Óleo Diesel B5-10 original L 40000 

0802 3 Oleo Diesel BS-500 original L 35000 

“Prestação de serviço com 
fornecimento de material, de 
lavagem ecológica dos veiculos 
pertencente a frota do SAAE de 
Piumhi, sendo: 

Serviço lavagem geral em 02 (DUAS) 
0849 1 Retroescavadeiras, sendo: 01( 

uma) Retroesvadeira marca Fiat un 8 

Allis Mod. FB-80.4, 4 x 4, motor 
diesel 5500),. ano/modelo 2005, 01( 
uma) Retroesvadeira marca NEW 
HOLLAND/MODELO 511GB, 4x4 
anojmodelo 2016, motor a diesel (S-10) 
Serviço lavagem geral em 01(UM) 
Caminhão Ford/Cargo 1519 B motor 085o 2 a diesel ano212/modelo 2013-placa u" 6 

HMFJSUO 

Serviço lavagem geral em 01(UMA) 
0855 3 caminhonete Volkswagen Amarok un 10 

Highline CD2.0 16v TDI 4 x 4, Flex 
,ano/modelo 2012, pIaca-OPB-5693 
serviço lavagem geral em 02 
(Duas) Fiat/Strada Adventure CD, 

H Esp/Caminhonete/Ab. C. Dup., motor 
(mk) flex, ano/modelo 2010-Placas: HLF- 

02485 4 2777 E HLF-277B e O1(uma) un 36 
caminhonete Volkswagen Saveiro 
CE Trendline 1.6 8 V Flex GVI, 
Ano/modeIo~2014/2015-PIaca-PUT- 
8500 
Serviço lavagem geral em 04 
(QUATRO) sendo: 03 (três) 
motocicletas Honda Honda/NXRISD 
BROS ESD, motor a gasolina, 

0855 5 ano/modelo ZOOQ-Placa: HLV- I-II1 9 

0129,HLV-0128,HLV-O130 e 01 (uma) 
motocicletas Honda Honda/NXRIGO 
BROS ESD, motor a gasolina, 
ano/modelo 2015, placa- PVW-9646 
Serviço lavagem geral em 04 
(quatro) CAMINHÃO sendo:- 
01(UM) Caminhão Ford F4000, 02 
portas, ano [modelo 1.989-PEaca 
GNA6291; 01(UM) CAMINHÃO Ford 
F-4000, cabine dupla, 04 portas, 

0851 6 ano/modelo 2003- Placa HMN-0128, - un 36 
01(UM) Caminhão Ford F-350, 
cabine dupla, 04 portas, ano/modelo 
2009- Placa HLFr1776; motor a diesel e 

01(UM) Caminhão FORD/F 4000 TRV 
MULTI - Cabine Dupla, ano/modelo 
2015, placa PXF-7018 

II ~ Da quantidade: Necessário se faz a quantidade conforme quadro 
acima, perfazendo um valor global de R$ 
( )- 
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(ÍOMRSSÃO PERMANENTE DE LECETAÇÃO 
III- Da Vigência: O prazo de vigência do contrato será de .........  
iniciando-sena 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 Ie¡ 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 - Da dotação orçamentária: a ficha orçamentária está de 
conformidade com 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 n0 (***)/2017. 

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

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

Cláusula Sexta:- DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

A cada Ordem de Compra (Nota de Empenho) emitido em favor do 
fornecedor detentor da Ata de Registro de Preços nO (***)/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 das peças e serviços prestados, será 
realizada 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 Sônia Roseni Costa do SAAE atuará como gestor e 

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

  

Cláusula Oitava:- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

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 
Testemunhas:- 

RG no 

RG n° 
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(ÍOMHSSÃO PERÍMA'N'E<ZN'E"E EE LICÍTAÇÃO 
ANEXO I 

  

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 45/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

1 - Do Objeto 

Este termo tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação 
de empresa para o fornecimento de: Gasolina, Óleo Diesel S500 e Óleo Diesel BS- 
10 e Serviços de Lavagem Geral para os veículos e equipamentos pertencentes à frota 
oficial do SAAE de Piumhi - MG, sendo este fornecimento parcelado de acordo com as 
necessidades do SAAE, conforme especificações do Anexo I deste editai. 

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

LOTE I: A contratação do fornecimento de combustiveis, justifica-se pela necessidade de se 
manter a frota oficial do SAAE de Piumhi apta ao pronto atendimento das solicitações de 
deslocamento e/ou transporte, dos servidores para manter a administração e 

operacionalização do Sistema de Agua e Esgoto da Autarquia. 

LOTE II: Os veículos da frota do SAAE de Piumhi são utilizados na condução de servidores, 
necessitando de uma limpeza periódica, propiciando condições salutares de utilização. Uma 
conservação periódica adequada contribui para preservar o valor do veiculo. Poderá ser 
também condição para assegurar o direito de garantia no caso de danos por corrosão ou de 
deficiências na pintura da carroceria. A melhor proteção do veículo contra as influências 
ambientais nocivas é a lavagem frequente e a limpeza do motor. Quanto mais tempo os 
residuos de insetos, excrementos de aves, resinas das árvores, poeiras das estradas e 

industriais, manchas de asfalto, partículas de fuligem e outros sedimentos agressivos 
permanecerem aderidos à superfície do veículo, mais persistente será o seu efeito 
destruidor. Em temperaturas elevadas, devido_,_por exemplo, a urna exposição ao sol, o 
efeito corrosivo aumenta. 

3 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

a) A qualidade dos combustíveis, objeto desta licitação deverá estar de acordo com 
a Portaria 309/2001 e 248/2000 da Agencia Nacional de Petróleo - ANP. Havendo 
dúvida em relação à qualidade dos combustíveis oferecidos, a qualquer tempo, o 
SAAE de Piumhi se reserva o direito de solicitar amostragem dos combustíveis - 
nas bombas e/ou no tanque do veículo - para ser enviado a laboratório qualificado 
para proceder a análises de qualidade de conformidade com o determinado nas 
portarias acima identificadas. Qualquer alteração detectada será causa para 
rescisão imediata do contrato. 
b) Para os serviços de lavagem e geral ora contratados estes deverão seguir as 

recomendações do fabricante e adotar o método de lavagem ecológica, obedecendo 
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coMissÃo EJERMAÇNENÉÉZ DE LiciTAÇÃo 
aos critérios de sustentabilidade ambiental, conforme disposição da Instrução 
Normativa no 01 - SLTI/MP, de 19 de janeiro de 2010, com economia de água e 

utilização de produtos que não prejudiquem o meio ambiente. 
c) A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos 
produtos/serviços fornecidos, bem# como efetuar a substituição imediata, e 

totalmente às suas expensas de qualquer produto/serviço entregue 
comprovadamente aclulterado ou inutilizável, portanto, fora das especificações 

técnicas e padrões de qualidade. 
d) O gestor/fiscal de contrato do SAAE não aceitará nem receberá qualquer 
produto/serviços 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. 

4- QUANTITATIVOS 
4.1-PLANILHA DE QUANTITATIVOS GERAL - Combustíveis, com estimativa para 12 
(doze) meses, para os veiculos e equipamentos pertencentes a frota do SAAE DE PIUMHI- 
MG 

Itens Descrição do produto Unidade Total mensal Total para 12 
Medida estimada meses (litros) 

(litros) 
1 Gasolina original Comum L 333,33. 10.000 

2 Óleo Diesel 35-10 original L 3333,33 40.000 

3 Óleo Diesel ns-soo original L 2315,57 35.000 

4.2-PLANILHA DE QUANTITATIVOS GERAL: Serviço Lavagem Geral para os veiculos e 

equipamentos pertencentes a frota do SAAE DE PIUMHI-MG com estimativa para 12 (doze) 
meses. 

Itens Descrição do produto' Unidade Total mensal Total para 12 
medida meses 

"Prestação de serviço com fornecimento 
de material, de lavagem ecológica dos 
veículos pertencente a frota do SAAE de 
Piumhi, sendo: 

1 Serviço lavagem geral em 02 (DUAS) UNID O 7 8 
Retroescavadeiras, sendo: O1(uma) ' ' 
Retroesvadeira marca Fiat Allis Mod. FB- 
80.4, 4 x 4, motor diesel 5500),. ano/modelo 
2005, 01( uma) Retroesvadeira marca NEW 
HOLLAND/MODELO 511GB, 4x4 ano/modelo 
2016, motor a diesel (S-10) 

2 Serviço lavag_em geral em O1(UM) 
Caminhão Ford/Cargo 1519 B motor a diesel UNID. 0,5 6 

ano21 Z/modelo 2013-placa HMF-7500 
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(EOMESSÃO PERNEANIENIiE m: LICIfIfAÇÀO 
Serviço lavagem geral em 01(UMA) 
caminhonete Volkswagen Amarok Highline 
CD2.0 16v TDI 4 x 4, Flex ,ano/modelo 2012, 
pIaca-OPB-5693 

UNID. 0,8 10 

Serviço lavagem geral em O2 (Duas) 
Fiat/Strada Adventure CD, 
Esp/Caminhonete/Ab. C. Dup., motor flex, 
ano/modelo 2010-Placas: HLF-2777 E HLF-2778 
e 01(uma) caminhonete Volkswagen 
Saveiro CE Trendline 1.6 8 V Flex GVI, 
Ano/mode|o-2014/2015-Placa-PUT-BSOO 

UNID. 36 

Serviço lavagem geral em D4 (QUATRO) 
sendo:03 (três) motocicletas Honda 
Honda/NXR150 BROS ESD, motor a gasolina, 
ano/modelo 2009-PIaCa: HLV-0129,HLV- 
0128,HLV-O130 e 01 (uma) motocicletas 
Honda Honda/NXRIGO BROS ESD, motor a 

gasolina, ano/modelo 2015, placa- PVW-9646 

UNID 0,75 

Serviço lavagem geral em 04 (quatro) 
CAMINHÃO sendo:- 01(UM) Caminhão Ford 
F4000, 02 portas, ano /modelo l.989-Placa 
GNA6291; 01(UM) CAMINHÃO Ford F-4000, 
cabine dupla, 04 portas, ano/modelo 2003- 
Placa HMN-0128, -D1(UM) Caminhão Ford F- 

350, cabine dupla, 04 portas, ano/modelo 
2009- Placa HLF-17?6,' motor a diesel e 01(UM) 
Caminhão FORD/F 4000 TRV MULTI - Cabine 
Dupla, ano/modelo 2015, placa PXF-7018 

UI1 36 

5. ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
PARA A DESPESA 
Para definição do valor global estimado para esta contratação, foram observados os 
orçamentos realizados, os gastos com aquisição foram de R$ 301.302,79 (trezentos e 
um mil, trezentos e dois reais e setenta e nove centavos). 
5.1 - Na planilha a seguir, estão discriminados os valores unitários máximos 
admitidos para participação nesta licitação. 

Lote Cod. Item Especificação Marca Unid._Quant. V. Unit. Sub- Valor Total 
Produt Total Lote 
oSAAE (M) 
0803 1 Gasoüna or¡g¡na| Comum L 10.000 4,04 40.400,00 285.800,00 

¡ 1701 2 Õ¡e°D¡e5e'B5'1°0T¡9¡“3¡ L 40.000 3,30 132.000,00 

D802 3 Óleo Diesel BS-500 original L 35.000 3,24 113.400,00 
\ 

**Prestação de serviço com 15.502,79 
fornecimento de material, de 
lavagem ecológica dos veiculos 
pertencente a frota do SAAE de 
Piumhi, sendo: II 

(**) Serviço lavagem geral em 02 (DUAS) 

0849 1 Retroescavadeiras, sendo: 01( 
uma) Retroesvadeira marca Fiat Un 3 30140 1437529 

Allis Mod. FB-80.4, 4 x 4, motor 
diesel 5500),. ano/modelo 2005, 01( 
uma) Retroesvadeira marca NEW 

HOLLAND/MODELO B110B, 4x4 
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ano/modelo 2016, motor a diesel (S-IO) 

Serviço lavagem geral em D1(UM) 
0850 2 Caminhão Ford/Cargo 1519 B motor un 

a diesel ano212/modeIo 2013-placa 6 197,94 1.187,64 
HMF-7500 
Serviço lavagem geral em 01(UMA) 
caminhonete Volkswa en Amarok 

0856 3 Highline co2.o 16v TD?4 x 4, Flex "" 10 145% 1'457'4° 
,ano/modelo 2012, pIacarOPB-5693 
Serviço lavagem geral em 02 
(Duas) Fiat/Strada Adventure CD, 

Esp/Caminhonete/Ab. C. Dup., motor 
flex, ano/modelo 2010-PIacas: HLF~ 

02485 4 2777 E HLF-2778 e 01(uma) un 36 108,80 3.916,80 
caminhonete Volkswagen Saveiro 
CE Trendline 1.6 8 V Flex GVI, 
Ano/modelo-2014/20IS-Placa-PUT- 
8500 

Serviço lavagem geral em 04 
(QUATRO) senclo:03 (três) 
motocicletas Honda Honda/NXRISD 
BROS ESD, motor a gasolina, 

0855 5 ano/modelo 2009-PIaca: HLV- un 9 28,95 260,55 

0129,HL\l-0128,HLV-0130 e 01 (uma) 
motocicletas Honda HondafNXR160 
BROS ESD, motor a gasolina, 
ano/modelo 2015, placa- PVW-9646 
Serviço lavagem geral em 04 
(quatro) CAMINHÃO sendo:- 
D1(UM) Caminhão Ford F4000, 02 
portas, ano /modelo 1.989-Placa 
GNA6291; -o1(uM) CAMINHÃO Ford 
F-4000, cabine dupla, 04 portas, 

0851 6 ano/modelo 2003- Placa HMN-0128, - un 36 173.70 5153.20 
01(UM) Caminhão Ford F-350, 
cabine dupla, D4 portas, ano/modelo 
2009- Placa HLFA1776; motor a diese! e 

01(UM) Caminhão FORD/F 4000 TRV 
MULTI - Cabine Dupla, ano/modelo 
2015, placa PXF-7018 

** = LOTE 2: Os serviços deverão ser realizados com as especificidades discriminadas a 

seguir: 
LAVAGEM GERAL COM LIMPEZA DO MOTOR 
A lavagem geral com lavagem do motor deverá comportar os seguintes itens: 
a) limpeza dos tapetes 
b) limpeza do painel 
c) limpeza dos vidros 
d) aspiração interna do veículo 
e) aplicação de produtos nos pneus 
f) limpeza do motor (Deverá atender as recomendações do fabricante, tendo em vista a 

possibilidade de causar danos ao mesmo e ou ao sistema eletrônico e componentes 
localizados ao seu redor. 
g)Os serviços de lavagem completa/geral: Entende-se por lavagem completa/geral do 
veículo, a sua limpeza inferior, externa, .interna, secagem e acabamento, sopragem, 
aspiração geral e polimento. Inclui-se nesse processo a lavagem do motor, chassi, para- 
lamas, embuchamentos, etc. Lavagem das entreportas, para-choques, pneus, aros, telas, 
faróis e bancos, onde for possível o alcance dos pontos desejados. Inclui-se a lavagem a 
seco .interna que compreende: Lavagem a Seco (bancos, carpetes, piso, forro lateral, forro 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICETAÇÃO 

teto): escovar e retirar a sujeira com máquina apropriada, utilizando-se aplicação de 
produtos adequados, quantas vezes necessárias para alcançar a limpeza desejada. 

5.2- RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

Os recursos orçamentários correrão por conta das possíveis dotações orçamentárias 
consignadas nos Programas: 17.122.0021.2165, 17.512.0447.2169 E 

17.512.0449.21.70, e Elementos: 3.3.90.30, 33.90.39 do Orçamento do SAAE 
PIUMHI-MG em vigor, ou da que vier a substitui-Ia nos próximos exercícios, segundo o 

novo Plano de Classificação Funcional Programática, e demais disposições contidas na Lei no 

4.320/64, em combinação com inciso V, do art. 55, da Lei no 8.666/93, em combinação 
com o § 1°, do art. 18, da Lei Complementar no 101/2000. 

6 - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

a) O fornecimento dos produtos e serviços será parcelada de acordo com as necessidades 
do SAAE PIUMHI-MG. 

'r ABASTECIMENTO : 
DOS VEÍCULOS: 
Os veículos serão conduzidos pelos funcionários do SAAE, credenciados para este 
fim, até o posto do licitante vencedor, os quais apresentarão requisição fornecida 
pelo SAAE, com assinatura do funcionário credenciado para este fim. Não será 
permitida a execução do objeto sem as referidas requisições. 
DOS GRUPOS GERADORES: 
Para atender o abastecimento dos Grupos Geradores instalados nas seguintes 
localidades: 01 (Um) na Estação de Tratamento de Água - ETA na Rua João Perez no 
233, Bairro Nova Piumhi, 01 (Um) na Estação Elevatória de Esgoto no Bairro Morada 
do Sol na Av. do Contorno e 01(um) na Elevatória de Esgoto na Rua Oito NO 100- 
Bairro Alvorada - (Sítio Pâmela), o licitante vencedor será obrigado a levar o 
combustível Óleo Diesel S500 e BS-.IO até o local onde estão instalados os 
grupos geradores sem nenhum custo adicional para o SAAE, devidamente 
acondicionados e transportados dentro das normas e leis vigentes, com entrega 
imediata quando solicitado pelo SAAE e de acordo com suas necessidades, através 
de uma requisição fornecida pelo SAAE, com assinatura do funcionário credenciado 
para este fim 

 

r' Serviço lavagem geral: O licitante vencedor deverá dirigir-se a Sede Administrativa 
do SAAE à Praça Zeca Soares no 211, em horário comercial (8:00H às 11:00h e de 
12:30 às 16:00h) para coletar os veículos/equipamentos no prazo de 48:00 horas 
após o recebimento da ordem de serviços fornecida pelo SAAE, com assinatura do 
funcionário credenciado para este fim, devolvendo os mesmos no prazo de 
08:00horas 

b) Tanto os serviços de lavagem e geral como os abastecimentos dos veiculos do SAAE 
serão solicitados mediante a resenta ão de re uisi ões fornecida elo SAAE com 
assinatura do funcionário credenciado para este fim. Não sera' permitido a 
execução do obieto sem as referidas reguisições. 
c) Os produtos deverão estar de acordo com a legislação pertinente, e seguir as 
recomendações do fabricante de forma a garantir completa segurança e 
operacionalização da frota e equipamentos do SAAE. 
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d)Os serviços ora contratados deverão adotar o método de lavagem, seguindo as 
recomendações do fabricante e obedecendo aos critérios de sustentabilidade 
ambiental, com economia de água e utilização de produtos que não prejudiquem o 
meio ambiente. 
e) O licitante vencedor assume integralmente a responsabilidade por prejuízos decorrentes 
de acidentes de trabalho eventualmente ocorridos com seu pessoal durante o transporte e 

ou descarga do produto Iicitado. 

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/prestação de serviços será feito inicialmente em caráter 
provisório. O aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento está 
condicionado ao atendimento, conferência dos produtos/serviços peão Setor Patrimônio 
Material e Transporte, observados os artigos 67 a 76, da Lei Federal n98.666/93. 
c) Caso não cumpridas as exigências deste Edital, o fornecedor será comunicado a substituir 
os produtos /serviços por outro que atenda as especificações constantes deste Edital, sem 
nenhum ônus para a Administração. 

7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) Entregar os produtos/serviços, na forma pactuada; 
b) Dar ciência o SAAE Piumhi-MG, imediatamente, e por escrito, de qualquer anormaiidade 
existente nos produtos/ prestação dos serviços, mesmo que não sejam de sua competência; 
c) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo SAAE Piumhi-MG, cujas 
reclamações se obriga a atender prontamente; 
d) A ausência ou omissão da fiscalização do SAAE Piumhi-MG não eximirá o Fornecedor 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 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. 

8 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a) Efetuar o pagamento no prazo estipulado na Cláusula Nona; 
b) Notificar ao Fornecedor qualquer irregularidade ou defeito encontrado na prestação dos 
serviços; 
c) Recusar os serviços que não estiver de acordo com as especificações; 
d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
Fornecedor. 

9 - DO PAGAMENTO 
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(TOMISSÃO Piaizivianiiivrs ma: LICITAÇÃO 
a)O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação quando solicitado pelo 
SAAE PIUMHI-MG através de nota de empenho e de acordo com as necessidades da 
autarquia será efetuado MENSALMENTE, pela Tesouraria do SAAE PIUMHI-MG, por 
processo legal, após a comprovação da entrega do objeto Iicitado nas condições exigidas e 

apresentação dos documentos fiscais devidos, no prazo de O7 (sete) dias úteis; sob pena de 
multa de 0,5% ao mês, ou fração (pro rara die), sobre o valor da fatura; 
-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) 0 SAAE PIUMHI-MG, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá devolvê- 
la à adjudicatária para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo 
estipulado no "item 1" será contado somente a partir da reapresentação do documento, 
desde que devidamente sanado o vício. 
d) O pagamento devido pelo SAAE PIUMHI-MG será efetuado por meio de depósito em 
conta bancária a ser informada pela adjudicatária ou, eventualmente, por outra forma que 
vier a ser convencionada entre as partes, sem nenhum ônus para o SAAE PIUMHI-MG. 
e) O pagamento não será efetuado, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 
financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito à alteração 
de preços, correção monetária, compensação financeira. 
f) Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a adjudicatária dará ao SAAE 
PIUMHI-MG plena, geral e irretratável quitação da remuneração referente aos valores nela 
discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma. 
g) O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento dos materiais, objeto desta licitação, 
nos seguintes casos: 

o Se a qualidade dos produtos e serviços não corresponder às especificações exigidas 
no instrumento licitatório, os mesmos serão devolvidos ao Fornecedor para 
regularização no prazo máximo de 05 (cinco dias), independentemente da 
aplicação das penalidades cabíveis; 

- Obrigação do Fornecedor com terceiros que, eventualmente, possa prejudicar o SAAE 
PIUMHI-MG; 

o Débito do Fornecedor para com o SAAE PIUMHI-MG quer provenha da execução do 
contrato, quer resulte de outras obrigações; 

. Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o pagamento ficará 
retido até que o Fornecedor atenda a cláusula infringida. 

h) Nenhum pagamento isentará o Fornecedor das responsabilidades e obrigações, nem 
implicará na aceitação definitiva dos produtos. 
i) No preço ajustado na proposta final incluem-se todas as despesas verificadas tais como 
transportes, imposto, taxas, seguros, bem como os ônus decorrentes de contratação de 
pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, e outras que 
direta ou indiretamente incidirem sobre a contratada; 

10 - Da Vigência da Ata de Registro de Preços 

I - A Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da 
sua assinatura. 

11 - GESTÃO [FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 



 
Serviço Autónomo de Água e Esgoto 

Sic¡Encues-¡rwaiaepitzmliàcsniLln' INPA: ljfrüñlúiiiilíli 10 

\níarquiiu Miwiripail the¡ ![]\3ñl:l›í), Praça¡ Zeca Soares. lê E w ÇÊTUZS-Ílüíl ?EIWEIIHÀHJ -ffclufsis ÂT-JJTI-iâãí 

COMISSÃO PeRMAiNEsrre pa: LiciTAÇÀo 
O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a 

conferência das peças e serviços prestados, será realizada pela servidor do SAAE Sônia 
Roseni Costa no 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 Sônia Roseni Costa do SAAE atuará como gestor e fiscalizador da execução 
do objeto contratual. 
§2° - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem 
reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações 
decorrentes deste Contrato 

12 - 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 ate' 05 (cinco) dias úteis: 
a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o SAAE 
Piumhi-MG pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SAAE Piumhi~MG. 
e) 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° 10.520/02, e também: 
- Ensejar o retardamento da execução do certame; 
- Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
- Comportar-se de modo inidôneo; 
- Fizer declaração falsa; 
- Cometer fraude fiscal; 
- Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
- Recusar-se injustificadamente a assinar o contrato ou retirar a nota de empenho. 

13 - CONDIÇÕES GERAIS: 

O SAAE poderá alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços ofertados, 
obedecido o disposto no § 1° do artigo 65, da _Lei 8.666/93. 
A contratação será formalizada por meio de nota de empenho de despesa, nos termos do 
artigo 62 da Lei n° 8.666/1993. 
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(ÍOMISSÃG PERMAN &N11; BEE LiCrrAÇÃo 
_ ANEXO 11 

PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 45/2017 

MENOR PREÇO poa LOTE 

MINUTA DE CARTA-PRO POSTA 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento d0(5) item(ns) abaixo discrimínado(s), que integra o instrumento 
convocatório da licitação em epígrafe. 
1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
Razão social do Lscitante: 
CNPJ: 

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

Lote Cod. Item Especificação Marca Unid. Quant. V. Unit. Sub- Valor Total 
Produt Total L°te 
o SAAE (R$) 
9303 1 Gasolina original Comum ¡- 10-000 

I 1701 2 Óleo Diesel BS-10 original _ 1_ 40300 

0302 3 Óleo Diesel :ss-soa original 35.000 

“Prestação de serviço corn 
fornecimento de material, de 
lavagem ecológica dos veículos 
pertencente a frota do SAAE de 
Piumhi, sendo: 

Serviço lavagem geral em 02 (DUAS) 
Retroescavadeiras, sendo: 01( 

0349 1 urna) Retroesvadeira marca Fiat 
Allis Mod. FB-B0.4, 4 x 4, motor 
diesel 5500),. ano/modelo 2005, 01( 
uma) Retroesvadeira marca NEW 

HOLLAND/MODELO 511GB, 4x4 
ano/modelo 2016, motor a diesel (S-10) 
Serviço lavagem geral em 01(UM) 

1¡ 0850 2 §“Ê¡'.§ÊÍ'°aÊÊEÍÉÍÊZÊÊkÍHÊoÊTÂJÂÊÃ 'm 6 (**) HMF-?SUO 

Serviço lavagem geral em 01(UMA) 
0856 3 caminhonete Volkswagen Amarok 

Highline CD2.0 16v TDI 4 x 4, Flex 
,ano/modelo 2012, pIaca-OPB-5693 
Serviço lavagem geral em 02 
(Duas) Fiat/Strada Adventure CD, 

Esp/Caminhonete/Ab. C. Dup., motor 
flex, ano/modelo ZOIO-Placas: HLF- 

02485 4 2777 E HLF-2778 e D1(uma) un 36 

caminhonete Volkswagen Saveiro 
CE Trendline 1.6 8 V Flex GVI, 
Ano/modeIo-2014/20IS-Placa-PUT- 
8500 

Serviço lavagem geral em 04 

D855 5 íifoltãerizltãtas HOIÍãgdfÍDOEda/NXÉÃÊÍ un 9 

BROS ESD, motor a gasolina, 

un 8 

un 10 
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(ÀÍÚWERSSÃO Píã-RMíâNEfWlil m: LICHÉAÇÃO 
ano/modelo ZGUB-Placal: ' HLV- 

0129,HLV-012B,HLV-0130 e 01 (uma) 
motocicletas Honda Honda/ NXR160 
BROS ESD, motor a gasolina, 
ano/modelo 2015, placa- PVW-9646 

Serviço lavagem g_eral em 04 
(quatro) CAMINHAO sendo:- 
O1(UM) Caminhão Ford E4000, 02 
portas, ano [modelo 1.9_89-PIaca 
GNA6291; -O1(UM) CAMINHAO Ford 
F-4000, cabine dupla, 04 portas, 

0851 5 ano/modelo 2003- Placa HMN-0128, - un 36 
01(UM) Caminhão Ford F-350, 
cabine dupla, 04 portas, ano/modelo 
2009~ Placa HLF-1776; motor a diesel e 

01(UM) Caminhão FORD/F 4000 TRV 
MULTI - Cabine Dupla, ano/modelo 
2015, placa PXF-7018 

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão. 
Local e Data 
Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representante Legal 
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PORTARIA-SAAE!”MÊS/ZM7 
É 

“DESlGb/_A PREGGEiRO E. NOMEIA seguia DE 
Apoio PAÉA ATUARÉM NAS LICITAÇOES, NA 
Moo/termo¡ PREGÃO ?Reseuozat E 
'PREGãAO P; eseNciAL -NO _REGISTRO os 

Pascoa, NOÍPE-eiooo oe JANEIRO pe' 2017 A baxei/ago; os 2017 E M_ OUTRAS 
PRQVIDENCEÀSJ” 

'O Diretor Executivo do Serviço de :Água e Esgoto de Piumhi, Minas , 

Gerais. no uso de suas atribuições iegais que lhe: confere a Resolução n° 127/2016 
de 7/07/2016, criada pelo Comitê Técnico ,e Administrativo do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Piumhi, Minas _C-Berais, com o objetivo de implementar a 
modaiidade de licitação do tipo PREGAO PRESENCIAL E PREGAO PRESENCIAL 
NO REGISTRO DE PREÇOS, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 2.887/2010 
(institui o Pregão), e Resoiução 118/2013 (Institui o Sistema de Registro de Preços), 
em cumprimento a Lei Federai n° 10.520/2002, subsidiariamente a Lei 8.666/93. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Designar, para exercer a atijbuições iegais de Pregoeira na 
realização de compras na modalidade de iicitaç; o tipo PREGÃO PRESENCIAL E 
PREGÃO PRESENCIAL NO REGISTRO DE ÊREÇOS, a servidora púbiica de 
carreira do SAAE de Piumhi-MG Maria das Gracias Ferreira Barros Goulart, por 
meio de disputa justa entre os interessados. a :compra mais económica, segura e 
eficiente para o SAAE de PiumhLMG. i 

z 

Art. 2° e Como equipe de apoio ficam nomeadas. as seguintes servidores: 

Titulares : 
- Maria Luciana Goulart de Castro 
- Sônia Roseni Costa 
~ Aiiton Francisco Figueiredo 

Art. 3° - As servidores acima designadas. quando convocadas. deverão 
apresentar-se á Pregoeira para atuarem nas sessões, dos pregões. no dia e hora 
marcados. i 

Art. 4° - A Pregoeira e sua equipe de apoio reaiizarâo as seguintes atividades: 

l - O credenciamento dos interessados;  
ll - O recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de 

habilitação; CONFERE  co' o ORIGINAL 
se ACHA ARQ_ 

AUTARQUIA. ?NADO NESTA m; PI MHI - MG 
PIUMHI_ i 
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ill - A abertura- dos enveiopes das propostas: 
classificação das propostas; i 

de preços, o seu exame e a 

iv- A condução dos procedimentos relativos aos Iíainoes e à escoiha da proposta ou 
lance de menor preço; 
V ~ A abertura dos envelopes de documentos de híebiiitação; 
VI - A adjudicação da proposta de menor preço; g; 

VI¡ - A elaboração da ata; 
van - A condução dos trebaihosda equipe de apoiíí; 
1X - O recebimento, exame e o parecer sobre. os recursos; 
X - O encaminhamento do processo devidament; 
autoridade competente para fins de homologaçãog 

a instruído, após a adjudicação, à 

Art. 5° ~ 0 mandato dos servidores acârma nomeados terá vigência ate 
Sildezembro/ZOW, possibilitado -a recondução. 

Art'. 6° - Os servidores nomeados  
oonoomâtantes com as de seus respectivos cargos 

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

Piumhi-MG, 02 de janeiro de 2017. 

¡ É 

Eng. ooÉcro DA sm? 
Diretor Executivo do 

esempenharào suas atribuições 
e funções. 

se. 

A MELO 
SAAE 

CERÍ_ 
A0 D 

munsçnpm. _o E P13 IOUEIAWL  . _ 

_  T l, _ Nf* armor» 13g 

Aviso oo Municipio». “'<~ 
.Amos PARA ::ins or: c«?-Ír7ñ7.7r"é§ís...í 

sro No ARTIGO 72 an» m an: ÀmüA  
Piumü-.ázázfâgi. ..LJÉ 

i 

2 

CONFEÉ 

r l    
cüese s. vassoura miolo Aouigrasrmrsvo 

E COM O ORIGINAL 
SE ACHA ARQUIVADO NESTA 
AUTA RC 

PlUMHl_ o 

saiam#    i...  ..  x 
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RESOLUÇÃO N° 118/2013, DE 25 DE JANEIRO DE 2013. 

Regulamenta o Sistema de Registro de Preços 
previsto no art. “i5 do Lei n! 8.666. de 21 de junho 
de 1993. 

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

CONSIDERANDO o disposto no art. i5, da Lei Federal n° 8.666/93. atualizada 
pela Lei n° 8.883/94: 

CONSIDERANDO, mais. a necessidade de promover a transparência fiscat, o 
interesse público, a racionalização e a agiiidade dos processos administrativos para a 
aquisição de bens e serviços comuns pelo SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE 
PIUHMI-MG: 

CONSIDERANDO. outrossim. a 
contribuam para a redução do déficit público: 

necessidade de adotar medidas que 

CONSIDERANDO, finalmente. a necessidade de unifonnização normativa, 
tendo em vista. o advento do Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013. que da 
nova regulamentação ao art. i5 da Lei 8.666/93. 

E com a ORIGINAL 
ÊÊÍÃÉEI: AeauIvApo NESTA 

R E S O l. V E: AUTARQUMGM 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 19 As contratações de serviços e a aquisição de bens, quando 
efetuadas peio Sistema de Registro de Preços - SRP, obedecerão ao disposto nesta 
Resoiução. 

Art. 29 Para os efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes a 
definições: 

l - Sistema de Registro de Preços ~ conjunta de procedimentos para registro 
format de preços reiotivos ã prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações 
futuras: 

,a Il - ata de registro de preços - documento vinculotivo, obrigacional, com 
c 'racterísfica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, 

_,«taf:necedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as  disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas: j/Í, 
_.  'I J/onJLI/rtto de i t - 1 /l 

Ill - órgão gerenciador - 
procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro 

Diretoria Executiva, responsavel pela condução do 



descumpri _/ 
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de preços dele decorrente: 
lV - órgão participante - os Departamentos e Setores do Serviço Autónomo 

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

que. não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos 
desta norma, faz adesão ã ata de registro de preços. 

VI - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG: SAAE PIUMHl-MG. 

Art. 39 O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes 
hipóteses: 

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

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: 

Ill - quando tor conveniente a aquisição de bens ou a contratação de 
serviços para atendimento a mais de um setor ou departamento: ou 

lV - quando, pela natureza do objeto, não for possivel definir previamente o 
quantitativo a ser demandado pelo SAAE PIUMHIFMG. 

CAPÍTULO u 

DAS COMPETÊNCIAS no óneão GERENCIADOR 

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

l - consolidar informações relativas ã estimativa individual e total de 
consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos 
básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização: 

ll - promover atos necessarios ã instrução processual para a realização do 
procedimento licitatório: 

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

IV - confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o 
objeto a ser iicitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de referência ou projeto e 

basico: 
v - realizar o procedimento licitatório: 
Vl - gerenciar a ata de registro de preços: 
VII - conduzir eventuais renegociações dos preços registrados; 
Vlll - aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 

decorrentes de infrações no procedimento licitatório: e 
IX - aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 

deco ?do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do ento das obrigações contratuais. em relação às suas próprias contratações. 

com o ORIGINAL 
ÊÊIÀFCÉÊXEARQUIVADO NESTA 

UIA. AUTARQ PNMH¡ _ MG 

.L r _ e    "JIUMHL 

w   
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CAPÍTULO u¡ 

DAS COMPETÊNCIAS no oracao PARTICIPANTE 

Art. 5! O órgão participante sera responsavel pela manifestação de interesse 
em participar do registro de preços, providenciando o encaminhamento ao órgão 
gerenciador de sua estimativa de consumo, local de entrega e. quando couber, 
cronograma de contratação e respectivas especificações ou termo de referência ou 
projeto basico, nos termos da Lei nã 8.666, de 2i de junho de 1993, e da Le¡ nã 10.520, de i7 
de julho de 2002, adequado ao registro de preços do qua! pretende fazer parte, devendo 
ainda: 

l - garantir que os atos relativos a sua inclusão no registro de preços estejam 
formalizados e aprovados pela autoridade competente: 

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

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

Parágrafo único. Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla 
defesa e o contraditório, as penaiidades decorrentes do descumprimento do pactuado 
na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em_ 
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

CONFERE COM O ORIGINAL 
SE ACHA ÂQQUIVADO NESTA 

CAPÍTULO IV ^“T^RQ'¡ÍQ¡,,L,, _ MG 
_ PlUMHl. __0__2_ _ ,.._ _ 

DA LICITAÇAO PARA REGISTRO DE P_REÇO __ @[751 ::Lig 

Art. 69 A licitação para registro de preços será realizada naodalidade de pregão, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, e sera precedida de ampla pesquisa de 
mercado. 

    
§ 1! O julgamento por técnica e preço poderá ser excepcionalmente 

adotado, o critério do órgão gerenciador e mediante despacho fundamentado da 
autoridade maxima do órgão ou entidade. 

522 Na licitação para registro de preços não é necessario indicar a dotação 
orçamentária, que somente sera exigida para a formalização do contrato ou outro 
instrumento hábil. 

Art. 79 O órgão gerenciador poderá dividir a quantidade total do item em 
lotes, quando técnica e economicamente viável, para possibilitar maior competitividade. 
observada a quantidade minima, o prazo e o loca! de entrega ou de prestação dos 
serviços. e 

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

ecífica de cada órgão ou entidade participante do certame. 
§ 2! Na situação prevista no § i9, devera ser evitada a contratação, em um 

esmo órgão ou entidade, de mais de uma empresa para a execução de um mesmo 
serviço. em urnamesma localidade. para assegurar a responsabilidade contratual e o 

adronização. 
3 
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Art. 82 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 objeto, que explícitarã o conjunto de 
elementos necessários e suficientes, com nivel de precisão adequado para a 
caracterização do bem ou serviço, inclusive definindo as respectivas unidades de medida 
usualmente adotadas; 

II - estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e 
órgãos participantes; 

III - estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não 
participantes, observado o disposto no § :lido art. 21, no caso de o órgão gerenciador 
admitir adesões: 

IV - quantidade minima de unidades a ser cotada, por item, no caso de 
bens 

z¡ V - condições quanto ao local, prazo de entrega, forma de pagamento, e 
nos casos de serviços, quando cabível, frequência, periodicidade, características do 
pessoal, materiais e equipamentos a serem utilizados, procedimentos, cuidados, deveres, 
disciplina e controles a serem adotados: 

Vl - prazo de validade do registro de preço, observado o disposto 
no caput do art. l l: 

VII - órgãos e entidades participantes do registro de preço: 
VIII - modelos de planilhas de custo e minutas de contratos, quando cabível: 
IX - penalidades por descumprimento das condições; 
x - minuta da ata de registro de preços como anexo: e 
Xl - realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da 

vantajosidade. 

§ 't9 O edital podera admitir, como critério de julgamento, o menor preço 
aferido pela oferta de desconto sobre tabela de preços praticados no mercado, desde 
que tecnicamente justificado. 

§ 29 Quando o edital prevír o fornecimento de bens ou prestação de 
serviços em locais diferentes, é facultada a exigência de apresentação de proposta 

“N diferenciada por região, de modo que aos preços sejam acrescidos custos variaveis por 
regiao. a 

§ 39 A estimativa a que se refere o inciso lII do caput não sera considerada 
para fins de qualificação técnica e qualificação econômico-financeira na habilitação do 
licitante. 

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

Parágrafo único. A apresentação de novas propostas na forma 
do caput não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem 

/classificada CONFERE com o ORIGINAL / se ACHA A°QUIVADO NESTA 
AUTARQU A. 

CAPÍTULOV F** MH' -MG 
PIUMHI, , O 

no REGISTRO o¡ ?maços E DA VAL! e - , -e - - › #EÉÊÉ-!ü-!Jt 

 
  

Art. 10. Após a homologação da licitação, o registro preços observará, 
entre outras, as seguintes condições: 
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I - sera incluido, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem 
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na seqüência da 
classificação do certame: 

il - o preço registrado com indicação dos fornecedores sera divulgado no 
quadro de avisos do Município de Piumhi-MG, nos termas do Decreto Municipal n” 
2.887/2010, e, facultativamente, disponibilizado em meio eletrônico para orientação do 
SAAE PIUMHI-MG e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços: 
e 

Ili - a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata devera ser 
respeitada nas contratações. ' 

§ 190 registro a que se refere ocaput tem por objetivo a formação de 
cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses f¡ previstas nos arts. i9 e 20. 

§ 29 Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem: 

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

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

§ 39 Se houver mais de um licitante na situação de que trata o inciso ll do § 

29, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase 
competitiva. 

Art. ii. _O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a 
i2 (doze) meses. incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso Ill do § 39 do art. i5 
da Lei n? 8.666, de 1993. 

§ i! É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de 
registro de preços, inclusive o acréscimo de que_ trata o§ i9 do art. 65 da Lei n? 8.666, de 

*W 1993. 

§ 29 A vigência das cartas-contratos decorrentes do Sistema de Registro de 
Preços sera definida nos instrumentos Convocatórias, observado o disposto no art. 57 da Lei 
nã 8.666, de 1993. 

§ 3! As cartas-contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços 
poderão ser alteradas. observado o disposto no art. 65 da Lei n! 8.666, de 1993. 

§ 49 O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços devera ser 
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DA ASSINATU/BA DA ATA E DA CONTRATAÇÃO COM F ' - e  Art. i2. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, 
rvado o disposto no art. i0, serão convocados para assinar a ata de registro de 

preços. dentro do prazo e condições estabelecidos no instrumento convocatório. 
podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período. quando solicitado pelo 
fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
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Parágrafo único. É facultado ao SAAE PIUMi-Il-MG, quando o convocado 
não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os 
licifanies remanescentes, na ordem de classificação, para faze-Io em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas 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. 

Art. 14. A contratação com os fornecedores registrados será formalizado 
pelo SAAE PiUMHI-MG por intermédio de carta-contrato, emissão de nota de empenho de 

n¡ despesa ou autorização de compra. conforme dispõe o § 2° e caput do ari. 62 da Lei 
nã 8.666. de 1993. 

Parágrafo único. A Carta-Contrato observará no que couber, o disposto no 
artigo 55 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

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

NFERE COM o_ ORIGINAL 
ÊSACHA :PQUIVADO NESTA 

CAPÍTULO vu AuTARüiél/u- i IV' ~tl - MG 

DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO nos 912336?! É 
Art. 16. Os preços registrados poderão ser revistos enggecorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eve o custo dos 

serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações 
“W junto aos fornecedores. observadas as disposições contidas na alinea "d" do inciso II 

do caput do art. 65 da Lei n°-' 8.666. de 1993. 

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

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

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

Art. 18. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços 
strados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 

derá:  
 
 

- liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada 

eracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 
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ll - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 

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

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

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

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

superior aqueles praticados no mercado: ou  IV - sofrer sanção prevista nos incisos Ill ou iV do caput do ari. 87 da Lei n° 
8.666, de 1993, ou no art. 72 da Le¡ nã 10.520, de 2002. 

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

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

CONFERE com o ORIGINAL 

l - por razão de interesse público: ou ÊE _çfêtâ ffÍQUÍVA DO NESTA 
Il - a pedido do fornecedor. U 'j' u' q¡ _ MG 

PIUMHI. .I 
\ 

CAPÍTULO vu¡ \JV DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO n¡ maços POR ónsÃo ou TIDADES NÃO q PARTICIPANTES 

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

§ 1! Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

§ 2! Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 
fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes 
e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

§ 3! As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não 
derão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do 
trumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 

erenciador e órgãos participantes. ,ç '42 O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo 
das adesões ã ata de registro de preços não podera exceder, na totalidade, 

intuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 
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órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem. 

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

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

§ 79 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

§ 8! É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a 
adesão a ata de registro de preços do SAAE PIUMHI-MG. 

CAPÍTULO IX 

DISPOSIÇÕES FINAIS e TRANSITÓRIAS 

Art. 22. O SAAE PlUMHI-MG podera utilizar recursos de tecnologia da 
informação na operacionalização ao disposto nesta Resolução e automatizar 
procedimentos de controle e atribuições dos órgãos gerenciadores e participantes. 

Art. 23. As atas de registro de preços vigentes, decorrentes de certames 
realizados sob a vigência da Resolução n° 115/2011, poderão ser utilizadas pelos órgãos 
gerenciadores e participantes. até o término de sua vigência. 

Ant. 24. O SAAE PlUMHl-MG podera editar normas complementares a esta 
Resolução. › 

Art. 25. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 26. Fica revogada a Resolução n° 115/2011. 

Piumhi-MG, ' ' ejaneiro de 2013. 

RIGINAL 
CÊTÊÊÊEAÊÊIJixEÂÊO NESTA s 
AUTARQLgA- 

. H1- G 
PiUMHI. 
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DECRETO N” 2.887/2010 

"Regulamenta a modalidade de licitação denominada Pregão, 
para aquisição de bens e serviços comuns e da' 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 Município, 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 

propostas de preços escritas e lances verbais. 

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

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

,í 
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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 fiel observância do procedimento 

estabelecido neste Decreto, podendo qualquer interessado acompanhar o seu 

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

realização dos trabalhos. 

Art. 79 - À autoridade 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. 9 - 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, 

/pr 
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limitern ou frustrem a competição ou a realização do fornecimento, devendo estar 

refletida no termo de referência; 

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

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

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

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, em conjunto com a área de compras, obedecidas as especificações 

praticadas no mercado; 

b) justificar a necessidade da aquisição; 

c) estabelecer os critérios de aceitação das propostas, as exigências de 

habilitação, as sanções administrativas aplicáveis por inadimplemento e as 

cláusulas do contrato, inclusive corn 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; 
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IV - constarão. dos autos a motivação de cada um dos atos 

especificados no inciso anterior e os indispensáveis elementos técnicos sobre os 

quais estiverem apoiados, bem como o orçamento estimativa e o cronograma 

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; 

III - a abertura dos envelopes das propostas de preços, o seuexame e 

ñ 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; 

VIH - 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 

do órgão promotor do pregão, para prestar a necessária assistência ao pregoeiro. 

Art. 11. A fase externa do pregão será irúciada com a convocação 

dos interessados e observará as seguintes regras: 

I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de 

publicação de aviso em função dos seguintes limites: 

a) para bens e serviços de valores estimados em ate' R$ 650.000,00 

(seiscentos e cinqüenta mil reais): 

1 - 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 - J omai de circulação local, e; 

 



J» 

PREFEITURA MUNlClPAL DE PIUMHI 
Rua Padre Abel 332 - Centro 

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

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

4 - Quadro de Avisos da Prefeitura.” 

II - do edital e do aviso constarão defmição precisa, suficiente e 

clara do objeto, bem corno a indicação dos locais, días 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 l0°/o (dez por 

cento), relativamente à de maior desconto; 
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VII - quando não forem verificadas, no_ minimo, 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 motivadamente a respeito; 

XIII - sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o 

envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver 

formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias, com base no 

Sistema de Registro Cadastral do Municipio, 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 :da assinatura do contrato, será convocado outro licitante, 

observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim 

sucessivamente, sem prejuizo da aplicação das sanções cabíveis, observado o 

disposto nos incisos XV e XVI deste artigo; 

XXIII - se o licitante vencedor que se recusar a assinar o contrato, 

injustiñcadamente, será aplicada a regra estabelecida no inciso XXII. 

Art. 12 - O prazo de validade da Ata de Registro não poderá ser 

superior a 01 (um) ano, computadas neste 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 convocatórios e 

respectivos contratos, obedecido o disposto no art. 57 da Lei 8.666/93. 

§ 2° É admitida a prorrogação da vigência da Ata de Registro de 

Preços, em até doze meses, nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93, quando a 

proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos 

desta norma. 

Art. 13 - Até 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. 

§ 29Aco1hida a petição contra o ato convocatório, será designada 

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 n53 9.854, de 27 de 

outubro de 1999. 

Parágrafo único. A documentação exigida para atender ao disposto 

nos incisos I, III e IV deste artigo poderá ser substituída pelo registro cadastral do 

setor de licitações do Município, desde que previsto no edital. 

Art. 15 - O licitante que ensejar o retardamento da execução do 

certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo ínidôneo, 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. 

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 instrumentos de mandato 

com os documentos de habilitação. 

Art. 18 - Quando permitida a participação de empresas reunidas em 

consórcio, serão observadas as seguintes normas: 

I - deverá ser comprovada a existência de compromisso público ou 

particular de constituição de consórcio, com indicação da empresa-líder, que 

deverá atender às condições de liderança estipuladas no edital e será a 

representante das consorciadas perante a Administração; 

H - 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 

contrato; 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. i9 - 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 oficio ou por 

provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

19 A anula ão do rocedimento licitatório induz à do contrato. ç P 
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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 efetiva - Nenhum contrato será celebrado sem a 

disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos encargos, dele 

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. O 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 prejuízo de outros, o seguinte: 

I - justificativa da contratação; 

II -termo de referência, contendo descrição detalhada do objeto, 

orçamento estimativa 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 juridico; 

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 

XIÍ - 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. 

Piyhi-MG, 03 de maio 2010. 

/knilíndoiáarbtisá Neto M67/ 
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 

2.1 Mobiliário 

2.2 Equipamentos em geral, exceto bens de informática 

2.3 Utensílios de uso geral, exceto bens de mformática 
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2.4 Veículos automotivos em geral 

2.5 Microcomputador de mesa ou portátil ("notebook"), monitor de video 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. i . Hospitalar 

4.2. Médica 

4.3. Odontológica 

5. Serviços de Atividades Auxiliares 

5. 1. Ascensorista 

5.2.. Auxiiiar de escritório 
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5.3. Copeiro 

5.4. Garçom 

5.5. Jardineiro 

5.6. Mensageiro 

5.7. Motorista 

5.8. Secretária 

5.9. Telefonista 

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 Liqiiefeito de Petróleo 

13. Serviços Gráficos 

14. Serviços de Hotelaria 

S15. Serviços de Jardinagem 

16. Serviços de Lavanderia 

17. Serviços de Limpeza e Conservação 

18. Serviços de Locação de Bens Móveis 

19 
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19. Serviços de Manutenção de Bens Imóveis 

20. Serviços de Manutenção de Bens Móveis 

21. Serviços de Remoção de Bens Móveis 

22. Serviços de Microñlmagem 

23. Serviços de Reprografia 

24. Serviços de Seguro Saúde 

25. Serviços de Degravação 

26. Serviços de Tradução 

27. Serviços de Telecomunicações de Dados 

28. Serviços de Telecomunicações de Imagem 

29. Serviços de Telecomunicações de Voz 

30. Serviços de Telefonia Fixa 

31. Serviços de Telefonia Móvel 

32. Serviços de Transporte 

33. Serviços de Vale Refeição 

34. Serviços de Vigilância e Segurança Ostensiva 

35. Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica 

36. 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 Empreendedor Individual 
e dá outras providências 

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

a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
DA INSTITUIÇÃO no ESTATUTO MUNICIPAL DA MICROEMPRESA, DA 

EMPRESA m: PEQUENO _PORTE E DO MICRO EMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL ' 

Art. 1°. Esta lei mstitui o Estatuto Municipal da Microempresa, da Empresa de 

Pequeno Porte e do Micro Empreendedor Individual, no âmbiíto do Municipio de Piumhi- 

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

favorecido, como um dos instrumentos propulsores do desenvolvimento econômico e 
l 

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

2006 e da Lei Complementar 11° 12s, de 19 de dezembro de zoqs. 
l 

§ 1°. O tratamento específico à Microempresa Empresa e Empresa de Pequeno 

Porte encontra-se fundado no art. 179 da Constituição Federal.. 

§ 2°.. O tratamento especifico ao Micro Empreendedor Individual, encontra-se 

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

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

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual de acordo 

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

ressalvando-se as vedações, restrições e condicionantes vigentes. 

Í  
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Parágrafo único. Serão observadas as regulamentações do Comitê Gestor do 

s Nacional, vinculado ao Ministério da Fazenda, Fórum Permanente das 

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

vinculado ao Mnistério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

Art. 3°. As disposições estabelecidas* nesta lei prevalecerão sobre as demais 

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

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

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

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

instrumentos de ajuste públicos, convênios, contratos e añns, enñm, no que couber, o 

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

Micro Empreendedor Individual. 

CAPÍTULO 11 

'DA CLASSIFICAÇÃO DA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUEN 0 PORTE 
E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

Art. 5°. É considerada Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte a sociedade 

empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei Federal n” 

10.406 de 10 de Janeiro de 2002, devidamente inscritos no Registro de Empresas 

Mercantis ou no Registro Civil de Pessoa Juridica, conforme o caso, e que se enquadrem 

nos parâmetros tecnicos, econômicos e contábeis estabelecidos nas Leis Complementares 

n° 12312006 e n° 128/2008 e nos regulamentos expedidos pelas instâncias descritas no art. 

2° da Lei Complementar n° 123/2006. 

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

refere o art. 966, da Lei n° 10.406 de 10 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 

Rua Padre Abel 332 - c ?gts  
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facilitar e simplificar os procedimentos para 
Art. 7°. Com o objetivo de orientar, 

deverá ser criada a 
empresas no municipio, 

as entidades civis de apoio ao Comercio, 

devidamente aparelhada com 

a Municipal de Piumhi as 

eendedores, visando o registro de 

eendedor”, em parceria com 
s e Serviços, mediante convênio, 

stema de infonnática da Prefeitur 

os empr 

“Casa do Empi- 

Indústria, Agronegócio 

equipamentos interligados ao si 

seguintes finalidades: 
I «- concentrar o atendimento ao público no que se refere as orientações 

rtura, regularização fiscal e tributária e baixa de empresas no município, 

envolvam órgãos de outras esferas públicas, de modo a evitar a 

idade do processo, da perspectiva 

necessárias à abe 

inclusive aquelas que 
duplicidade de exigências e garantir a linearidade e agil 

do usuário; 
IE - informar ao empresário todas as exigências legais a serem cumpridas nas 

ai, estadual e federal, para abertur 

sário todas as informações para que o mesmo se 

de que não terá restrições 

esferas municip a, funcionamento e baixa de empresa; 

III - disponibilizar ao empre 
ar o processo de abertura da empresa, certifique, antes de inici zoneamento e razão social no que diz 

relativas às suas escolhas quanto ao tipo de negócio, 

respeito a homonintia; 
IV - disponibilizar em meios eletrônicos de comunicação oñciais as informações 

essárias à emissão da certidão de zoneamento, inscrição municipal e alvará de 

mantendo-as atualizadas; 
nec 

funcionamento, 
V - disponibilizar referências ou atendimento consultivo para empresários e 

demais interessados em informações de natureza administrativa, mercadológica, gestão de 

pessoas e produção; 
VI - disponibilizar informações atualimdas sobre os principais tipos de negócios 

instalados no municipio', 
VII - disponibilizar informações atualizadas sobre captação de crédito pela 

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

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

rte e do Micro Empreendedor Individual do 

M 
MÍCTWTRPTBSR, Empresa de Pequeno Po 

MUNICIPAL DE PIUM 
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municipio aos Programas de Compras Governamentais no âmbito municipal, estadual e 

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

artigo, incluindo o acesso à Internet pelos usuários; 

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

será informado sobre os fundamentos do indeferimento e receberá orientação para 

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

§ 2* Para a consecução dos objetivos da Casa do Empreendedor, a Administração 

Municipal poderá ñrmar parceria corn outras instituições congêneres, visando oferecer 

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

empreendedor, abertura, funcionamento e encerramento de empresas, elaboração de planos 

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

incentivos oferecidos no Munícipio. 
X - Os requisitos de segurança sanitária, metrológica, controle ambiental e 

prevenção contra incêndios, de alçada do município. para os fins de registro e legalização 

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

quando couber, deverão ser simplificados, racionalizados e uniforrnizados pelos órgãos 

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

CAPÍTULO m 
DO CADASTRO SINCRONIZADO a ENTRADA ÚNICA DE DOCUMENTOS 

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

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

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

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 observar-ão a unicidade do processo de registro e de legalização , para 

tanto devendo articular as competências próprias corn aquelas dos demais Órgãos d e 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 «io usuário. 

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

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

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

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

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

do registro ou inscrição. 
Art. 11. AAdmínistração Municipal adotará documento único de arrecadação que 

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

aplicando-se no que couber aos micro empreendedores individuais. 

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

estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços cujas atividades estejam de 

acordo com as normas vigentes. 
Art. 13. A baixa não impede que posteriormente, sejam lançados ou cobrados 

impostos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da simples falta de 

recolhimento ou da prática, comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial, 

de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas micro empresas e empresas 

de pequeno porte e por seus sócios ou administradores, reputando-se como solidariamente 

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

administradores do período de ocorrência dos respectivos fatos geradores ou em 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 fiscais previstos nesta lei as empresas que 

possuem filiais em funcionamento fora do Estado de Minas Gerais, 

í 
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CAPÍTULO IV 
no REGISTRO E LEGALIZAÇÃO 

Seção I 
Do Licenciamento 

Art. i5. 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. 

Art. 16. 0 licenciamento será feito mediante: 

1- requerimento da parte interessada; 

II - apresentação dos documentos necessários à instrução do processo 

administrativo a serem definidos através de decreto; 

III - análise dos órgãos competentes; 

IV - pagamento das taxas exigidas na legislação municipal. 

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

Fazenda e demais secretarias quando necessário. 

Art. 18. O prazo para deliberação sobre o licenciamento requerido, contado a partir 

da data de apresentação da documentação exigida, será de 10 (dez) dias. 

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

renovado sucessivamente, por igual período, desde que: 

I - sejam mantidas as condições para. o licenciamento inicial; 

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

III - não contrarie interesse público; 

IV ' Seia COMPFOVaÓO o pagamento das taxas correspondentes. 

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

estar em conformidade com as normas previstas no Código de Posturas do M ' ' ' _ _ _ Unlclplo e 

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

condicionada à autorização prévia do Municipio. 

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

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

a legislação vigente e o requerimento seja aprovado. 

Parágrafo único. 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 fiscal do Poder Público em sua sede, desde que efetuada nos 

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

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

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

ambiente e manipulem ou utilizem: a 

I - produtos explosivos; 

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

contato com água; 

IV - líquidos altamente inflamáveis; 

V ~ substâncias altamente oxidamcs, eon-osivas, tóxicas e/ou infectantes; 

Vi ~ materiais radioativos. 

§ 2°. Serão também vistoriadas as atividades consideradas incômodas, cujos 

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

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

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

local e posição de imediata visibilidade: 

I - alvará de funcionamento ; 

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

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

conforme exigência no regulamento, considerada a natureza da atividade. 

Seção II 
Do Alvará Digital 

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

de funcionamento, por meio digital, para atividades econômicas no território do Município 

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

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

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

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

I - Alvará Provisório 

II - Alvará Definitivo 

III -›- Alvará Especial 
§ 1° Entende-se por Alvará Provisório aquele concedido às empresas ate' que 

regularizar:: a documentação definitiva, conforme critérios estabelecidos pelo órgão 

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

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

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

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

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

anteriores, visando licenciar atividades atípicas, seja por motivos de tempo de duraçã O: 

í 
localização ou atividade. 
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I ~ o Poder Público Municipal poderá impor restrições às atividades dos 

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

fundamentação normativa e vistoria; 
aminhar por conta própria o registro da sua 

faze-lo e retomar à Casa do Empreendedor 

Municipal e autorização para emissão 

Ii - o Empresário que preferir eric 

ais esferas públicas poderá empresa nas dem 
apenas para solicitar a obtenção do Alvará, Inscrição 

de Nota Fiscal. 

Seção m 
Da Anulação e Cassação do Alvará 

6. 0 Alvará de Localização e Funcionamento será declarado nulo quando: 

Art. 2 
servância de preceitos legais e regulamentares; 

I - for expedido com inob 
II - ficar comprovada a falsidade ou inexatidão de qualquer declaração ou 

documento. 
Art. 27. 0 Alvará de localização e Funcio 

dade diversa daquela autorizada; 

disposições referentes aos controles de poluição ou 

narnento será cassado quando: 

I - for exercida ativi 

II - forem infríngídas quaisquer 

se o funcionamento do estabelecimento 
anca, o sossego, 

causar danos, prejuizos, incômodos ou puser em 

a 33-1318, a integridade fisica da 
risco, por qualquer forma, a segur- 

vizínhança ou da coletividade; 
III- ocorrer reincidência de infrações às posturas municipais; 

IV - for constatada irregularidade não passível de regularização. 

V - for verificada a falta de recolhimento das taxas de licença de localização e 

funcionamento. 

VI - a atividade não estiver e 

licenciamento, dentre eles os referentes 

m conformidade com os termos do documento de 

ao uso licenciado, à área ocupada e às restrições 

específicas. 

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 11° 123/2008, art. 4°, §§ 1° a 3° incluido 

na redação da Lei Complementar Federal n° 128/2008). 

§ 1°. O Órgão municipal que acolher o pedido de registro do Micro Empreendedor 

Individual deverá utilizar formulários com os requisitos minimos constantes do art. 968 da 

Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ~ Código Civil, remetendo mensalmente os 

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

eletrônico, para efeito de inscrição, na forma a ser disciplinada pelo 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 O (zero) todas as taxas, emolumentos e demais custos 

relativos a renovação do alvará. 

§ 4°. Exceto nos casos em que o grau de risco da atividade seja considerado alto, 

poderá o Município conceder Alvará de Funcionamento Provisório ao Micro 

Empreendedor Individual instalado: 

I - em área desprovida de regulação fundiária legal ou com regulamentação 

precária; ou 

II - em residência do Micro Empreendedor Individual, na hipótese em que a 

atividade não gere grande circulação de pessoas. 

CAPÍTULO v 
DA FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA E no INCENTIVO A REGULARIZAÇÃO 

Ú 
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Art. 29. A ñscalização 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 simação, por sua natureza, comportar grau de risco compativel com esse 

procedimento. 

§ 1° Nos moldes do caput deste artigo, quando da fiscalização municipal, será 

observado o critério de dupla intimação ou notificação para lavratura de autos de infração, 

exceto na ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização. 

§ 2° A administração poderá lavrar, se necessário, termo de ajustamento de conduta. 

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

grau de risco- 

CAPÍTULO v¡ 
no ACESSO AOS mncanos 

Seção I 
Procedimento Municipal de Compras Governamentais Seletivos da Microempresa, 

Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor Individual - 

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

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

Individual, como forma de estabelecer juridicamente a sistemática nos processos 

licitatórios de aquisições de bens e serviços. 

Art. 31. Nas conüatações da Adminisüação Pública Municipal direta e indireta, 

inclusive de publicidade e construção civil, deverá ser concedido tratamento favorecido, 

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

Empreendedor Individual, objetivando: 

I - a ampliação da eficiência das politicas públicas voltadas à Microempresa, 

Empresa de Pequeno Porte e ao Micro Empreendedor Individual; 

II- o incentivo à inovação tecnológica; 

III - o fomento do desenvolvimento locaLatravés do apoio aos arranjos produtivos 

Á 
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 celebradocorn o 

Município de Piumhi deverão envidar esforços' para implementar e comprovar o 

atendimento desses objetivos nas respectivas prestações de contas. 

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

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

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

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

Porte e Micro Empreendedores Individuais sediados no município e em cidades vizinhas, 

onde as mesmas poderão lançar e amalizar 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 

exclusivamente à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e' Micro Empreendedor 

Individual, com as especificações qualitativas e quantitativas dos bens e serviços, 

modalidade de licitação ou compra e datas estimadas oujá definidas; 

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

termos dos artigos 24 e 25 da. Lei n° 8.666, de 1993, preferencialmente de Microempresa 

Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual. 

Seção II 
Das Ações Municipais de Gestão 

Art. 33. Para  da  daivlicroempresa, Empresa_ de Pequeno 

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

Municipal deverá sempre que possível: 

í 
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l ~ instituir cadastro próprio para a Microempresa., Empresa de Pequeno Porte e 

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

serviços, de modo a possibilita: 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, não utilizar especificações que 

restrinjam injustiñcadamente a participação da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte 

e do Micro Empreendedor Individual. 

Seção III 
Das Regras Especiais de Habilitação 

Art. 34. Exigir-se-á da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e do Micro 

Empreendedor individual para habilitação em quaisquer licitações da Administração 

Pública Municipal para fornecimento de bens para pronta entrega ou serviços imediatos o 

seguinte: 
I - ato constitutivo da empresa, devidamente registrado; 

II - inscrição no CNPJ; 

III - comprovação de regularidade fiscal, compreendendo a regularidade com a 

seguridade social, o 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 Mimicipal 
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Art. 35.. Nas licitações da Administração Pública Municipal, a Microempresa, 

Empresa de Pequeno Porte e o Micro Empreendedor Individual, por ocasião da 

participação em ccrtames 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 

criterio da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 

de negativa. 
§ 2°. A declaração do vencedor, de que trata o parágrafo anterior, ocorrerá no 

momento imediatamente posterior à fase de habilitação no caso da modalidade de pregão e 

nas demais modalidades de licitação, no momento posterior ao julgamento das propostas, 

aguardando-se o prazo de regularização fiscal para abertura da fase recursal. 

§ 3°. A não regularização no prazo previsto no § 1°, implicará preclusão do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 81 e 87 da Lei 11° 8.666, de 21 de 

junho de 1993, sendo facultado à Administração Pública Municipal convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 

licitação. 
§ 4°. O disposto no parágrafo anterior deverá constar no instrumento convocatório 

de licitação. 
Seção IV 

Do Direito de Preferência e Outros Incentivos 

Art. 36. Será assegurado, nas licitações', como critério de desempate, preferência de 

contratação para a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor 

Individual. 
§ 1o_ Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pela 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Empreendedor Individual sejam iguais ou 

até 10% (dez P01' 031110) Superiores à proposta melhor classificada. 

Ã 
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§ 2°, Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1° deste 

artigo será de até 5% (cinco por cento) superior a mais 'bem classificada. 

Art. 37. Para efeito do disposto no artigo anterior proceder-se-á da seguinte forma: 

I - ocorrendo o empate, a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro 

Empreendedor Individual melhor classificado poderá apresentar proposta de preço inferior 

àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto 

licitado. 
II - não ocorrendo a contratação da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 

do Micro Empreendedor Individual, na forma do inciso I, serão convocadas as 

remanescentes que por ventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1° e 2° deste artigo na 

ordem classificatória para exercício do mesmo direito; 

III - na hipótese de valores apresentados pelas Microempresas, Empresas de 

Pequeno Porte ou Micro Empreendedores Individuais que se encontrem em situação de 

empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar a melhor oferta. 

§ 1°. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

§ 2°. O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 

tiver sido apresentada pela Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro 

Empreendedor Individual. 

§ 3°'. No caso de pregão, a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro 

Empreendedor Individual melhor classiñcado será convocado para apresentar nova 

proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena_ 

de preclusão. 

Art. 38. Nas contratações públicas do municipio poderá ser concedido tratamento 

diferenciado e simplificado paras as microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro 

Empreendedor Individual objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social 

no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das politicas públicas e o 

Á 
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incentivo à inovação tecnológica, desde que previsto e regulamentado na legislação do 

respectivo ente. 
Art. 39. Para o cumprimento do disposto no artigo 38 desta lei, a Administração 

Pública poderá. realizar processo licitatório: 

I - destinado exclusivamente à participação de microempresas, empresas de 

pequeno porte e Empreendedor Individual nas contratações cujo valor seja de até 

R$550.000,00 (oitenta mil reais 

II - em que seja exigida dos licitantes a subcontmtação de microempresa ou de 

empresa de pequeno porte, desde que o percentual máximo do objeto a ser subcontratado 

não exceda a 30% (trinta por cento) do total licitado; 

III - em que se estabeleça cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para 

a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, em eertames para a 

aquisição de bens e serviços de natureza divisível. 

Parágrafo único - o valor licitado por meio do disposto neste artigo não poderá 

exceder a 25% (vinte e cinco por cento) do total licitado em cada ano civil. 

Art. 40. Não se aplica o disposto nos artigos 38 e 39 desta lei quando: 

I - os critérios de tratamento diferenciado e simpliñcado para as microempresas 

empresas de pequeno porte e Micro Empreendedor Individual não forem expressamente 

previstos no instrumento convocatório; 

II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados 

como microempresas, empresas de pequeno porte ou Empreendedor Individual capazes de 

cumprir as exigências estabelecidas no instnnnento convocatório; 

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas empresas de 

pequeno porte e Micro Empreendedor Individual não for vantajoso para a Administração 

Pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado' 

IV - a lícitaçü for dispensável ou inexigível nos termos dos artigos 24 e 25 da Le' ' 1 

número 8.666, de 21 de junho de 1993, 

/ 
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Seção V 

Da Capacitação 

Art. 41. É obrigatória a capacitação dos membros da comissão permanente de 

licitação da Administração Pública Municipal para aplicação do que dispõe esta lei. 

Seção VI 
Do Programa Municipal de Desenvolvimento de Fornecedores Locais 

Art. 42. Compete ao Poder Executivo a implementação de um Programa Municipal 

de Desenvolvimento de Fornecedores Locais, com a finalidade de incrementar as 

operações comerciais entre compradores e fornecedores locais, através das seguintes 

diretrizes: 
I - incentivo à realização de rodadas de negócios com a finalidade de aproximação 

entre compradores e fornecedores locais; 
II - incentivo a constituição de cadastro de produtos e serviços, demandados e 

ofertados no âmbito local; 

III - incentivo à instalação no Municipio, de Microempresas, Empresas de Pequeno 

Porte e Micro Empreendedores Individuais, cujo escopo de produtos e serviços ofertados 

possam suprir as necessidades das demandas locais; 

IV - apoio ao aprimoramento da qualificação dos produtos e serviços das 

Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro' Empreendedores Individuais 

localizados no Município, com relação à conformidade para a qualidade, aprimoramento 

tecnológico e aumento da competitividade; 

V - incentivo a formação de arranjos produtivos locais, de forma a incrementar os 

vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre as Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedores Individuais pertencentes a uma_ 

mesma cadeia produtiva; 

VI - promover a articulação e cooperação entre os órgãos da Administração 

Pública, serviços de apoio à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e M' a0 icro 

Â 
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Empreendedor individual, associações empresariais e de desenvolvimento, instituições de 

desenvolvimento tecnológico, ensino e pesquisa, para fins de efetivação dos propósitos 

deste Programa. 

CAPÍTULO VII 
DO ASSOCIATIVISMO 

Seção I 
Do Estímulo e Incentivos ao Associativismo 

Art. 43. A Administração 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 identiñcar a vocação 

econômica do Municipio e incentivar o fortalecimento das principais atividades 

empresariais relacionadas a ela, por meio de associações e cooperativas. 

Art. 45. O Poder Executivo ñca autorizado a adotar mecanismos de incentivos às 

cooperativas e associações, para viabilizar a criação, a manutenção e o desenvolvimento do 

sistema associativo e cooperativo do Município, através do(a): 

I - estímulo à inclusão do estudo do empreendedorismo, cooperativismo e 

associativismo nas escolas do Município, visando o fortalecimento da cultura 

empreendedora como forma de organização da produção, do consumo e do trabalho; 

H - estímulo à formação de organização social, econômica e cultural nos 

diversos ramos de atuação, com base nos princípios gerais do associativismo e na 

legislação vigente; 

III - estabelecimento de mecanismos de triagem e qualificação da informaiidade, 

para implementação de associações e sociedades cooperativas de trabalho, visando à 

inclusão da população do Município no mercado produtivo, fomentando alternativas para a 

geração de trabaiho e renda; 

IV - criação de instumentos especificos de estímulo à atividade associativa 

// 
consorciada e cooperativa destinada à exportação. 
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CAPITULO VIII 
DA AGROPECUÁRIA E DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

Art. 46. O Poder Público Miuticipal promoverá parcerias com órgãos 

governamentais, entidades de pesquisa rural e de assistência. técnica a produtores rurais, 

que visem à melhoria da produtividade e da qualidade de produtos mediante aplicação de 

conhecimento técnico na atividade dos pequenos produtores. 

§ 1° Das parceriasreferidas neste artigo poderão fazer parte sindicatos rurais, 

cooperativas e entidades da iniciativa privada que tenham condições de contribuir para a 

implementação de projetos mediante geração e disseminação de conhecimento, 

fornecimento de insumos a pequenos produtores rurais, contratação de serviços para a 

locação de máquinas, equipamentos e abastecimento e outras atividades rurais de interesse 

003112111. 

§ 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 

otimizem o uso de recursos naturais e socioeconômicos, com objetivo de promover a auto 

sustentação, maximização dos beneficios sociais, minimização da dependência de energias 

não renováveis e eliminação do emprego de agrotóxicos e outros insumos artificiais 

tóxicos, assim como de organismos geneticamente modificados ou de radiações iorúzantes 

em qualquer fase do processo de produção, armazenamento e consumo. 

§ 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 rx 
oo AGENTE DE DESENVOLVIMENTO E DA AGENCIA m: 

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 especiñcidades locais. 

§ 1°. A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercicio de 

articulação das ações públicas para a promoção do desenvolvimento local e territorial, 

mediante ações locais ou comunitárias, individuais ou coletivas, que visem ao 

cumprimento das disposições e diretrizes contidas nesta Lei, sob supervisão do órgão 

gestor local responsável pelas politicas de desenvolvimento. 

§ 2°. O Agente de Desenvolvimento deverá preencher os seguintes requisitos: 

I - residir na área da comunidade em que atuar; 

II - haver concluído, com aproveitamento, curso de qualiñcação básica para a 

formação de Agente de Desenvolvimento; 

III- haver concluido o ensino fundamental. 

§ 3°. Caberá ao Agente de Desenvolvimento buscar junto ao Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, juntamente com as demais entidades 

municipalistas e de apoio e representação empresarial, o suporte para ações de capacitação, 

estudos e pesquisas, publicações, promoção de intercâmbio de informações e experiências_ 

§ 4°._ A implantação da agência de desenvolvimento deverá criar: 

I- condições para a diversiñcação da base econômica do município, que passará_ a 

ter uma menor dependência de atividades que predominam em sua economia; 

II - um processo contínuo de diversificação e elevação do padrão de qualidade de 

vida da população local; ~ 

III - aproveitamento e divulgação do potencial do municipio, representado pcía 

disporúbilidade de matéria prima, distância dos grandes centros e toda a infra-estrutura 

existente; 

IV - valorização da mão de obra, oferecendo oportunidades de emprego 11131110¡ 

remunerado e que contribuam para elevar o nível de vida dos trabalhadores locais- e 

í 
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V - o efeito multiplicador que a implantação de novos projetos, em especial de 

bases tecnológicas, terão sobre a geração de renda e emprego municipal. 

CAPÍTULO x 
nas DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 48. A Administração Pública Municipal regulamentará através de 

decreto a criação do Comitê Municipal da Nlicroernpresa, 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 - facultativarnente por outros técnicos ou funcionários da administração pública 

municipal com competência para contribuir com os trabalhos do comitê; 

V - facultativamente por representantes dos órgãos estaduais e federais envolvidos 

no processo de abertura, funcionamento, fiscalização e fechamento de empresas com 

atuação local; 

VI - facultativamente por representantes de outras entidades civis locais; 

VII - facultativamente por empresários locais, consultores, profissionais e 

personalidades com reconhecidas competências especíñcas capazes de auxiliar o comitê no 

cumprimento de suas funções, podendo ser remunerados ou não. 

Art. 49. O Comitê Municipal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e 

Micro Empreendedor Individual tem como função geral assessorar e auxiliar a 

Administração Pública Municipal na implantação das exigências desta lei tendo como 

atividades específicas: 



II - assessorar a Administração Pública Municipal na criação da Casa do 

Empreendedor; 

Parágrafo único. _O Comitê tem autonomia para definir sua forma de trabalho, 

Art. 51. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos a partir do primeiro dia útil subseqüente à sua publicação. - 

Art. 52. Revogam-se as demais disposições em contido. 

Piumhi, 16 de dezembro de 2010 

Prefeito Municipal 
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PARECER JURÍDICO 
(Edital do Procedimento Licitatório) 

Procedimento Licitatório n. 045/2017 
Modalidade: Pregão Presencial n. 01/2017 _ ' _  _.  e 

Objeto: registro de preços para futura e eventual contração de empresa para fornecimento_ de  a 

- gasolina, óleo diesel S-500 e óleo diesel BS-IO e' serviços de lavagem geral para 'osveículos e_ _ 

equipamentos pertencentes à frota oficial do SAAE de Piumhi 

A Pregoeira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi/MG iníciounj 
processo de licitação visando a contratação de empresa para fornecimento de combustiveisl e_ 

prestação de serviços de lavagem geral para atendimento das necessidades_ do SAAE. 

E, para verificação da legalidade e regularidade dos procedimentos adotados,  
antes de da publicidade ao certame, foi solicitado o Parecer Jurídico. j- .  

Analisando o objeto da licitação, verifica-se que foi caracterizado por ;ocasião'_".;°e_5' - 5  
da instauração do certame, na respectiva solicitação subscrita pelo Chefe da Seção de 
Patrimônio, Material e Transportes e, da mesma forma, detalhado junto ao Edital, atendendo_ a 

exigência do art. 14 da Lei n. 8.666/93. _ - _ - - 

No tocante à escolha da modalidade pregão, a viabilidade deve estar_ firmada t' 
em duas vertentes: possibilidade jurídica de caracterização do objeto' da licitação comoum _ 

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 c' modalidade de licitação instituída pela Lei Federal n. 10.520/2002; ' i 

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. 

0 TCU, em análise quanto à abrangência do significado de bens e serviços _  __ 

comuns, já se manifestou diversas vezes, a exemplo dos acórdãos n. 313/2004 e_ 237/2009, _ *- 

ambos do Plenário: 

“IJ, O administrador público, ao analisar se o objeto do pregão enquddrai-klsel¡  t Ã; l ;E 

no conceito de bem ou serviço comum, deverá considerar dois fatores: 'os' _ 

padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos ¡ no 
edital? As especificações estabelecidas são usuais no mercado? Se esses dois 
requisitos forem atendidos o bem ou serviço poderá ser Zicitado na modalidade 

pregão. 
12. A verificação do nível de especificidade do objeto constitui umuátimo_ 

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 (u). " (Acórdão n. 313/2004 - Plenário) _ 



.. ,._ _._',_.. ' 
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"19. O entendimento de bem comum, de acordo com diversos “autores, nada] “  
tem a ver com a complexidade do bem adquirido e sim com produtosque sejam  =  
comumente encontrados no mercado, sem a necessidade de ,alterações   . 

especificas para o fornecimento em questão. Este ponto_ de vista,,pode_serj l p' 

avalizado conforme as interpretaçõesaseguir. i _ . ._ i '_ l f."  ,l  ' 

20. Jessé Torres Pereira Junior (Comentários à Lei de Licitações e-Contratosl-.q-'lf' 
da Administração Pública, 6" ed., Renovar, 2003, p.1006) entendeque: " '_ ' A_  ' 

'Em aproximação inicial do tema, pareceu que 'comum' também- sugeria J j ' 

simplicidade. A Percebeêse, 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, _ab- 

modalidade pregão e' cabivelea despeito da maior sofisticação doobjetoí' i .g , .- 

21. Segundo Vera Scarpinella (Licitação na Modalidade de Pregão, - ' à_  ' Malheiros, 2003, p.81).' o 

'[...] o objeto comum para fins de cabimento da licitação por pregão não e'.  
mero sinônimo de simples, padronizado e de aquisição rotineira; aliens e 

serviços com. tais características estão incluidos na categoria de comuns da 

Lei 10. 520/2002, mas não so'. 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 ienvolúida sejai- 
conhecida no mercado do objeto ofertado, possibilitando, T por isso, sua» ' 

descrição deforma objetiva no edital. ' " . ; z " ' 7 w -  
(Relatório do Acórdão n” 1.114/2006 - Plenário, grifos nossos) p _ __  ._ _  
"Perfilho também o posicionamento de que e' mais vantajosa a adoção da; l ' 

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, grife nosso) 

 

 _ ;n ' "9. 2. 4. Em geral, nem a complexidade dos bens ou serviços detecnologia da ' 

informação nem o fato de eles serem críticos para a' consecução das atividades 
dos entes da Administração descaracterizam a padronização, com que. tais - 

objetos são usualmente comercializados no mercado. Logo, nem essa. 
complexidade nem a relevância desses bens justificam o afastamento da 
obrigatoriedade de se licitar pela modalidade Pregão (Lei n° 10.520/2002, art. 
1°, e Acórdão n” 1.114/2006 - Plenário) " p).  
Portanto, tendo em conta a descrição objetiva do edital, quanto aos bens que se '_  i 

pretende adquirir e quanto aos serviços que se pretende contratar, bem como, da verificação _' 

de existência de um mercado diversificado e competitivo, infere-se que o objeto lícitado pode - i ~ 

ser considerado serviço comum - até porque, “combustíveis e lubrificantes” .constamiidá, '_ 

classificação de bens comuns, a teor do Decreto Municipal n. 2.887/2010. " ' ' " 

.  ' No mais, analisando as minutas do 'Edital e do Contrato, tem-se que foram ' u 

.a @laborados nos termos da lei, observando-se as exigências cabíveis e coerentew- . 9 
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O Parágrafo único do art. 38 da Lei n. .8.666/93 determina a obrigatoriedade: 

da prévia análise pela Assessoria Jurídica das minutas dos Editais em pffrocedintentos: 'É 

Administrativos Licitatórios. 

A propósito, oportuna a transcrição desta norma: 

"Art. 38. 5,.) t' o _ 

Parágrafo único. As minutas de editais -de licitação, bem_ comer-ás'   n' 

contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas é ' 

aprovadas por assessoria jurídica da Administração 'Í 

No_ caso do procedimento supra identificado, 'aprove _oEditalfnelaboradtg-dai \ 

formaem que seeíncontra, sendo de p'are§í_e_r§favorgivel à sua publicação na forma legal. ' 

Ressalta-se por derradeiro, Íque esta assessoria jurídica, nos termos do 
-parágrafo único do art. 38 da Lei  18.666/93, presta assessoria sob o prisma estritamente 
jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos à conveniência e à oportunidade' da- 
prática dos atos administrativos, que estão reservados à esfera discricionária do administrador 
público legalmente competente, tampouco u' examinar questões de natureza eminentemente __ 

técnica, administrativa e/ou financeira. 

É o parecer, s.m.j. 

Piumhi, 15 de fevereiro de 20:17. 

 

 



o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG, PREGÃO 

PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017, PROCESSO 
LICITATÓRIO N° 45/2017, MENOR PREÇO POR LOTE. O SAAE PIUMHI 
através da Pregoeira Oficial vem tornar público a abertura do certame de 
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para o 

fornecimento de: gasolina, óleo diesel S-500, óleo diesel BS-10 e 

serviços de _lavagem geral para os veículos e equipamentos 
pertencentes à frota oficial do SAAE de Piumhi-MG, sendo possibilitado 
ao SAAE incluir ou excluir os mesmos a qualquer momento, conforme 
especificações constantes do termo de referência em Anexo I. 
Apresentaçãopara credenciamento dos licitantes: dia 08/03/2017 das 
8:00h (oitohoras) ás 9:29h (nove horas e vinte nove minutos), 
abertura da sessão oficial do Pregão Presencial: dia 08/03/2017 às 
09:30h. 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.saaepiumnhi.com.br e Telefax: (37)3371- 
1332.Piumhi-MG, 15/02/2017. Maria das Graças Ferreira Barros Goulart - 
Pregoeira. 
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ATA N° 01/2017 

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTO DE PREÇOS N° 
01/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 045/2017 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

Às 09:30 horas do dia 08(oito) de março de 2017, em sessão pública, reuniu-se a 

Pregoeira Oficial desta Autarquia, Maria das Graças Ferreira Barros Goulart e respectivos 
membros da Equipe de Apoio: Maria Luciana Goulart de Castro e Sônia Roseni Costa, 
designados pela Portaria n° 05/2017, de 02 de janeiro de 2017, em atendimento às 

disposições contidas na Lei 10.520/2002, subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, e suas 
alterações, bem como a Resolução SAAE n° 118/2013 (Regulamenta o Sistema de o 
Registro de Preços) o Decreto Municipal n° 2.887/2010 (Institui o Pregão) e Decreto 
Municipal n° 2.550/2007 que regulamenta a atuação de microempresas e empresas de 
pequeno porte nas licitações publicas realizadas no âmbito do Municipio nos termos do 
disposto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Le¡ Complementar 
nO 147, de 7 de agosto de 2014 e pelas demais normas e condições estabelecidas no 
edital, referente ao Processo Licitatório n° 045/2017, com a finalidade de dar inicio aos 
trabalhos e realizar os procedimentos relativos ao Pregão Presencial de Registro de 
Preços nO 01/2017, cujo objeto visa o registro de preços para futura e eventual 
contratação de empresa para o fornecimento de: Gasolina, Óleo Diesel S500 e 
Óleo Diesel BS-10 e Serviços de Lavagem Geral para os veículos e 
equipamentos pertencentes à frota oficial do SAAE DE PIUMHI - MG, 
sendo este fornecimento parcelado de acordo com as necessidades do 
SAAE, conforme descrição, características e informações constantes do Edital e seu 
Termo de Referência. Inicialmente a Pregoeira abriu a sessão pública em atendimento às 

disposições contidas no Edital, ocasião em que procedeu o credenciamento das empresas 
e o recebimento dos envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação e, 

separadamente, declaração, conforme modelo do Anexo IV do edital. compareceram 
para o credenciamento as seguintes licitantes, conforme quadro abaixo: 

CNPJ Empresa Representante Identificação 
24.612.113/0001-06 ELIELSON CESAR LOPES SILVA - Elielson Cesar Lopes M8.136.547/SSPMG 

EI Silva 
20.575.999/0001-04 OPIL ORGANIZAÇOES PIRAMIDE Danilo de Oliveira M2.531.736/SSPMG 

LTDA Castro 
05.245.166/0001-91 PETRO QEJALY COMERCIO E MattosGarcia Santos MG14.760.322/SSPMG 

EXPORTAÇAO LTDA 
06.049.272/0001-62 POSTO 4I LTDA Julio Luís Ferreira M6.775.208/SSPMG 
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Ato contínuo foram passadas as documentações referentes ao credenciamento e 
Declaração de Habilitação bem como os envelopes de documentação de habilitação e 
propostas comerciais devidamente lacrados aos representantes das empresas 
participantes para o procedimento de vistas e rubricas. A empresa ELIELSON CESAR 
LOPES SILVA -EI, enquadra como Microempresa e irá usufruir das prerrogativas e dos 
direitos estabelecidos pela Lei Complementar 123/06. Para o julgamento das propostas 
escritas, será considerado o MENOR PREÇO POR LOTE, os quais serão analisados e 
classificados pela ordem mencionada no Anexo II cio edital, referente aos lotes de I e II, 
iniciando-se pelo lote I e Lote II. 
Em sequência a Pregoeira e equipe de apoio procederam a abertura dos envelopes de 
propostas de preços das empresas credenciadas passando os mesmos para apreciação 
dos licitantes presentes que nada manifestaram, iniciando-se assim a fase de disputa 
dos lances. 
Da análise das propostas das licitantes: OPIL ORGANIZAÇOES PIRAMIDE LTDA, 
PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA E POSTO 4I LTDA, referente ao 
Lote I (Combustíveis: Gasolina original comum, óleo diesel BS-10 original e óleo 
diesel BS 500 original), a Pregoeira e equipe de apoio verificou a conformidade das 
propostas com o edital, restando classificadas preliminarmente neste processo licitatório 
as empresas citadas acima. 

Dando seqüência e tendo em vista que houve cotação neste lote de (03) licitantes 
e participação na etapa de lances das (03) licitantes credenciadas, foi iniciado a fase de 
disputa de lances/negociação de preços para o Lote I, chegou-se ao preço final global de 
R$ 246.500,00 (duzentos e quarenta e seis mil e quinhentos reais) e conforme Mapa de 
Apuração (Analítico) LANCES em anexo, apresentado pela empresa OPIL 
ORGANIZAÇOES PIRAMIDE LTDA, ofertando os itens constantes do Lote I , 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: ELIELSON CESAR LOPES SILVA -EI E OPIL 
ORGANIZAÇOES PIRAMIDE LTDA, referente a0 Lote II (Serviços de Lavagem Geral 
para os veículos e equipamentos pertencentes à frota oficial do SAAE de Piumhi - MG), 
a Pregoeira e equipe de apoio verificou a conformidade das propostas com o edital, 
restando classificadas preliminarmente neste processo licitatório as empresas citadas 
acima. 

Dando seqüência e tendo em vista que houve cotação neste lote de (02) licitante e 
participação na etapa de lances das licitantes credenciadas, foi iniciado a fase de disputa 
de lances/negociação de preços para o Lote II, chegou-se ao preço final global de R$ 
15._269,95 (quinze mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos) e 
conforme Mapa de Apuração (Analítico) LANCES em anexo, apresentado pela ELIELSON 
CESAR LOPES SILVA -EI, ofertando os itens constantes do Lote II, que foi aceito pela 
pregoeira e equipe de apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme 
planilha de preços do Anexo I do edital. 

A seguir foi dada a palavra aos licitantes presentes credenciados para este fim 
quanto as propostas vencedoras que nada manifestaram. 
Em seguida foram abertos os envelopes contendo a documentação para habilitação das 
empresas: ELIELSON CESAR LOPES SILVA - e OPIL ORGANIZAÇOES PIRAMIDE i 
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LTDA, e passado para apreciação e rubrica dos credenciados presentes, que nada 
manifestou nesta fase dos documentos de habilitação. 

Da análise da documentação de habilitação das empresas vencedoras da disputa 
de lances dos LOTES I e II, credenciadas participante deste processo licitatório 
ELIELSON CESAR LOPES SILVA -EI e OPIL ORGANIZAÇOES PIRAMIDE LTDA pela 
pregoeira e equipe de apoio foi constada a conformidade da documentação com o exigido 
no Título IX do edital restando portando habilitadas. 

Ato contínuo informou a pregoeira que o envelope de habilitação das empresas 
PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA E POSTO 4I LTDA, permanecerá 
lacrado no processo por um prazo mínimo de 30 dias, a partir do que a interessada 
poderá retira-Io. A medida se justifica porque sendo detectado que algum item não 
atenda as especificações do edital haverá desclassificação e sucessiva convocação do 
segundo colocado nos termos declinado no edital. Foi comunicado aos licitantes 
vencedores o cumprimento no item 16 do título XI do edital, os quais deverão 
encaminhar a pregoeira a proposta comercial ajustada ao preço final no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis excluindo o dia da seção. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 
a sessão às 11:43 hs e para constar, Maria das Graças Ferreira Barros Goulart - 
Pregoeira, os membros da Equipe de Apoio: Sonia Roseni Costa e Maria Luciana Goulart 
de Castro, e licitantes presentes que enviaram as propostas e participaram da etapa de 
lances referente aos Lotes I e II, do objeto do edital, iavraram a presente ata que 
depois de lida e aprovada, se assinada por todos. 

gay?"  arros Goulart Sonia Roseni C sta 
MEMBRO EQUIPE DE APOIO 

   
  

M ria ucian ulart de Castro 
ME BRO EQUIPE DE APOIO 

. @um @ensina &xi-&Wí/IW 
ÃÉÃy/LQM @cm /áozs Áçlw. “âncora ,low/M 
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- ELIELSON CESAR LOPES SILVA-EI 
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  Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais. Subsistema: Controle de documentos 

Protocolo de juntada de documentos a processo licitatório 

Sistema ................. .. Sistema de Gestão da Administração Publica 

Subsistema ........... .. Gestão de Materiais - h) Compras e Contratações 

Tipo de processo... Processo de compra 

Modalidade ............ .. Pregão presencial 

N° Processo............. 112.017 

"Íipo de documento. Proposta 
\ .a 

Tipo de juntada....... Anexação de novos documentos ao processo identificado 

Protocolo..... 2976 I 2017, quarta-feira, 8 de março de 2017 09:05:00 
Requerente. OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA 

Finalidade... 

Detalhes..., 

20575999/0001/04 

U 

Sistema. MGFCompras - .lunladaDeDocumentosm.rm  / 
Página 1 
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OPIL ORGANIZAÇÕES PIRÂMIDE LTDA., na 

forma abaixo:- 

S A l B A M quantos este público instrumento de 

procuração, virem que, sendo no Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de dois 

mil e quatorze (2014), aos três (03) dias do mês de JULHO, do dito ano, nesta cidade de 

PIUMHl, do Estado de Minas Gerais, em meu cartório na Rua Padre Abel, N° 442, e, sendo 

ai, perante mim tabelião do primeiro oficio, compareceu(ram) como outorgante(s):  
QIGALZAÇÕES PIB_ÂNIIQ_IE_LTDA., situada nesta cidade de Piumhi, na Rua Padre Abel, 

N” 638, Centro, CEP 37925-000, inscrita no CNPJ/MF sob o N” 2057599910001 -04, com 

seu Ato Constitutivo arquivado na JUCEMG sob o N° 3120212811-9, em 26/02/2004 e 17a 

Alteração Contratual registrada sob o N° 5213438, em 2110112014, devidamente 

representada neste ato por sua sócia administradora AMÁLIA DARCY GONÇALVES TOMÉ, 

brasileira, viúva, empresária, portadora de RG-M-3.209.758-SSP-MG, CPF N° 508.675.806- 

82, residente e domiciliada nesta cidade de Piumhi, na Rua Rafael Gonçalves Tomé, N° 96, 

Centro, CEP 37925-000; reconhecidas) como o('s) próprio(s), dou fe; e que por este 

instrumento público e na melhor forma de direito, nomeava(m) e constituíam) seu(s) 

bastante procurador(es): DANILO DE OLIVEIRA CASTRO, brasiieiro, casado, gerente 

administrativo, com endereço nesta cidade de Piumhi/MG, na Rua Padre Abel, N° 638, 

Centro, portador de RG-M-2.53t.736~SSP-MG, CPF N° 103.311.746-34, a quem confere 

poderes amplos e necessários, especialmente para: 01) representar a empresa outorgante \ 

 

perante quaisquer Órgãos ou Repartições Públicas e Autárquicas, quer federais, estaduais, 

municipais, especialmente junto a Receita Federal, INSS, Administração Fazendária (Ami 
Prefeitura Municipal, Correios, Companhias Telefônicas, Companhias Energéticas, Serviços 

de Água e Esgoto e onde mais necessário for, podendo ali requerer e assinar quaisquer 

modalidades de documentos, produzir provas, fazer justificação, receber, pagar, assinar 

recibos, preencher formulários próprios, assinar guias, receber correspondências simples ou 

. registradas com ou sem valor declarado, receber importâncias relativas a vales postais, 

juntar e retirar documentos, pagar impostos e taxas: 02) em nome da empresa outorgante, 

admitir e demitir empregados, assinando Carteiras e todos os documentos necessários, 
liquidar litígios trabalhistas, preencher fichas e formulários onde for necessário, concordar, É 

discordar, apresentar documentos, produzir provas, fazer justificação, preencher formulários 
próprios, prestar declarações e informações, assinar a referida Carteira de Trabalho e 

Previdêànçia ¡Sociai-(CTPS) com todas as anotações devidas, dar baixa na Carteira de 

Trabalhde no livro de .funcionários, assinar folhas salariais, recibo de férias, aviso de f' s, Ó @ Aviso Prévio, 13° salário, seguro desemprego, FGTS, assinar quaisquer documentos ou 
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 Posto Funil 
@É OPIL - Organização Pirâmide Ltda. 
agem». aim Hñ1Sñ$1ÊixFrHã§“8õñBiE8E%'É° 

HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 45/2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 

n 01/2017 MENOR PREÇO POR LOTE 

J 

Opii Organizações Pirâmide LTDA , inscrita no CNPJ ou 

CPF sob o n° 20.575.999/0001-04 , por intermédio de seu 

representante legal ou credenciado, Sr(a) DANILO DE OLIVEIRA 

CASTRO , portador do Documento de 

Identidade nO RG-M-2.531.736-SSP-MG e inscrito 

no CPF sob n° 103.311.746-34 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. 

Assinatura:  l 

Qualificação: Danilo de Oliveira Castro, brasileiro, casado. Clerente 
administrativo. portador do Documento de Identidade n° RG-M- 
2.531.736-SSP-MG e inscrito no CPF sob n° 103.311.746-34 com 
endereco nesta cidade de Piumhi-ma. na Rua Padre Abel, N°638. 
centro, CEP 37.925-000 Telefone de contato 37-3371 1572. 

P" O E mRuáPPBÉréÃbÂÍ, àààÍcíÉniióÍHÃÃhÍÍOMeO-PEPEÍISOÃ ñas-ooo a 

postofunil@yahoo.com.br - Fone: (37) 3371-1572 - Fax: (37) 3371-5150 



. Nomes) Empresarlauais) iguauals) ou semelhanteils): 

l E] 5"” D 5'” Processo em Ordem 
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_._J Wee* 
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Processo deferido. Publique-se e arquiva-se. D D D Ú 

m Processo indeferido. Publique-se. _ 
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Secretaria de Estado de Desenvolvimento Económico de Minas Gerais 
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É 7 umas - MF PlUMHI 
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' 14131 33131-0 
@1202128119 2062 
i1 - REQUERIMENTO 

| lLMO(A). 5R(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL D0 ESTADO DE MINAS GERAIS 
:HOME OPiL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA 

(da Empresa OU do Agente Auxiliar do Comércio) 
l 

;requer a V.S“ o deferimento do seguinte ato: N° FCNIREMP 
i 

| 

iwD-E CODIGO CÓDIGO     
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18° ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

OPlL ORGANIZAÇÕES PIRÃMIDE LTDA. 
CNPJ 2057539910001 »O4 

NIRE 3120212811-9 

AMÁLIA DARCY GONÇALVES TOMÉ, brasileira, viúva. empresária, natural de Piumhi - 
MG, nascida em 10/12/1944, inscrita no RG sob o n° M-3.209.758 expedida pela 
SSP/MG, inscrita no CPF sob o n° 508.675.806.82, residente e domiciliada na Rua Rafael 
Gonçalves Tomé, 96, Centro, Piumhi- MG, CEP. 37.925-000; 

ANA CRISTINA GONÇALVES TOMÉ LEONEL, brasileira, casada em regime de 
comunhão parcial de bens, empresária, natural de Belo Horizonte - MG, nascida em 
02/10/1977, inscrita no RG sob o n° M-6.D87.589 expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF 
sob o n” 038.592.466.66, residente e domiciliada na Rua Professor Raimundo Cândido, 
52, Apto. 1502, Bairro Belvedere, Belo Horizonte - MG, CEP 30320-650; 

JOÃO ANTÔNIO GONÇALVES TOMÉ, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Belo 
rx Horizonte - MG, nascido em 22/03/1982, inscrito no RG sob :b n° M-11.290.745, inscrito 

no CPF sob o n° 046.026.996.85, residente e domiciliado na Rua Rafael Gonçalves Tomé_ 
96, Centro, Piumhi- MG, CEP. 37.925-000; _ 

SIMONE GONÇALVES TOMÉ, brasileira, casada em regime de comunhão: parcial de 
bens, empresária, natural de Belo Horizonte «- MG, nascida em 06/06/1972-t'if1§'c:r¡ta no RG 
sob o n° M-6.087.588 expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o n° 0i5_Ô63.066.24, 
residente e domiciliada na Rua Ney Lambert, 31, Bairro Belvedere, Belo Horizbnte - MG, 
CEP 30.320-440;  ct¡ 

o U 

Únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada OPlL ORGANIZAÇÕES 
PIRÂMIDE LTDA, CNPJ 20.575.999/0001-04, estabelecida na Rua Padre Abel, n” 638, 

Bairro Centro, CEP 37.925-000, Piumhi -~ MG, registrada na Junta Comercial_ do Estado 
de Minas Gerais Sob o NIRE 3120212811-9, contrato social registrado-nesta mesma 
junta em 17 Abril de 1985. 

Resolvem em comum acordo alterar o contrato social, mediante as cláusulas e 
condições seguintes: 

1. DAs ALTERAÇÕES 

1. A sociedade resolve baixar a filial estabelecida na Rua Padre Abel, n° 672, Bairro 
Centro na Cidade de Piumhi (MG), CEP. 37.925-000, inscrita sob o CNPJ n° 
20.575.999/0002-55. 

2. Os sócios, em comum acordo decidem não fazerjus a uma retirada mensal a titulo de 
"Pro-Labore", por não prestarem serviços a sociedade. ' g 

t 3. A vista da modificação ora ajusta a, consolm *.- MJlOSdüHEQOHFEIbWaI-Çsfâcnémwguin    EM___   DE     
 
 dação; . - 0 DW E CONFIRMAMOS SUA EXATIDÃO DE 

Certifico que este documento da empresa OPlL ORGANIZACOES P t' - I , ire: ' I" ' -9 , foi eferid 
arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n° 5359395 em 22/08/2014. Para validar este docume 
acesse www.jucerng.mg.gov.br e informe: N° do protocolo 14/313731-0 e o código de segurança EmWf. Esta com” 
autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. 

    



CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

OPIL ORGANIZAÇÕES PIRÃMIDE LTDA. 
CNPJ 20575399/0001 -04 

NIRE 312.021 2811-9 

AMÁLIA DARCY GONÇALVES TOMÉ, brasileira, viúva, empresária, natural de Piumhi ~ 
MG, nascida em 10/12/1944, inscrita no RG sob o n° M-3.209.758 expedida pela 
SSP/MG, inscrita no CPF sob o n° 508.675.806.82, residente e domiciliada na Rua Rafael 
Gonçalves Tomé, 96, Centro, Piumhi - MG, CEP. 37.925-000; 

ANA CRISTINA GONÇALVES TOMÉ LEONEL, brasileira, casada em regime de 
comunhão parcial de bens, empresária, natural de Belo Horizonte - MG, nascida em 
02/10/1977, inscrita no RG sob o n° M-6,087.589 expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF 
sob o n° 038.592.466.66, residente e domiciliada na Rua Professor Raimundo Cândido, 
52, Apto. 1502, Bairro Belvedere, Belo Horizonte - MG, CEP 30320-650; 

JOÃO ANTÓNIO GONÇALVES TOMÉ, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Belo 
Horizonte - MG, nascido em 22/03/1982, inscrito no RG sob o n° M- 11.290.745, inscrito 
no CPF sob o n° 046.026.996.85, residente e domiciliado na Rua Rafael Gonçalves Tomé,  96, Centro, Piumhi- MG, CEP. 37.925-000; 

SIMONE GONÇALVES TOMÉ, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de 
bens, empresária, natura¡ de Beio Horizonte - MG, nascida em 06/06/1972', inscrita no RG 
sob o n° M-6.087.588 expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o n° 0155063066211, 
residente e domiciliada na Rua Ney Lambert, 31, Bairro Belvedere, Belo Horizonte - MG, 
CEP 30.320-440; . . . 

Únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada OPIL ORGANIZAÇÕES 
PIRÂMlDE LTDA, resolvem, pelo presente instrumento e na melhor folmazde direito, 
consolidar o seu contrato social, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante 
especificadas: - - - 3 - 

1. DA DENOM/NAÇÃO E SEDE ' ' ° 

1.1. A sociedade continua girando sob a denominação social de OPIL ORGANIZAÇÕES 
PIRÂMIDE LTDA, CNPJ 20.575.999/0001-04, estabelecida na Rua Padre Abel, n° 638, 
Bairro Centro, CEP 37.925-000, Piumhi - MG, registrada na .Junta Comercial do Estado 

*N de Minas Gerais Sob o NIRE 3120212811-9, contrato social registrado nesta mesma 
junta em 26 fevereiro de 2004 e ultima alteração contratual sob o n° 4069217 em 
05/01/2009, podendo estabelecer demais ñliais ou sucursais em qualquer ponto do 
território nacional, obedecendo às disposições legais vigentes. 

2. Do OBJETIVO SOCIAL 

2.1. A sociedade tem por objetivo social o comercio varejista de combustíveis e derivados 
de petróleo, peças, serviços e acessórios para automóveis, prestação de serviços de S 

transporte de cargas em geral e comercio varejista de refrigerantes, bebidas, salgados, 

J 
   ' assumimos QUE CONFERIMOS EST ' 

o ORIGINAL E CONFIRMAMOS SUA exÊriÊ/:ÍÉA COM 

EM         _  Eminem 
r i Brrla 'A 

l __ ISSÃO PER    ou..., WA 

eaAEEi/Êdriiñithg 
ll V. 

Certifico que este documento da empresa OPIL O'RG I COES PIR ' " " ° '-3' ,  
arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas G ai o n° 5359395 em 22/0 2014. Para validar este docurn 
acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: N° do pr olo 14/313731-0 e o código de segurança EmWi. Esta cópi - 
autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Gerai. ” 

      
 



3. DO PRAZO 

3.1. A sociedade iniciou suas atividades em 15/04/1985, sendo por prazo indeterminado o 
seu tempo de duração. 

4. Do CAPITAL SOCIAL 

4.1. O capital social é de R$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais). divididos em 
1.180 (hum mil cento e oitenta) de quotas, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 
cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do Pais, e distribuidas entre os sócios 
da seguinte forma: 

SÓCIO QUOTAS VALOR v. 

AMÁLIA DARCY GONÇALVES TOMÉ 590 R$ 295.000,00 50,00% 

ANA CRISTINA GONÇALVES TOMÉ LEONEL 197 R$ 95.500,00 15,57% 

À¡ SIMONE GONÇALVES TOMÉ 197 as 95.500,00 15,57% 

JOÃO ANTÓNiO GONÇALVES TOMÉ 195 R$ 95.000,00 15,55% 

TOTAL 1.150 Rs 590.000,00 'Í- -Q 100% 
colo 

n 'COI 

4.2_ A responsabitidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 'mas todos 
respondem solidariamente peia integralização do capita! social. -- - - - I c I 

I n 

5. DA ADMINISTRAÇÃO oA SOCIEDADE ' “ ' 3 ' I 
.4 nocao 

oco 

5.1_ A administraçãogeral da sociedade caberá exclusivamente à sócia AlinÁLiA DARCY 
GONÇALVES TOME, já qualificada, que fará uso da denominação social isoladamente, 
podendo assinar contratos, distratos, movimentar contas bancárias, assinar documentos 
diversos, além da representação ativa, passiva, judicial e extrajudicial, perante quaisquer 
terceiros, inclusive repartições públicas federais, estaduais e municipais, e praticar todos 
os atos necessários ao objetivo social, única e exclusivamente em negócios de puro 

'W interesse da sociedade, sendo-lhes vedado seu uso em avais, fianças, endossos, abonos 
e similares, quer em proveito próprio e ou de terceiros, sendo expressamente vedado o 
seu uso em atividades estranhas ao interesse sociai ou assumir obrigações, seja em favor 
de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização dos sócios que representem no mínimo a ?Oii/o (setenta por 
cento) das quotas que compõem o capital; 

5.2. A Administradora podera constituir, em nome da Sociedade, um ou mais 
procuradores, sócios ou não, para agirem com poderes específicos e especificados no 
instrumento de mandato. inciusive para o foro em geral. bem como para representa-ia nos 
negócios em geral, junto a repartições públicas e instituições públicas e privadas; 

É /i M _ 2 V, .Í A 

\ « p  
*  Llclta ões .. , , l l 

Certifico que este documento da empresa OPIL OR  oEs PIRAMIDE LTDA, Nir: i 'r'  '-  derido . 
arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Ge = , sob o n° 5359395 em 2208/2014. Para validar este documen i 

Déo. JP 

acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: N° do protcolo 14/313731-0 e o código de segurança EmWf. Esta cópia 
autenticada digitalmente e assinada em 25108/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. 



social. 

5.4. As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, conforme estabelecido no 
1.072 da Lei n° 10.406/2002. 

5.5. Ao término da cada ano civil, a administradora prestará contas justificadas de  
administração, procedendo à elaboração do balanço patrimonial e demonstração de 
resultados, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas 
apurados, ou outras deliberações tomadas mediante deliberação social. 

5.6. Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio anual os sócios deliberarão 
sobre as contas_ destinação dos resultados e designarão administradores quando fo: o 
caso. 

6. Lucnos Ou PREJuizos 

6.1. O exercicio social inicia-se em 1° de janeiro e encerrar-se-á em 31 de dezembro do 
mesmo and. Os lucros apurados ao fim de cada exercicio social serão distribuidos aos 

,X socios, podendo haver distribuição não proporcional as quotas dos mesmos, ou 
permanecerão em suspenso até posterior deliberação dos sócios quanto à sua 
destinação. 

6.2. Caso sejam apurados prejuizos. serão eles suportados pelos sócios na proporção de 
sua participação na sociedade. ou conservados na conta propria da contabilidade, para 
compensações futuras. de acordo com a legislação em vigor_ "' 
7. RETIRADAS 

. llI' 
C 

, 1 l Í 
7.1. Os sócios. não farão jus a uma retirada mensal a título de "Pró-Labole", por não 
prestarem serviços a sociedade. 3- -'- 

8. FALECIMENTO ou INTERDIÇÃO DE SÓCIO 

,í 8.1. Faiecendc ou interditado qualquer socio, a sociedade continuará suas atividades com 
os herdeiros e sucessores. Não sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou do(s) 
sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado com base na situação 
patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente 
levantado para tal tim, levando-se ainda em consideração o potencial do negocio e as 
condições gerais favoráveis e desfavoráveis. 
8.2. Deverão ser quitadas em até 60(sessenta) parcelas mensais e consecutivas, 
atualizadas mensalmente de modo a manter o adequado equilíbrio econômico financeiro 
para ambas as partes. As partes poderão ainda negociar outras formas de pagamento, 
levando-se em consideração as reais condições econõmico-ñnanceiras demonstradas 
pela empresa em suas demonstrações contábeis, '     
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 8.3. Na hipótese das transferências das quotas aos herdeiros, caso venham a ocorrer, i 
serão automaticamente vinculadas às condições restritivas de incomunicabilidade, 
impenhorabilidade e usufruto vitalicio, para todos os efeitos legais.     
8.4. A retirada de qualquer sócio, por qualquer motivo, morte ou incapacidade prevista 
lei, não dissolverá a sociedade, que prosseguirá com seus herdeiros e sucesso 
legítimos previstos em lei, de acordo com as determinações do Código Civil e do prese 
Contrato Social, e consequente alteração contratual. 

n. - 

ârs- . 

m!” 

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seus sócios_ 

9. CESSÃO TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS OU RETIRADA DA SOCIEDADE 

9.1. As quotas são indivisiveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem 
o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições 
e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se 
realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

j¡ 9.2. Não havendo manifestação por parte dos demais sócios no sentido de exercer o 
~ direito de preferência, no prazo de 60 dias da notificação do interesse de venda, o socio 

retirante poderá vender suas quotas a terceiros, respeitadas e comprovadas as 
igualdades de condições estabelecidas de modo a se preservar o principio 'da igualdade. 

9.3. As quotas do capital desta sociedade não podem ser utilizadas pelos. .socios para 
garantir obrigação destes perante terceiros, sendo vedada a penhora das quotas desta 
sociedade para a garantia de obrigações particulares dos sócios, até porque nenhum 
estranho sera recebido neste ambiente social sem a concordância de todcsÍos sócios. 
Esta vedação impede, inclusive, a inclusão de sócios pela arrematação das quotas em 
hasta publica, pela adjudicação judicial ou por decorrência de execuções ou qualquer 
processo judicial contra sócios ou a própria sociedade. a › 

10 I O 

9.4. Todos os quotistas que não estejam ou estiverem em regime de caêãménto ou de 
união estável oficializada ou não, se comprometem, perante a todos e perante a 

sociedade, a sempre, em todo e qualquer caso e tempo, contrataram pacto fixando 
obrigatoriamente regime de bens no casamento ou união, que não importe em 
transferência de quotas elou quaisquer direitos referentes a esta sociedade a terceiros, a 
qualquer titulo. Em caso de descumprimento, estes quotístas e seus respectivos "Í terceiro(s) fica(m) sujeito(s) à imediata exclusão da sociedade, corn o pagamento de seus 

' ' haveres pelo valor patrimonial contábil da quota, em 60 (sessenta) parcelas iguais e 
consecutivas. 

1 o. DECLARA ção DE DESIMPEDJMENTO 

10.1. Os sócios e os administradores declaram, sob as penas da Lei, em especial ao que 
dispõe o art. 1.011, § 1° de Lei 10,406 de 1010112002, não estarem incursos em nenhum 

dos impedimentos previstos em lei que os proibam .i4    “  '- o  gi 

Llcltaçõa¡ e coPRecosigg Bar"" Goula . j ""°*°8-s-AAsPiumnr-m 
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1 1. LEGrsLAçÁo SUPLETIVA 

12. Fono 

12.1. Os casos omissos ou dúvidas que surgirem na vigência do presente instrumento 
serão dirimidos de acordo com a ãegislação apiicável, e, em especial, segundo as 
disposições contidas na Lei n.° 10.406 de 10101/2002, no que concerne às sociedades 
simples, tendo sido eleito pelas partes contratantes o foro da Cidade de Piumhi, Estado 
de Minas Gerais, renunciado-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E_ por assim terem justos e contratados, lavrarn, datam e assinam o presente instrumento 
em três vias de igual teor e forma. 

Piumhi. 27 de Março de 2014. 
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Petro Qualy Comércio e Exportação Ltda 

CNPJ:05.245.l66fD00]-9l 
Endereço: Av. Querohino Mourão Filho n” 200 Bairro Bela Visto. PiumhUNlG 

E-maii: cobranca@petroqualy.cnm.hr Telefone: (37) 3371-33-13 

 
ANEXO IV- DECLARAÇÃO DE ATENDEMENTO AS 

coN_o1çOEs DE HILBILITAÇAO 
u :n: mí_ 

PROcEsso LICITATÓRIO N° 45/2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

A Petro Qualy COmércio e Expotação Ltda, inscrita no CNPJ sob 0 nO, 
05.245.166/0001-91, pOr intermédio de seu representante legal, 
Sr-° Mattos Garcia Santos, portador do Documento de Identidade n° 
14760322e inscrito no CPF sob O nO 117.178.696-45, DECLARA 
cumprir plenamente Os requisitos de habilitação definidos 
nO Edital de Licitação acima referenciado, a teor do art. 4°, VII da 
Lei Federal n°10.520/02, sob pena de responsabilização nos termos da 
iei. 

Piumhi 23 de Fevereiro de 2017. 

Assinatura:  wav-É 
Quaiificação: Proprietário    'PEIRO QUALY ÇOMÉRCIO 

_r  _EXPORTAÇÃO LTDA. 
7 Aihquerobinó Mourão Fih l 'E eaeiav ta-P' -. . '°'2°° . 
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 Secretaria da 'Micro e Pequena Empresa da Presidência da República No DO PROTOCOLO (Uso da Junta cmmmial) 
Secretaria de Racionalização e Simplíñcaçâo 
Departamento de Registro Empresarial e integração 

_,_.. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

NIRE (da sede ou ñlial, quando a 
sede for em outra UF) 

31206559416 

Código da Natureza 
Jurídica 

N° de Matricula do Agente 
Auxiliar do Comércio 

2062 
1 - REQUERIMENTO 

Nome: 

requer a \LSH o deferimento do seguinte ato: 

N°DE CÓDIGO CÓDIGO DO 
VIAS 

|LMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
PER U 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 
' N” FCNIREMP 

1 

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL 

DO ATO EVENTO OTDE DESCRIÇÃO DO ATO r EVENTO *1173977127449 

' 002 ALTERACAO . 

021 1 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

051 1 coNsoLIoAcAo DE CONTRATO/ESTATUTO 

2001 1 ENTRADA DE SOClOIADMINlSTRADOR 

_ 2005 1 SAIDA oE sociorAommis-raAooe 

511mm Representante Legal da Empresa I Agente Auxiliar do Comercio: 
Local Nome: 

Assinatura: 

Telefone de Contato: 13 Eggg [aim ggjz 
Data 

|:| DECISÃO SINGULAR D DECISÃO COLEGIADA 

Nome(5) Empresariaüais) igual(aís) ou semelhanle(s): [j SW¡ É SN Processo em Ordem - A decisão 

_f'_lí 
Data 

m NÃO _"_¡ E' NÃO :¡_-¡ Responsável 
Data Responsável Data Responsável 

DECISÃO SINGULAR 
2° Exigência 3" Exigência 4” Exigência 5°' Exigência 

QProcesso em vigência. (Vide despacho em folha anexa) Processo deferido. Publique-se e "arquiva-se. 

|_] Processo indeferido. Publique-se. 

Cl Li El EI 

_f_f? 
_ Data Responsável 

oEclsÃo COLEGIADA 2” Exigência 3° Exigência 4° Exigência 5° Eáigência  Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) [j Processo deferido. Publique-se e arquiva-se. 

E' Processo indeferido. Pubiique-se. 

Ei 1:1 a 
l , l A 

El 

Data 'Vogal Vogal voga! / 
N Presidente da Turma n ç 

OBSERVAÇÕES CONFERHSÂ¡ CÚNFORME n 'U - l 

\ SITE DA JUNTA COMERCIAL í 
' DATA: . 

SAA    gatmzsttislllt 

  ' "* Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

autenticada digitalmente e assinada em 1710212017 por Marinely de Paula Bomfim -- Secretária-Geral. 

   
   

  e. - s * 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

n Capa de Processo 

Identificação do_ Processo' _. 

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Intnegrador n Data 

1711 08.478-1 .1173977127449 1310212017 

identificação do(s) Assinante(s_)_; I¡  
CPF _ . Nome 

1 17.178.69.645 MATTOS GARCIA SANTOS 

CONFERIDA. CONFORME . gr  SITE DA JUNTA COMERCIAL 
r 
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199. ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA PETRO QUALY COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO 
LTDA 

Pelo presente instrumento particular: 

(a) ROGÉRIO JÚLIO SOARES FERREIRA brasiieiro, natural de Piumhi/MG, nascido aos 

09/10/1978, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da 
cédula de identidade número MG-7.758.222, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF 

' 001.446.516-70, residente e domiciliado na Rua Treze de Maio, n. 444, Bairro Centro, em 
Piumhi, Minas Gerais, CEP 37925-000; e * - 

 
(b) RENATA 'SOARES FERRElRA MOTA, brasileira, natural de Piumhi/MG, nascida aos 

07/04/1986, casada em regime de comunhão parcial de bensempresária, portadora da 

cédula de identidade número MG-11.520.924, expedida pela SSP/MG, e do CPF q 070.861.786-75, residente e domiciliada na Praça Doutor Avelino de Queiroz n. 172, Bairro 

Centro, em Piumhi, Minas Gerais, CEP 37925-000; 

Sócios representando a totalidade do capital social da sociedade empresária limitada 
denominada PETRO QUALY COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA, com sede à Av. Querobino 
Mourão Fiiho n. 200, Bairro Bela Vista,_na cidade de Piumhi/MG, CEP 37925-000, inscrita 
no CNPJ sob o n. 05.245.166/0001-91, com Contrato Social devidamente registrado na 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o n. 3120655941-6 em 08/08/2002 e 

alterações n. 3056958 em 26/01/2004, 3512003 em 08/03/2006, 4283273 em _ 

22/01/2010, 4325457 em 15/04/2010, 4335414 em 05/05/2010, 4369964 em 
09/07/2010, 4462160 em 22/09/2010, 4470831 em 07/10/2010, 4525334 em 
26/01/2011, 4562099 em 04/04/2011, 4636560 em 17/06/2011, 4696116 em 
20/09/2011, 4936020 em 04/10/2012, 5210942 em 16/01/2014, 5583997 em 
17/09/2015, 5608436 em 04/11/2015, 6144019 em 28/12/2016 e 6200489 em 
18/01/2017, 

e, ainda, 

r¡ (c) , MATTOS GARCIA SANTOS, brasileiro, natural de Piumhi/MG, nascido aos 30/04/1994, 
solteiro, comerciante, portador da cédula de identidade número MG-14.760.322, 
expedida pela SSP/MG, _inscrito no CPF 117.178.696-45, residente e domiciliado na Rua 
Doutor Higino n9 224, Bairro Centro, em Piumhi, Minas Gerais, CEP 37925-000, têm entre 
s¡ justo e acordado, por unanimidade, alterar o Contrato Social da sociedade, conforme 
disposto no Artigo 1.072, parágrafo 39. da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ("Código 
Civii”), em decorrência da assinatura, ao final, de todos os sócios: 

CONFERIDA, CONFORME 
SITE DA' JUNTA COMERCIAL 

_ .Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n° 6224482 em 16/02/2017 da Empresa PETRO QUALÇEQÍMÊ _ - r = 

protocoio 171084781 - 14/02/2017. Autenticação: BBB1C44FD63FF2B6A2F02D8ÊHBaH .Tí-tar - .-. 'e uta Bomfim - Secretária-Geral_ 
Para validar este documento. acesse www.juoemg.mg.gov.br e informa n° do protocolo 17/108478-1 e o código de segurança CDKA Esta cópia foi _ 

autenticada digitalmente e assinada em 17/02/2017 por Marinely de Paula Bomfim v- Sracretária-Gerat. K9 _ _ 
..  pag. 3111 

 



1 - CESSÃO DE QUOTAS 

1.1"- A sócia RENATA SOARES FERREIRA MOTA, neste ato, com a expressa anuência do 
sócio ROGÉRIO JÚLIO SOARES FERREIRA, retirando-se da Sociedade, cede e transfere, a 

título oneroso, a totalidade de suas quotas do capital social da Sociedade a MATTOS' 

GARCIA SANTOS, que ora ingressa na Sociedade como sócio, pelo preço certo e ajustado 
de RS 20.000,00 (Vinte mii reais), a serem pagos até o dia 28/02/2017. 

1.2 - Ato contínuo, o sócio ROGÉRIO JÚLIO SOARES FERREIRA, neste ato retirando-se da u 

Sociedade, cede e transfere, a título oneroso, a totalidade de suas quotas do capital da 

Sociedade a MATTOS GARCIA SANTOS, que ora ingressa na Sociedade como sócio, pelo 
preço certo e ajustado de RS 1.980.000,00 (Um milhão, novecentos e oitenta mil reais), 
sendo RS 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais) a serem pagos até o dia 28/02/2017,  R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) a serem pagos até 31/08/2017 e RS 600.000,0 
(seiscentos mil reais) a serem pagos até o dia 31/08/2018. a 

1.3 - Em decorrência das cessões e transferências deliberadas, o sócio ora ingressante, 
MATTOS GARCIA SANTOS, que passa a deter a totalidade do capital social da Sociedade, 
representado por RS 3.000.000,00 (três milhões de) reais), totalmente subscrito e 

integralizado, dividido em 3.000.000 (três milhões) de quotas com valor nominal de RS 

1,00 (um real) cada, compromete-se a, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da 

presente data, restituir a pluralidade de sócios da Sociedade, nos termos do artigo 1.033, 
inciso IV, do Código Civil. ' 

2 - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE 

2.1 - A sociedade será administrada peio sócio MATTOS GARCIA SANTOS cabendo-lhe 
representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, bem como gerir, 
supervisionar e administrar as atividades e os negócios sociais. 

2.2 - É vedado ao administrador usar a denominação social em negócios estranhos aos 

'Á interesses da sociedade ou assumir responsabilidades que não digam respeito ao seu 

objeto, seja em favor de qualquer dos sócios quotistas ou de terceiros, bem como da_r aval 
ou fiança em qualquer obrigação de terceiros. 

2.3 - Tem o administrador poderes especiais e expressos para alienar bens móveis ou 
imóveis, hipotecar bens imóveis, constituir penhor de qualquer natureza, caucionar titulos 
ou direitos creditórios, dar bens móveis ou imóveis em alienação fiduciária em garantia. 

2.4 - O administrador poderá, no âmbito de suas atribuições e poderes, constituir 
mandatário para representar a sociedade, devendo fazer constar nos respectivos 
mandatos o prazo de duração e os negócios a que se destinam. 

CÓNFERIDA. CONFORME ' 
SITE DA JUNTA COMERCIAL , _ _ 

"i JIIÍI' »Hu 'sw LI.) 5.¡ -uma w 
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b.) 

2.5 - O administrador fará jus a uma retirada mensal, a titulo de pro Iabore, observadas as 

disposições regulamentares pertinentes. ' 

2.6 - O administrador expressamente declara, sob as penas da lei, que não está impedido, 
por lei especial, de exercer a administração da Sociedade, e nem foi condenado, ou está 
sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a ' 

cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato; ou contra a econômica popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as 

normas de defesa da concorrência, contra 'as relações de consumo, a fé pública ou a 

propriedade. u 

3 - REFORMA DO CONTRATO SOCIAL 

3.1 - Por fim, decide o sócio aprovar a ampla reforma e consolidação do Contrato Social 
da Sociedade, refletindo inclusive as alterações anteriormente aprovadas, o qual passa a 

vigorar, na íntegra, com a seguinte nova redação: 

CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA PETRO QUALY COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA 

| - DA DENOMINACÃO SOCIAL E LOCALIZAÇÃO 

A sociedade gira sob a denominação social de PETRO QUALY COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO 

LTDA, com sede na cidade de Piumhi/MG, à Av. Querobino Mourão Filho n. 200, Bairro 
Bela Vista, CEP: 37925-000. A 

II- DO OBJETO SOCIAL 

O objeto social da empresa é: 

a) Comércio varejista de combustiveis para veículos automotores; 
b) Comércio varejista de lubrificantes; _ 

c) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, 
interestadual e internacional; 
d) Transporte rodoviário de produtos perigosos; 
e) Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veiculos automotores; 
f) Locação de automóveis sem condutor. 

III- DO PRAZO 

A sociedade iniciou' suas atividades em 01/01/2003 e seu prazo de duração é 

indeterminado. 

CÓNFERIDA, CONFORME 
SITE DA JNTA COMERCIAL 
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IV - DO CAPITAL SOCIAL . 

O capital social é de R5 3.000.000,00 (Três milhões de reais) dividido em 3.000.000 (três 
milhões) de quotas no valor de RS 1,00 (Um real) cada uma-totalmente subscritas e 

integralizadas, todas detidas por MATFOS GARCIA SANTOS. 

Parágrafo Único - O único sócio se compromete a, noprazo de 180 (cento e oitenta) dias 
a contar de 31/01/2017, restituir a pluralidade de sócios da Sociedade, nos termos do 
artigo 1.033, inciso IV, do Código Civil. 

V - DAS FILIAIS . 

A sociedade não possui filiais, mas poderá abri-las a qualquer tempo, em qualquer parte 
do território nacional. . - 

q VI- DA FORMA DA SOCIEDADE 

A sociedade é sociedade empresária limitada. 

vu - DA ADMINISTRAÇÃO _ 

A administração da sociedade será exercida pelo sócio MATTOS GARCIA SANTOS, 
cabendo-lhe representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, bem 
como gerir, supervisionar e administrar as atividades e'os negócios sociais. 
É vedado ao administrador usar a denominação social em negócios estranhos aos 

interesses da sociedade ou assumir responsabilidades que não digam respeito ao seu 

objeto, seja em favor de qualquer dos sócios quotistas ou de terceiros, bem como dar aval 
ou fiança em qualquer obrigação de terceiros. A 

Tem o administrador poderes especiais e expressos para alienar bens móveis ou imóveis, 
'hipotecar bens imóveis, constituir penhor de qualquer natureza, caucionar titulos ou 
direitos creditórios, dar bens móveis ou imóveis em alienação fiduciária em garantia. 
O administrador poderá, no âmbito de suas atribuições e poderes, constituir mandatário 
para representar a sociedade, devendo fazer constar nos respectivos mandatos o prazo de 
duração e os negócios a que se destinam. 
O administrador fará jus a uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as 'j disposições regulamentares pertinentes. 

VIII - DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS _ 

. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do capital social. 

IX - DO EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 
Ao término de cada exercicio social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão 
contas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço 
patrimonial e d_o balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, em partes 
proporcionais à sua participação no capital social, os lucros ou perdas apurados. 

CONFERÍDA, CONFORME 
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X - DO FALEClMENTO 
No caso de falecimento de sócio, a sociedade não se dissolverá, continuando entre os 

sócios remanescentes e os herdeiros do sócio falecido, cabendo a estes indicar um que os 

represente até a partilha judicial das quotas do sócio falecido. 

XI- RETIRADA DE sócio, CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS 
As quotas são indivisiveis 'e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento do outro sócio. ' 

Parágrafo Primeiro -'O sócio que pretender retirar-se da sociedade e alienar suas quotas 
deverá, primeiramente, oferecê-Ia ao outro sócio, com prazo mínimo de trinta dias, por 
via de notificação, para que possa exercer ou não, o direito de preferência. - 

Parágrafo Segundo - A notificação deverá conter a quantidade de quotas, o preço por elas 
pretendido e as condições de pagamento. 

Parágrafo Terceiro - Decorrido o prazo e não exercido o direito de preferência pelo sócio, 
o cedente estará automaticamente autorizado a oferecê-Ias a terceiros, desde que por 
preço e em condições não mais vantajosas do que as' constantes de sua oferta ao outro 
sócio_ 

Parágrafo Quarto - Havendo interesse de terceiros na aquisição, o outro sócio poderá, 
ainda, exercer o direito de preferência, em condições de igualdade, no prazo de 15 

(quinze) dias que se seguirem ao aviso que deverá ser-lhe feito, identificando_ o terceiro 
interessado, o preço e as respectivas condições de pagamento. 

Parágrafo Quinto - Não havendo manifestação, no prazo de quinze dias acima assinalado, 
o alienante poderá então ceder as referidas quotas ao terceiro interessado, desde que por 
preço e em condições não mais vantajosas do que aquelas constantes de sua oferta ao 
outro sócio. - 

Parágrafo Sexto - Será nula a transferência em desacordo com as disposições desta 
cláusula. ' 

x1¡ ~ DA DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO 
Declaram os sócios não estarem incursos em quaisquer_ impedimentos de natureza civil, 
penal ou quaisquer que sejam, que os impeça o exercício das atividades sociais. 

Xlll - DA OMISSÃO E DA REGÊNCIA SUPLETIVA 
As omissões da legislação que regula a presente sociedade serão supletivamente regidas 
pela Lei das Sociedades Anônimas, nos termos do artigo 1053, parágrafo único da Lei 

10.406/2002 - Código Civil. 

CONFERIDA, CONFORME 

unta Comercial do Estado de Minas Gerais 

autenticada digitalmente e assinada em 17.102/2017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
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XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
As deliberações dos sócios, a que se referem o art. 1.071 do Código Civil, Lei 10.406 de 
07/01/2002, serão realizadas sempre através de reuniões, valendo como comprovação da 

deliberação por cada sócio sua assinatura em contratos, alterações contratuais, balanços 
financeiros, demonstrações de resultados econômicos e qualquer outro documento' 
produzido com a finalidade de tornar claro o teor de tais deliberações. As deliberações 
dos sócios serão realizadas obrigatoriamente por Assembléia sempre que o seu quadro 
societário contiver mais de 10 (dez) membros. - 

Parágrafo Único - Qualquer alteração nas cláusulas do presente contrato, dependerão, 
para sua validade, da assinatura e aprovação unânime detodos os sócios. 

XV - DO FORO 

Fica eleito o foro de Piumhi/MG, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do 
presente contrato social. 

E por estaremjustos e contratados, assinam digitalmente o presente instrumento. 

Piumhi/MG, 31 de janeiro de 2017. 

Sócios retirantes: 

Rogério Júlio Soares Ferreira Renata Soares Ferreira Mota 

Sócio Ingressante: 

Mattos García Santos 
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Documento Principal 

Identificação do Processo 
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

17l1D8.478-1 .1173977127449 13/02/2017 _ 

'Identificação :do(s) Assinantefs) - _- 

CPF n n n A' Nome 

1 17317869645 n ' MATTOS GARCIA SANTOS 

001.446.516-70. ROGERIO JULIO SOARES FERREIRA 

070.861.786-75 RENATA SOARES FERRElRA MOTA 

  CONFERIDA. couro 
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Secretaría de Governo da Presidência da Repúbíica 
_ « Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 

o __ e Departamento de 'Registro Empresarial e Integração 
- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Economico de Minas Gerais 

.Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ' 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO ›- REGISTRO DIGITAL' 
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO 
LTDA, de nire 3120655941-6 e protocolado sob o número 17/108478-1 em 14/02/2017, encontra-se 
registrado na Jucemg sob o número 6224482, em 16/02/2017. O ato foi deferido digitalmente pelo 
examinador Márcia Thaise Lima Cruz. _ 

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua 
validação, devera ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (httpzl/ 

portalservicoejucemg.mggov.br/PortaI/pages/imagemProcesso/viaUnicajsf) e informar o número de 
_protocolo e chave de segurança. ' 

  '  Nome 

117.178.696-45 MATTOS GARCIA SANTOS 

 PF _ Nome 

1 17.1 781396-45 MATTOS GARCIA SANTOS 
001.446.516-70 ROGERIO JULlO SOARES FERREIRA 
070.861.786-75 RENATA SOARES FERREIRA MOTA 

Belo Horizonte. Quinta-feira, 16 de Fevereiro de 2017 

~ #53122593 _- 

wmââwcgã  ,;  _ agf?    
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

          

Identificação do'(e) Assinante(s) 
CPF Nome 

062.075.936-42 _ MARCIA THAISE LIMA CRUZ 

873.638.956-00 MARINELY DE PAULA BOMFIIV! 
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Belo Horizonte. Quinta-feira, 16 de Fevereiro de Zêíñiñange¡ q 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n” 6224482 em 16/02/2017 da Empresa PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA, Nire 31206559416 e 
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autenticada digitalmente e assinada em 171027201? por Marinely de Paula Bomfim -- Secretária-Geral. , _ 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 

' Piumhi - MG 

Sistema: Materiais. Subsistema: Controle de documentos 

Protocoio 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 ........... .. 1 12.017 

'Wipe de documento. Proposta 

Tipo de juntada....... Anexação de novos documentos ao processo identificado 

Protocolom.. 297812017, quarta-feira, 8 de março de 2017 09:25:00 

Requerente. ELIELSON CESAR LOPES SELVA EI 24.612.113lO001/06 
Finalidade... 

Detalhes...” 

oa><D 
Snstema: MGFCompras - JuntadaDeDocumen1csU1.rpt Págna 1 \| l  
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Certificado da Condicao de Microem preenceclor lndividuai - impressão 
'L 20'? 

üertificado da Condição de Microempreendedor Individual 

.aenãificação 

;some Empresarial 
í sax CESAR LOPES SILVA 04089683629 

:teme eo ;Empresário 
.F 33X 'CESAR LOPES SILVA   
 

.__ .- Sama:  "entidade Órgão Emissor UF Emissor CPF 
ss: MG 040.896.836-29 

..zsac  ?iiicroernpreendedor individual 

Data de Ínicio da Situação Cadastral Vigente 
18/04/2016 

"mação Cadastral Vig ente 
.JG 

xumeros de Registro 

CNPJ NIRE 
24.612.113/0001-06 31-8-0814604? 

Endereço Comercial 

Logradouro Número 
RUA JOAO LEITE 14  

'llh w H 

='.'.:::¡cí¡¡ic UF 
= ,r-«eí MG 

 ::seção de Atividades 

Descrição da Atividade Principal 
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores   :ía Atividade Principai 

_ .33 

"wc oe Ciencia e Responsabiiidade com Efeito de Alvará cia Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no  _mento oa inscrição: 

a Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do 
. :cloro para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, 

'c-.ootários, de segurança púbêica, uso e ocupação do soio, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços 
3"“licos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento 

qu' 

“aro, sob as penas d JEC: 
.-1 

n.- . 

à' 'ovàsória 

ento do empresário na condição de Microempreendedor 
:. Ceniírcaoo comprova as inscrições, alvará. licenças e a situação de enquadram 

autenticidade na internet. no endereço: tcnal. A sua aceitação esta' condicionada à verificação de sua 

imwvtponalooempreendedongoxkbri 
iecaoo emitido com base na Resolução n° 16, de 1? de dezembro oe 2009, do Comité para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do 

siro e da Legaiização de Empresas e Negócios - REDESIM. 
NÇAG: qualquer rasura ou emenda invaiidará este documento. 

oescursar a inscrição estadual eiou municipal (quando convenentas cio cadastro sincronizado nacional). informe os elementos abaixo no 

roer-aço eiexonlco htt :iiwwwxeceiiafazenda ov.brlPessoaJuridicaicNPJifc 'iconsultaas 

Õnpoome Canadá 6276 poaã( õmprzeemÁaém 

oa/oa/v . _ 
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 SIÚÊÉNÊS: 

Simples Nacional - Consulta optantes 
Data da consulta: 03/03/2017  Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz 

CNPJ : 24.o12.113/ooo1-os 
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa 

Nome Empresarial : ELIELSÕN CESAR LOPES SILVA 04089683629 

,E3 Situação Atual 

Situação no Simples Nacional : üptante pelo Simples Nacional desde 18/04/2016 

Situação no SIMEI: optante peão SIMEE desde 13/04/2015 
*w 

ii Períodos Anteriores 

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem 

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem 

di.? Agendamentos (Simples Nacional) 

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem 

 Eventos Futuros (Simples Nacional) 

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem 

"W  Eventos Futuros (SIMEI) 

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem 



Stop Car Lavador 
&Wigan; do Lavagem em Geral 
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ANEXO IV- MODELO DE DECLARAÇAO DE ATENDIMENTO AS 

CONDIÇOES DE HABILITAÇÃO  
PROCESSO LICITATÓRIO N° 45/2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/ 2017 

 
 
 

@MENORPEÇOP -' Á 

 por intermédio de seu I: .L _  
” 0 â m  
@Vi _ 6V\ APO ' . portador 

3 

  
representa nte Ie 
credenciado, 

o 

na 

do Í 
Documento de Identidade n° Má. Í  é  e inscrito no CPF 
s n° 

. DECLARA cumprir plenamente os requisitos de hab litação 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. 

 .03 de MM?” - de2017. 
1 _ d 

Assinatura:  _ÃÃÚÁ  
Qualificação:  Í A 

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



Stop Car Lavador 
serviços da tangas¡ em Gui 
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  ní- mí _Tum _ín- 
ANEXO v1- MODELO DE DECLARAÇÃO PARÍ-ÍIOROÉÍPRES E 

EMPRESÂ DE PEQUENO PORTE  --r a:: 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 45/2017 

   
PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017 

MENOR PREÇO !É LOTE A empresa  _ge/m l ;spo  . 

se?  73557.05 .  intermédio de seu              
repr nte l - - Sr.(a 

ai¡ '4 .  ç __ , portador do 
' e . ' _ . inscrito no CPF 

sob o n° .o .Zé ç DECLAIÍA, sob as penas da Lei, que 
cumpre os requisitos legais para qualificação 
como (incluir a condição da 
empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 
(EPP), art. 3° da Lei Complementar n.° 123/2006 e que não está 
sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4° deste artigo, estando 
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 
49 da citada lei. 

Declaramos possuir restrição ñscal no(s) documento(s) de habilitação 
e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1° da Lei 
Complementar n°. 123/06, para regularização, estando ciente que, 
do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às 
sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93. 

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

 03 de MM?? de2017   M00 'h z 
(assinatura do/reptesentavnte legal) 

o Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que 
identifique a proponente. 
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Maria das ra a s Ferreira Barros GuÍár¡ 
PRESIDENTE DA C.P.L. 
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POSTO 41 LTDA 
CNPJ: 06049272/000162 - Insc. Estadual: 0010194240002 

Rua Grijalva Soares Terra, 219, Centro. 
Fone: 37-3371-1999 - Piumhi/MG - CEP 37.925-000 

E-mail: posto4i@gn1poidealmg.com.br 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 45/2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N” 01/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

Pelo presente instrumento, credenciamos o Sr. JÚLIO LUIS FERREIRA, portador do  Documento de Identidade n” M - 6.775.208, SSP/MG, como representante da empresa 

POSTO 41 LTDA, CNPJ n° 06.049.272/0001-62, para participar das reuniões relativas ao 

processo licitatório acima referenciado, o qual está autorizado a requerer vistas de 

documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor recursos, 

apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, assinar propostas 

comerciais, rubricar documentos, assinar atas e praticar todos os atos necessários ao 

procedimento licitatório, a que tudo daremos por firme e valioso. 

Piumhi-MG, 06 de março de 2017. 

/ÍGERALDO ALVES TERRA - sócio. 

CPF: 017.106.996-04 

|'6e.o49.272¡ooo1-si'| 
POSTO 41 LTDA. 

RUA GRIJALVA SOARES TERRA 219 
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\/ 

Maria das Graças Ferreira Barros Goulart 
PRESIDENTE DA c.P.L. 
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na to co o u u c rol 1 Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República ao m T0 l' É 8° “uma nm a, 

Secretaria de Racionalização e Simpiifioação 
Departamento de Registro Empresarlai e integração 
Secretaria de Estado da Dosnvoivlrnento Economico de Minas Gerais  JUCEMG - UD135 

^ umas - MF PlUMi-ii     " lllllslmsoulullL-s ""'"" 
31205900461 2062 n 

1 - REQUERWIENTO 
ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE NHNAS GERAiS 

NOME: POSTO 4! LTDA 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do comércio) 
requer a V.S' o deferimento do seguinte ato: N” FCN/REMP 

m   ||i|1|ll| l||||li||||i|||Illilllll ||l 
VlAS oo ATO oo EVENTO ovos DESCRIÇÃO oo ATO! EVENTO -1153702303733 

1 lou: - - ALTERACAO 
02h ALTERACAO DE DADOS (QXCETO NOME EMPRESARIALL 

ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 

ALTERACAO DE sOCiO/.af MINISTRADOR 
-l-L-A-l 

 
     IUMHI  -  u; m 5 ' uv_ 

Local --í-n!  to; ' 4- '   
"\ 31 Marge 2015 

Data 

- USO DA JUNTA COMERCFAL 

DECISÃO smcuua E] DECISÃO COLEGIADA 

NOMG(S) Emprasariaiiais) Iguauais) ou samslhantets): 

E] SIM ü SIM Processo em Ordem 
Àdecisào 

I I 
Data 

ü NÃO __/_I____ _sí_ G NÃO __i'___/___ ____________ Responsável 

Data Responsável Data Responsával 

DEmSÃo S|NGULAR 2' Exigência 3' EXÍQÕHCÍB 4¡ Emganda 5a engana¡ ü Processo em exigência. (Vide despacho m folha anexa) 
rocssso deferido. Publique-se e arquiva-sa. Ú 

' ü Processo indeferido. Pubiequ-se. 

 

'K1 
.CISÀO COLEGÍÀDA 

ü Processo em exigência. Mais despacho em folha anexa] - 

ü Processo deferido. Publique-se e arquiva-se. é; 'àgmmêgggãzgtozg 303a: WN^5 475m3” 'J 
E] Processo indeferido. Publique-se. aros-ro a :Éafsmazom 

, , motooow: 15105031 1 -3  
Data Vogl 

1111195229 _ \ 
Presruuruu uu um... 
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 -' Junta omercial do Estado de Minas Gerais / 
.- Certifico registro sob o n" 5488750 em 09/04/2015 da Empresa POSTO 4i LTDA, Nire 31206900461 e protocoio 150503113 - 01/0412 15. 

Autenticação: 96B190C98459AAA814943BCD1183B1BCF1B3B52A. Marinely de Pauia Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento. 
acesse www.iucemg.mg.gov.br e informe n” do protocolo 15/050431 1-3 e o código de segurança oxTs Esta cópia foi autenticada digitalmente e 
assinada em 13/04/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. r “nm _ __ “E, 
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2¡ ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

POSTO 4I LTDA 
CNPJ Q6.04§.272/0001 -62 
REG. JUNTA 3120690046-1  

MITERMYER ALVES TERRA, brasileiro, casado sob regime de comunhão 
universal de bens, comerciante, residente a Rua DR. Higino, n.” 6, centro, 
Piumhi - MG, D.N. 02/07/1936, CI n.” M-1.225.964 expedida pela SSPMG, CPF 
017.112.616-53. GERALDO ALVES TERRA, brasileiro, casado sob regime de 
comunhão universal de bens, comerciante, residente a Rua DR. Higino, n.” 145, 
centro, Piumhi - MG, D.N. 01/09/1941, Ci M-1.198.135 expedida pela SSPMG. 
CPF 017.106.995-04. GUARACYR ALVES TERRA, brasileiro. casado sob 
regime de comunhão universal de bens, comerciante, residente a Rua DR. 
Higino, n.” 26, centro, Piumhi - MG, D.N. 13/01/1939, Cl M-1.717.266 expedida 
pela SSPMG, CPF 017.104.196-87, únicos sócios componentes de uma 
sociedade empresaria limitada ,que gira nesta praça sob a denominação social 
de POSTO 4! LTDA ,de conformidade com seu contrato social , devidamente 

rw arquivado na MM. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob n” 
3120690046-1 em 18/12/2003 , inscrita no CNPJ 06.049.272/0001-62, resolvem, 
nesta data e de comum acordo, na melhor forma de direito , alterar a referida 
sociedade , mediantes as cláusulas e condições a seguir: 

1° - Nesta data retira-se da sociedade a Sr. .JURACYR ALVES TERRA, 
brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, comerciante, 
residente a Rua Itapecerica, n.” 490, APTO 101, Divinópolis - MG, Cep. 35.500- 
018, D.N. 14/10/1937, CI n.” 563.679 expedida pela SSPMG, CPF 017.104.436- 
34, que cede e transfere suas quotas na seguinte proporção: 

MITERMYER ALVES TERRA adquire 5.000 cotas por R$ 5.000,00 
GERALDO ALVES TERRA adquire 5.000 cotas por R$ 5.000,00 
GUARACYR ALVES TERRA adquire 5.000 cotas por Fl$ 5.000,00 

Retirando-se da sociedade, dando-lhe, bem como aos demais sócios, plena e 
geral quitação, para nada reclamar do passado, presente e futuro. 

2¡ - Em razão da alteração acima o Capital Social permanece no valor de 
Fi$ 60.000,00 (sessenta mIl reais), 60.000 quotas de valor nominal de R$1,00 (um 
real), passa a ser dividido entre as sócias em igualdade de condições na seguinte 
proporção 

MITERMYER ALVES TERRA ........ .. 20.000 COTAS .......... .. R$ 20.000,00 
GERALDO ALVES TERRA ......... .. 20.000 COTAS  Ft$ 20.000,00 
GUARACYR ALVES TERRA ......... .. 20.000 COTAS .......... .. R$ 20-000,00 

-.-.o--.--o_-..------. -------_..--.....-. 
60.000 COTAS R$ 60.000,00 

3° A vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social com a 
seguinte redação: 

1°. A sociedade tem sua sede e domicilio alterados nesta data para Ru 

Grijaiva Soares Terra, n* 219 - Centro - Piumhi/ MG, CEP. 37.925-000. q; 

CÓNFERIDA. CONFORME 
srrs DA . TAC E cm ?à 

21.53' .qi. 
SAAE - Piugurt Ai 
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“~. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Í Certifico registro sob o n” 5488750 em 09/04/2015 da Empresa POSTO 4! LTDA, Niro 31206900461 e protocolo 150503113 - 01/04/2 . 

Autenticação' 965190C9B469AAA814943BCD11B3El1BCF1B3B52A. Marinely de Paula Bomlim - Secretária-Geral. Para validar este documento. 

2. O capital social é deFt$ 60.000,00 ( sessenta mil reais ) dividido em, 
60.000 quotas de valor nominal Fi$ 1,00 ( um real ), integralizadas em moeda 
corrente do pais e assim subscritas: 

MITERMYER ALVES TERRA ........ .. 20.000 COTAS .......... .. Ft$ 20.000,00 
GERALDO ALVES TERRA ......... .. 20.000 coTAs .......... .. Ft$ 20.000,00 
GUAFlACYFl ALVES TERRA ......... .. 20.000 COTAS .. R$ 20.000,00 

00.000 &Emi; É¡ 50.000,00 

3°. O objeto e comercio de Petróleo, óleo lubrificante e seus derivados. 
transporte de combustivel e serviços de lavação e limpeza de veículos. 
motocicletas, tratores ônibus e caminhões. 

4°. As quotas são indivisíveís e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em 
igualdade de condições e preço direito de preleréncia para a sua aquisição se 
postas à venda, tormalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual 
pertinente. 

5*. A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

65. A administração da sociedade caberá a MITERMYER ALVES TERRA, 
GERALDO ALVES TERRA, GUARACYH ALVES TERRA, podendo os mesmos 
assinar em conjunto ou separadamente em negócios atinentes a mesma, sendo 
vedado aos sócios o direito de usar a sociedade em atividades alheias ao 
interesse objetivo social tais como: avais, endossos, hipotecas, garantias em lavor 
de terceiros, salvo se exclusivamente em interesse desta, sendo que para os itens 
abaixo necessita da assinatura de todos os sócios ou por procurados legal deste: 

A - Contratos de empréstimos bancários ou com terceiros 
B - Alienação de bens do Ativo imobilizado 
C - Aquisição de lojas de terceiros 

7*. Ao termino de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o 
administrador prestará contas ¡ustiiicadas de sua administração. procedendo à 
elaboração de inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 
econômico, cabendo aos sócios. na proporção de suas quotas. lucros ou perdas 
apurados. 

8*. Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando tor o caso. 

9°. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração assinada por todos os sócios. 

10°. Os sócios poderão, de comum acordo, lixar uma retirada mensal, a 
título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

 NFEA CONÓÊiv 
SITE DA JU A 

DATA: â   

 
   

  

acesse www jucemg mg gov br e informe n° do protocolo 15/05051 1-3 e o código de segurança oxTs Esta cópia lo¡ autenticada digitalmente a 
assinada em 13/04/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. rnn/"i. x9” 



115. Faiecendo ou interditado sócio. a sociedade continuará suas atividades 
com os herdeiros, sucessores e o incapaz. 

12°. A sociedade poderá distribuir lucros periodicamente mediante 
levantamento de balancete ou da conta de lucros acumulados existentes no último 
balanço anual. 

139. Não sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou dos sócios 
remanescente. o valor de seus haveres será apurado e Iiquidado com base na 
situação patrimonial. à data da resolução, verificada em balanço especiaimente 
levantado. 

145. Os Administradores declaram, sob as penas da lei. de que não estão 
impedidos de exercer a administração da sociedade. por iei especial_ ou em 
virtude de condenação criminal. ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
faiimentar, de prevaricaçâo. peita ou suborno, concussão. peculato, ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa ,N da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade. 

159. Para fins de certificação digital e licitação os sócios podem assinar 
separadamente e dar procurações a terceiros para obtenção do mesmo. 

16°. Fica eieito o foro da comarca de Piumhi, para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E por estarem assim juntos e contratados, firmam o presente instrumento 
particular de Alteração Contratual em 3 ( três ) vias de igual teor e forma, fazendo- 
o firme e valioso entre si e herdeiros. devendo urna via ser arquivada na MM. 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. 
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POSTO 41 LTDA 
CNPJ: 060492721000162 - Insc. Estadual: 0010194240002 

' Rua Grijalva Soares Terra, 219, Centro. 
Fone: 37-3371-1999 - Piumhi/MG - CEP 37.925-000 

E-mail: pOstO4i@grupOidealmg.cOm.br 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO Às CONDIÇOES DE HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N” 45/2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N” 01/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

POSTO 4I LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°, 06.049.272/0001-62, por intermédio de seu  representante legal O Sr. GERALDO ALVES TERRA, portador dO Documento de 

Identidade n” M-1.198.135, SSP/MG e inscrito no CPF sob o n° 017.106.996-04, 

DECLARA cumprir plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital de 

Licitação acima referenciado, a teor do art. 4°, VII da Lei Federal n°10.520/02, sob pena de 

responsabilização nos termos da lei. 

Piumhi-MG, 06 de março de 2017. 

n¡ RA LDO ALM/ES TERRA - sócio. 
CPF: 017.106.996-04 

56.049.272/0001-65 
POSTO 41 LTDA. 

RUA GRIJALVA somas TERRA, 21a 

CENTRO - CEP 37925000 

|_PIUMHI - !MNASGERAH 

EJW* 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
2378281510 

Piumhi- MG 
Sistema: Materiais, Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 1 1' 2017 

Protocolo: 299012017, 08-mar-2017 10:43 

Na data e hora do protocoto 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 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: 1 LOTE t 

Classâf Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance        
 

       

1 05.245.15510001-91 PETRO QUALY COMERCIO e EXPORTACAO LTDA 255.350,00 Lance caduco 

2 205759991000104 'QPIL 555551245   'l 'W '  ' u _,É259.;500,0"0ç,   ; ;ç 

'3 050492721000152 0osTo4iLTDA 255.500,00 Lance caduco 

.4 05..049.27210001-02:,   2 4   
5 20.575.99910001-04 OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA 254.700,00 Lance caduco 

5 05.245.155/0001-91”. PEIRQQQAÉÉÍCQÚEÉÉÇÂÇÉÊ1,103205  a a   - "'-_..i'254_0_0:0;,00'~- Laneeaaeeee": 

7 05.049.27210001-52 posTo41LTDA  n u' n n 253.500,00 _Lance caduco 

a 205759991000104 _opiL 07404151iqoggs-.ajggiiinsprzgyttzà _  L;  ._ _ ,;  ç ç. 253.000.130, Lance caduco 

9 05.245.155/0001-91 95790 QUALY 00111512010 E ÉXPORTACAO LTDA : 252.500,00 Lance caduco 

10 05.-049.27210001.-52; 9os7of_4_'°;" ' _g   ' m' 0 ' 'Ç'_.Í-202-500-Q0.-.l=9ñ°_9 000,000' ' 

11 20.575.999/0001-04' "OPIL oRGAmzAcoEs PIRAMÍDE LTDA 250.000,00 Lance caduco 

.J 05.049.272/0001-52 eosTo 4 l LTDA 259.500,00 Lance caduco 

2°-575~999¡°°°1'°4F ÓPJLORGÂÍQÍZÁÇAW'   . --   :  =.›Í-'353;9Ó0400_" ¡400003580000 5.55.2 : 

05.245.15510001-91 PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 257.500,00 Lance caduco 

  
_. 

5- _-            
  

15 

15 05.049.27210001-52     
17 20.575.99910001-04 OPIL ORGANIZAÇÕES PIRAMIDE LTDA 257.000,00 Lance caduco M H 

10 000400100000101:    f”  ” iiii      
19 000492721000152 255.500,00 Lance caduco 

20 205759991000104 5 '   :Í  I  
21 052451551000191 254.000,00 Lance caduco 

22 00040-27210001-02. . -,     - 
23 205759991000104 OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA 253.000,00 Lance caduco u 

24 00-240-10010001-01 PETRO  -       
25 050492721000152 POSTO4ILTDA 252.500,00 Lance caduco 

20 20-070-099/0001-00'    x'   '2023000-.005kánce-eaa-ece  " 
27 052451551000151 PETRO QUALY COMERCIOEEXPORTACAO LTDA 250.000,00' Lance caducc 

Sistema:MGFCompras-PropostaIniciaIDePregaom.rpt Pá ina: 1 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
23782616/0 

Piumhi- MG 
Sistema: Materiais, Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 1 I 2017 

Protocolo: 2990/2017, 08-mar-2017 10:43 

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 
enveiopes 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     
 
    

28. -°9é9é.9-Ã2I2!°0°145a?  ' 'n 'A ' 7 !aàñ9é...°ã9i!5° 

29 20.575.999/0001-04 OPIL ORGANIZACOES PIRAMID 249.000,00 

 
Lance caduco  

130: .035;í245§1§6/0001:91°'Íf  N” '_=24é_s.;9_00,0,ã' ;Í ;Ícgégíia qçsístêacia - 

31 06.049.272/0001-62 POSTO4ILTDA 248.500,00 Lance caduco 

32 20.575.999/0001-04 - OPEL oncA/_xtfzí/Aciçgíssieiiígâji'    , ;í ;mar/cgqà; Laijce"~çaq0ee_ ' 23,337" 

33 05.245.155/0001-91 PETRO QUALY COMERCIOEEXPORTACAO LTDA n n 0.00 Lance de desistência 

34 05.049.272/0001-62- Posxfoitzi/[Lgto/x  ' O  H A 

35 20.575.999/0001-04 OPIL OROANEZACOES PIRAMIDE LTDA 

36 05.049.272/0001-62. j .rfósro4_ggn'n" _ N, _ á _ 

37 20.575.999/0001-04 OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA  "'247.400,00 Lance caduco 

3a 06.049.272/0001-62 ÊQSTO'Q:I7L7PEA;ÊÉÀ» k     -  "§..ÍÃ.¡247.'.300Ê,00 Lancegcaduco_ ; 

39 20.575.999/0001-04 OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA 247.200,00 Lance caduco 

40 06.049.272/0001-62_ a0s1-o=4.-/,_L,1§0A“  247.100,00 Lancacaducc. 

" “ i .Lê/ideíísá-iiiissa.. A  
Lance caduco 

" ..Í/Lêí-ñíiêgêêêduco ., Í". ÍÍ "   
    

41 20.575.999/0001-04 OPIL ORGANIZACOESPIRAMIDE LTDA n  n 247.000,00 Lance caduco 

*w 42 “5-“49-272/000192.  Â     ._.    0245999499  
43 20.575.999/0001-04 OPIL ORGANIZAÇÕES PIRAMIDE LTDA _ 246.700,00 Lance caduco 

44 95.Ú49.272ÍOÚÚ1I-62 c_ 

45 20.575.999/0001-04 

4.6 ..06.'049«.272/0001-:62_.; :,  . ' 

47 20.575.999/0001-04 

4a; .20.575.j999/0001-04§: .g u 

 .';246.60c›:,.0_0 à _Lange genes/ciencia g 

246.500,00 Lance caduco 

n  j   às desistência_ 

246.500,00 Lance .final disputitauu) n 

« .:2..4959é›:'99:í trpncíréíífíñáixté/iedor? 

    
 

LOTE: 2 LOTE ll 

Ciassif Autor da proposta inicial VaIor Aceitação do lance 

1 24.612.113/0001-06 ELIELSON CESAR LOPES SILVA EI 15.275,00 Lance caduco 

2 zo-svs-ese/ooo/-oa en: 04954/2599  . .a “ “  :  
3 20.575.999/0001-04 OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA Lance de desistência 

4 24.612.113/0001-06_ ELIELSQNLQÉÊTSÕRZ_ u  ,_  ,”15.'27§_1;,00'É' -taeee._aanaoz-a  É_ 

5 24.612.113/0001-06 ELIELSON CESAR LOPES SILVA EI 1527390 Lance caduco 

Sistema. MGFCDmp/as - PropostaIniciaIDeP/egaom.rpt Pa' na: 2 



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 1 I 2017 

Protocolo: 2990/2017, 08-mar-2017 10:43 

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 e 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  
 

:Ç ;I-azrziaü; Lance. .cê-due,    24.6I2¡113lOOQ1-06 ELIELSOÂQÃÇÍÊÊS' ' 

 
6 “ 32;., s  “M 'u NIC. -. .' Í-. .  
7 24.612.113/0001-06 ELIÉLSON CESAR LOPES SILVA El 15.270,00 Lance caduco 

- a '24-.6121113/0031-05 ~  ã  Í". I Í ›    Ã . ;Qi » 'I5-2?$>L-§§Êi« Âãñêsebñfaatdisputa. ' 

9 24.612.113/0001-06 ELIELSON CESAR LOPES SILVA EI 15.270,00 Lance final vencedor 

Piumhi- MG, quarta-feira, 8 de março de 2017 

/% Prot: 2990/2017 

MARIA DAS fa?” F BARROS GOULART P OEIRA 
P RTARIA SAAE-PIU-05l2017 

@nenê 
SONIA ROSENI COSTA 

MEMBRO EQUIPE DE APOIO MEMBRO EQUIPE DE APOIO 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 23782816/0 " 

Piumhi - MG 

Abertura de propostas do processo de compra 45/ 2017 

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS, SERVIÇOS DE GERAL 
(LAVAGEM ELULOGICA) NOS VEÍCUEUS DE PROPRIEDADE DU SÂÃE 

Processo de licitação: 1 /2017, modalidade: 8 Pregão presencial 

0524516610001 -91 PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 

Número de parcelas: 12 Prazo p/ primeira parcela: 7 dias 
Prazo de entrega: FUTURA E PARCELADA Validade da proposta: 07/05/2017 

Condições de frete: CIF Valor da proposta: 265.350,00 

Aceitação: Proposta aceita 

06.049.272/0001-62 POSTO 4 | LTDA 

Número de parcelas: 12 Prazo p/ primeira parcela: 7 dias 
Prazo de entrega: FUTURA E PARCELADA Validade da proposta: 07/05/2017 

*Wondições de fretei C|F Valor da proposta: 285.800,00 
Aceitação: Proposta aceita 

20.575.999/0001-04 OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA 
Número de parcelas: 12 Prazo p/ primeira parcela: 7 dias 
Prazo de entrega; FUTURA E PARCELADA Vaiidade da proposta: 07/05/2017 

Condições de frete: CIF ' Valor da proposta: 285.302,79 
Aceitação: Proposta aceita 

24.612.113/0001-06 ELIELSON CESAR LOPES SILVA EI 

Número de parcelas: 12 Prazo p/ primeira parcela: 7 dias 
Prazo de entrega: FUTURA E PARCELADA Validade da proposta: 07/05/2017 

CÚNÚÊÇÕGS de Íretel C": Valor da proposta: 15.275,00 

Aceitação: Proposta aceita 

Sistema: MGFCompraS - AberturaDePropostasoirpt Págma 1 



 Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
Iici ac0es@saacpiun¡hi.c0m.br .Z “' U: 23.782.836/0ÍJÍ¡ 

_sutturqlúa ñltsnicipal (Lei . B0) Praça Zeca Sisal-cs. 211 - t 54100 Pllãàii-Ilí; 'E - 'Iclcfax 37-33714332 

PROPOSTAS COMERCIAIS 

- ELIELSON CESAR LOPES SILVA-EI 

- OPIL ORGANIZAÇÕES PIRAMIDE 
LTDA 

- PETRO QLLALY COMERCIO E 
EXPORTAÇAO LTDA 

- POSTO 4 I LTDA 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Praça Zeca Soares, 211 
Piumhi - MG 

Proposta ao processo de compra: 45! 2.017 

ELIELSON CESAR LOPES SILVA EI 
.- 244512011310001-05 

   
     

    
     

Representante: ELIELSON CESAR LOPES SILVA Identificação: M813654TISSPMG Aceito 

VaIidade prop.: 05/07/2017 Prazo de entrega: FUTURA E PARCELADA Proposta aceita 

1 LOTE l Cod produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário Total do item 

00000000803 GASOLINA ORIGINAL COMUM 0,00 0,00 0,00 

Marca l Modelo: I 
00000001701 OLEO passeio, BSI z --__o_;oo - 

Marea I MGtIeIOIIÍI .   _     í 
00000000802 OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL 0,00 0_00 000 

Marca I ModeIo: l /X Valor totaI do lote: 0,00 

2 LOTE II Cod produto Quantidade Preço unitário Total do item 

ooooooopzsei-QÍ,  _    ' 3' .< 2400500-  
. -n    'Marcê .I-'ÊÉÚQÚN  e , .. , . , »m ~  '  .  . ' 

00000000850 SERVIÇO LA AGEM GERAL EM 01 (UM) CAMINHÃO FORD-CA 6,00 19500 147500 

Marca i ModeIo:  
00000000350' _. f. 'SERV-lççjíicqx-VAGE ” -' 

00000002485 SERVIÇO LAVAGEM GERAL EM 02 (DUAS) CAMIONETAS FIA 3500 10000 3 315,00 

_ Marca I Modelo: l _ _ 7 

00000000055 SERVIÇÇÁLÀVÀQEM* 'Eye/gr e' 
_- Marca 'I Modelo: LI¡   W 1 _ 00000000851 SERVIÇO LAVAGEM GERAL EM 04 (QUATRO) CAMIONETAS F 3000 17200 

Marca I Modelo: I VaIor totai do lote: 15.275,00 

Valor total da proposta: 1527539 

W 

Sistema. MGFCompras - págma 1 



N¡ 

Lote cod. 

Stop Car Lavadgi; 
serviços de Lavagem em Geral 

12413090146 Illsc Est 31-3-0314504-7  49 :tia: Rua João Leite 14 Piumhi/Mg     cmmzç. 
..  1 'Il..?:.'r:--_.. -   p: l._l  

__ ANEXO II 
PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/ 2017 

PROCESSO LICITATÕRIO N° 45/2017 
MENOR PREÇO POR LOTE 

MINUTA DE CARTA-PROPOST A 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do(5) item(ns) abaixo discriminadoos), que integra o 

instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

1. IDENTIFICAÇÃO oo CONCORRENTE: 

Razão social do Licitante: Elielson César Lopes Silva 

CNPJ: 24.612.113/0001-06 
Endereço: Rua João Leite 14 
E-mail: elielsoncesar@hOtmail.com 
Telefone/fax: 999270548 
Representante Legal: Elielson César Lopes Silva 
Nome: Elielson César Lopes Silva 

Identificação: 
Qualificação: Proprietário 

Sub- 
Total !tem Especificação Marca lui-aid. Quant. V. Unit. 

Produt › 

OSAAE 

Valor Total  Lote 
(NF) 

I 17o: 

0303 1 Gasolina Originalcomum 1- 10-000 

Óleo Diesel 85-10 Original L 40390 
N 

0802 3 Óleo Diesel os-soo original 35.000 

(n) 

“Prestação de serviço com 
fornecimento de material, de 
lavagem ecológica dos veículos 
pertencente a frota do SAAE de 
Piumhi, sendo: 301 00 _ 

Serviço lavagem geral em 02 (DIIAS) Noam) 

Retroescavadeiras, sendo: 01( 
uma) Retroesvadeira marca Fiat 
Allis Mod. ra-aon, 4 x 4, motor 
diesel 5500),. ano/modelo 2005, 01( 
uma) Retroesvadeira marca NEW 

HOLLAND/MODELO 511013, 4x4 
ano/modelo 2016, motor a disel (S-IO) 

0849 1 u" 8 
15.275,00 

Serviço lavagem geral em 01ml!) 
caminhão Ford/Cargo 1519 B motor u" 
a diesel anozlz/modelo 2013-placa 6 

HMF-?SOO 

0850 2 196,00' 1176,00 

Serviço lavagem geral em 01(UMA) 
caminhonete Volkswagen Amarok 
Highline CD2.0 16v TDI 4 x 4, Flex 
,ano/modelo 2012, placa-0PB-5693 

0856 3 un 10 144,00 1 1440,00 

Serviço lavagem geral em 02 
(Duas) Fiat/Strada Adventure CD, un 36 

EspJCaminhonete/Ab. C. Duo., motor 

02485 4 106,00 3.816,00 
9K 





Serviço Aut. de Agua e Esgoto 

Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Proposta ao processo de compra: 4512.01? 

2057539910001 -04 OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA 
Representante: DANILO DE OLIVEIRA CASTRO Identificação: M2531736lSSPMG Aceito 

Validade prop.: 05I07/2017 Prazo de entrega: FUTURA E PARCELADA Proposta aceita 

1 LOTE I 
Cod produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário Total do Item 

00000000803 GASOLINA ORIGINAL COMUM 10.000,00 3,90 39.000,00 

Marca l Modelo: IPIRANGA¡ 

00000001701 OLEO DIESE_L~-Â3S1_'.0:ORaGIN 

. Marca 10000155; w 00000000802 OLEO DIESEL 3-500 ORÍGINAL 35.000,00 3,04 106.400,00 

Marcel Modelo: IPIRANGA! 

   
   

 Vaior totai do lote: 269.300,00 

2 LOTE II 
Cod produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário Totai do item  

0.40 60"_ 

00000000049 _SERVIÇO LAVAGEM_G'EI=“ÀAL*0'2”"0U   " '    0.q~¡-.-.;i..._: E 000,40_ _. '242120  .. Marca I 'Modtêçglpf t'  00000000050 SERVIÇO LAVAGEM GERAL EM 01 (UIVDCAMINHAO FORD-CÁ" V  0,00m A  0107.0410' t' 01.107,04 u 

    
_ Marcailvlodelo: l 

0000000005135¡ ..SIERVIçMAVAG 
”- " _Marca 0B000019 

EM' ERA" '"   
  

u  1_:-_457,À1_0:_'. ._ 

n 30.916,80' n 

00000002405 SERVIÇO LAVAGEM GERA ' 10350 

. Marca/Modelo: l 
00000000055 SERVIÇO LAVAGEM-'GEJRALy ' .' "   2335 1  ' 200,55 . 

_ Marca I_ Modelo;  «g4  3;¡   ;_   _A Í -' . _ ' ' 

00000000051 SERVIÇO LAVAGEM GERAL EM 04 (QUATRO) CAIVIIONETAS F 173,70 5425325 

MarcaIModeIo: l Valor totai do lote: 15.502,79 

Vaior total da proposta: 23530179 

Sistema: MGFCompras - págma 1 



PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 45/2017 

PROPOSTA COMERCIAL 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do(s) item(ns) abaixo 
discr¡minado(s), que integra o instrumento convocatório da licitação 

em epígrafe. 

1.IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
Razão social do Licitante: OPIL ORGANIZAÇÕES PIRÂMIDE LTDA 

CNPJ:20.575.999/0001-O4 
Endereço: RUA PADRE ABEL N° 638 CENTRO 

E-mail:postofunil@yahoo.com.br 
Telefone/fax: 37- 33711572 
Representante Legal: 
Nome: Danilo de Oliveira Castro 

Identificação:RG-M-2.531.736-SSP-MG, CPF N° 103.311.746-34 
Qualificação: GERENTE ADMINISTRATIVO 

Lote Cod. Item Especificação Marca Unid. Quant. V. Unit. Sub- Valor Total 
Produt Total Lote 
o SAAE (R$)  1 Gasouna oriqjna| Comum   Rs 3,90 1153900030 

I 1701 2 Oleo Diesel 35-10 original pg¡ M_ 40000 RS 3,11 R$124.400,00 _$269 30o UD 

0802 3 Oleo Diesel 55-500 originaldlpwkl_ 351000 R5 3,04 R$106.400,00 .. . , 

**Prestação de serviço' com R$5.502,79 II 0349 1 fornecimento de material, de un 3 

(**) lavagem ecológica dos veículos R$303,40 R5 2.427,20 

pertencente a frota do SAAE de 
Piumhi, sendo: 

Serviço lavagem geral ern 02 
(DUAS) Retroescavadeiras, sendo: . 

01( uma) Retroesvadeira marca 
Fiat Allis Mod. FB-80.4, 4 x 4, 
motor diesel 5500),. ano/modelo 2005, 
01( uma) Retroesvadeira marca 
NEW HOLLAND/MODELO B110B, - 

4x4 
Serviço lavagem geral em RS 197.94 R$1.137.64 

01(UM) Caminhão Ford/Cargo 6 
085o 2 1519 B motora diesel an0212/modeIo u" ' 

2013-placa HMF-7500 f\ 
Mx 



Serviço lavagem geral em 01(UMA) R$145,74 R$1.457,40 

Caminhonete Volkswagen Amarok un 10 
Highline CD2.0 16v TDI 4 x 4, Flex 

,ano/modelo 2012, pIaca-0PB- 
_ Serviço lavagem geral em D2 R$108,80 R5 3.916,80 

02485 4 (Duas) Fiat/Strada Adventure CD, un 36 

Esp/Caminhonete/Ab. C. Dup., motor 
flex, ano/modelo 2010-Placas: HLF- 
2777 E HLF-2778 e 01(uma) 
caminhonete Volkswagen 
Saveiro CE Trendline 1.6 8 V 

Flex GVI,An0/model0-2014/2015- 
PIaca-PUT- 8500 

0856 3 

Seniiço lavagem geral em 04 R$28.95 RS 260,55 

0855 5 (QUATRO) sendo: 03 (três) U |'I 9 

' motocicletas Honda 
Honda/NXRISO BROS ESD, motor 
a gasolina, ano/modelo 2009-Placa: 
HLV- 0129,HL\¡-0128,HLV-0130 e 01 

(uma) motocicletas Honda 
Honda/NXRISO BROS ESD, motor 
Serviço lavagem geral em 04 R$173,70 R$ 6.253,20 

0851 5 (quatro) CAMINHÃO sendo:- u" 35 

O1(UM) Caminhão Ford F4D0O, 02 
"W portas, ano [modelo 1.989-Placa 

GNA6291; -01(UM) CAMINHÃO 
Ford 
F-4000, cabine dupla, 04 portas, 
ano/modelo 2003- Placa HMN-0128, 
- 01(UM) Caminhão Ford F-350, 
cabine dupla, 04 portas, 
ano/modelo 2009~ Placa HLF-1776; 
motor a diesel e 01(UM) Caminhão 
FORD/F 4000 TRV 

II - Da quantidade: Necessário se faz a quantidade conforme quadro acima, perfazendo 

um valor giobal de R$ (R$ 15.502,79). 

Condições Gerais: 
A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura 
d " . \fí o pregao 

PIUMHI-MG ,O6 DE MARÇO DE 2017 

ILO DE OLIVEIRA CASTRO 

 
 _ GQÍIZHÇÚ .j 

' . !Film   4 _ ._- _É   
“CARTÓRIO ALVARENGA” - 1° OFÍCIO DE NOTAS 

u n r - .f -  
Nome e Assinatura da Licitante (Signataria)  m MWüwnEmQmLnm-RhdnAMmmw-mmM-MG-mzawnm eyahmmmr mu: (a1) 3371.1023 

epresentante Legal l Selo(s): v.  

 

l  
' l Recoiiiiieçoiãgçiñ” *A A(S FIRMAS os: 

a = ¡ DANILO oE-..gaiz-,iíé ' _.  ) ( ) j/ oou FÉ. 97' ' : .  
i  'f  - g¡ ' 

i I E . 'ri l Í  .- 

. s; A _' , 

l á - .    ' ¡ai! :uáuñfàou muita: 



J¡ _ PREGÃO 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
- Praça Zeca Soares, 211 23.782.816 

Piumhi - MG 

Proposta ao processo de compra: 45 I 2.017  -  i Í* - .na .- 05.245.166l0001-91 PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 

Represeniante: MATTOS GARCIA SANTOS identificação: MG14760322ISSPMG Aceito 

vaIIdade prop.: 0510772017 Prazo de entrega: FUTURA E PARCELADA Proposta aceita 

1 LOTE I Cod produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário Total do item 

00000000303 GASOLINA ORIGINAL COMUM 10.000,00 3,79 3790000 

Marca I Modelo: IPIRANGA¡ 

00000001701 OLECIDIESELBS' “ ' 

_ Marca 704100010; Ie _ 

00000000802 OLEO DIESEL 5-500 ORIGINAL 

Marca l Modelo: IPIRANGA! d Valor totaI do lote: 265.350,00 

       35. 00,00 2,09 104.050,00 E 

2 LOTE II Cod produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário Total do item              
 

 

00000000040_ 1 -SERVIÇO_;LÁVAGEM=. E  10,00_ _' "  o _Marca/Marília .    
00000000050 SERVIÇO LAVAGEM GERAL EM 01 (UM) cAMINHAo FORD-CA 0,00 0,00 000 

IwarcafModeIot I  
00000002400 l 0,00 n' 0,00' 

Marca I ModeIo: .f   00000000055 .' ..  seRvIçâzorgAvAcàix/"IG 7- ' 0,00_ 
- :- u - Marca [MQÔSÍ, V'  1 _   

00000000851 SERVIÇO LAVAGEM GERAL EM O4 (QUATRO) CAMIONETAS F 0,00 

Marca I Modelo: r Vaior totaI do lote: 0,00 

Valor totaI da proposta: 255_350,o0 

SIsIema: MGFCompraS - Págnna 1 



 
_f_ PETRO _ ALY o  

Petro Qualy Comércio e Exportação Ltda. 

CNPJ: 05.245.166/0001-91 

Endereço: Av. Querobino Mourão Filho n° 200 Bairro Bela Vista, Piumhi/MG 

E-rnail: cobranca@petroqualy.com.br Telefone: (37) 3371-3343 

ANEXO 11 

PREGÃO PRESENCIAL DE REISTRO DE PREÇOS N° 01/2017 

PROcEssO LICITATÓRIO m 45/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

MINUTA DE CARTA-PROPOSTA 

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

Razão Social do licitante: Petro Qualy Comércio e Exportação Ltda. 

' CNPJ: 05.245.166/0001-91 
Endereço: Av. Querobino Mourão Filho n° 200 Bairro Bela Vista, Piumhi/MG 

Telefone/Fax: (37) 3371-3343 

Representante Legal: Mattos Garcia Santos 

Nome: Mattos Garcia Santos 

Qualificação: Proprietário 

Lote Cod. item Especificação Marca Unid. Quant. V.Unit. Sub-total Valor Total 

Produto 

SAAE T 0803 1 Gasolina original Comum Ipiranga L 10.000 RS 3,790 RS 37.900,00 

l 1701 2 Óleo Diesel 05-10 original Ipiranga L 40.000 R$ 3,010 Rs 122.300,00 R5 25535330 

0802 3 Óleo Diesel 05-500 original Ipiranga L 35.000 RS 2,990 R5 104.650,00 

Piumhi,23 de Fevereiro de 2017. 

 M ,A _los-.zzisaaamoom 
PÊRO QUALY COMERCIO E EXPORTAÇÃO !PÊRO QUALY COMÉRCIO 

CNPJ:05.245.166/00O1-91 E ÉXPÓRTAÇÃO LTDA. 

MATTOS GARCIA SANTOS B_ até:: \çigêroãilrlitghfgloüaãb Filho? 290 ?E L_ luso. ES1'.: s1á.2a2Í3%Ê0%n9250°°I u 

X-.___V 





 
Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Proposta ao processo de compra: 4512.01? 

0._ " »- m 06.049.272l0001-62 POSTO 4 l LTDA 
Representante: JULIO LUiS FERREIRA identificação: M6775208lSSPMG Aceito 

Vaiidade pmp.: 05/07/2017 Prazo de entrega: FUTURA E PARCELADA Proposta aceita 

1 LOTE l Cod produto Descrição do produio Quantidade Preço unitário Total do item 

00000000003 GASOLINA ORIGINAL COMUM 10.000,00 4,04 4040000   Marca l Modelo: SHELL! _      

           

00000001701; -_ OLEO 0¡ =es~ .'3'2_.000,.00 '_ _ 

. _ . _'  ' Marcek  m”  '  5 

00000000802 OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL 35.000, 0 3,24 113.400,00 

Marca l Modelo: SHELL! Ô Valor total do lote: 285.800,00 

2 LOTE il Cod produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário Total do item 

0000,Ú0§08/49E' "a ' a   7 n 7  7  ÔÍ l  
00000000850 0,00 n "0,00  

Marca I Modelo: l _ 

00000000050' SERVIÇO LAMAGEMGE “ ' E " 

_ _ Marca Í Modeio: 117;?, _ 0_ ,_ _ _ . __ _ 00000002405 sERviço LAVAGEM GERAL EM 02 (DUAS) CAMIONETAS FlA 0,00 0,00 0,00 

   
Marca f Modeio: l __ 

00000000855 SERVIÇO LAVAGEMISERA 
Marca.¡_M0deE_o:_ 1.'  00000000051 SERVIÇO LAVAGEM GERAL EM 04 (QUATRO) cAMioNETAs F 0,00 u 0,00  ,l 'à 0,00 

Marca l Modelo: f 

    0,00_ 

Vaior total do lote'. 0,00 

Valor total da proposta: 23530030 

o 

Sistema. MGFCompras - págma 1 



;Fx 

t. 

POSTO 4| LTDA. 
Rua Grijalva Soares Terra, N°219 - Centro 
Piumhi - MG CEP.:37.925-000 
Fone: PABX (037)3371-1999 
CNPJ: 06.049.272/0001-62 

E-MAIL: posto4i@grupoidealmgoombr 
|.E.: 001 .019.424.0002 

Apresentamos 

ANEXO II 
PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/ 2017 

PROCESSO LICITATÕRIO N° 45/2017 
MENOR PREÇO POR LOTE 

MINUTA DE CARTA-PROPOSTA 

instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
Razão social do Licitante: Posto 41 LTDA 

CNPJ: 06.049.272/0001-62 
Endereço: Rua Grijalva Soares Terra, 219 - Centro 

E-mail: osto4i ru oiciealm .com.br 
Telefone/fax: (37) 3371-1999 
Representante Legal: Júlio Luis Ferreira 
Nome: Júlio Luis Ferreira 
Identificação: M-6.775.208 
Qualificação: Supervisor Administrativo 

nossa proposta para fornecimento do(s) item(ns) abaixo d iscriminado(s), que integra o 

Lote Item Especificação Marca Unidade Quant. V. Unit. Sub-Total 

1 

01 2 

3 

Gasolina original Comum Shell L 10.000 R$4,04 R$40.400,00 

Óleo Diesel BS-10 original she" L 40.000 R$3,30 R$132.000,00 

Óleo Diesel 35-500 original Shen L 35.000 R$3,24 R$113.400,00 

“Prestação de serviço com fornecimento de 
material, de lavagem ecológica dos veículos 
pertencente a frota do SAAE de Piumhi, sendo: 

Serviço lavagem geral em 02 (DUAS) 
Retroescavadeiras, sendo: D1( urna) 
Retroesvadeira marca Fiat Aliis Mod. FB-80.4, 
4 x 4, motor diesel 5500),. ano/modelo 2005, 01( 
uma) Retroesvadeira marca NEW 
HOLLAND/MODELO B110B, 4x4 ano/modelo 2016, 

motor a diesel (S-10) 

un 

Serviço lavagem geral em 01(UM) Caminhão 
Ford/Cargo 1519 B motor a diesel ano212/modeIo 

2013-placa HMF-?Soo 

02 
Serviço lavagem geral em 01(UMA) caminhonete 
Volkswagen Amarok Highline CD2.0 16v TDI 4 x 

4, Flex ,ano/modelo 2012, placa-OPB-5693 
UTI 10 

Serviço lavagem geral ern 02 (Duas) 
Fiat/Strada Adventure CD, Esp/Caminhonete/Ab. 
C. Dup., motor flex, ano/modelo 2010-Placas: HLF- 

2777 E HLF-2778 e 01(uma) caminhonete 
Volkswagen Saveiro CE Trendiine 1.6 8 V Flex 

GVI, Ano/modelo-Zolri/ZolS-Piaca-PUT- 8500 

Serviço lavagem geral ern 04 (QUATRO) sendo:03 
(três) motocicletas Honda Honda/ NXR150 
BROS ESD, motor a gasolina, 
ano/modelo 2009-Placa: HLV- 0129,HLV-0128,HLV- 
0130 e 01 (uma) motocicletas Honda 
Honda/NXRIGD BROS ESD, motor a gasolina, 
ano/modelo 2015, placa- PVW-9646 

|.I|'| 36 



,l A 

Serviço _lavagem geral em 04 (quatro) 
CAMINHAO sendo:- 
F4000, 02 po 
GNA6291; -01(UM) 
cabine dupla, D4 portas, ano/modem 2003- Placa 

6 HMN-0128, - 01(UM) Caminhão Ford F-350, url 36 

cabine dupla, 04 portas, ano/modelo 2009- Placa 
HLF-1776; motor a diesel e O1(UM) Caminhão 
FORDJF 4000 TRV MULTI - Cabine Dupla, 

ano/modelo 2015, placa PXF-7018 

rtas, ano [modelo 1.989-PIaca 
O1(UM) Caminhão Ford 

CAMINHÃO Ford I=-4oou, 

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 
R$285.800,00 

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

Piumhi, 8 de Março de 2017. 

Posto 4I LTDA. \  O 

'Iio Mis Ferreira 

.27210001-65¡ X 
TO 41 LTDA. 

RUA GRÍJALVA SOARES TERRÂ. 119 

CENTRO - cep 37925300 
' muumm - MINAS GERAL?! 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais; Subsistema - Compras e Licitações 

Processo de compra N° 45I2017 

  
.   

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 finaLo seguinte resultado, conforme a documentação anexa, numerada e rubricada 

pelo Pregoeiro e a Comissão. 

4 a   -. . 4¡ ;Haiáíutjaéa-V 

20.575. 1-04 OPiL GAN COE Pl DEL A X 

24.612.113/0001-06 ELiELSON CESAR LOPES SlLVA El X 

Os trabaihos 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, quarta-feira, 8 de março de 2017 

EMBRO EQUIPE DE APOlO MEMBRO EQUIPE DE APOIO 
ü 

M C|ANA GOULART DE CASTRO ç SONIA ROSEN| C STA 

Sistema: MGFCompras - HabilitacaoDePregaom _rpt ?V013 2-993 Í 2017 Página 1 
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18° ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

OPIL ORGANIZAÇÕES PIRÃMIDE LTDA. 
CNPJ 20.575.999l0001-04 

NIRE 3120212811-9 

' AMÁLIA DARCY GONÇALVES TOMÉ, brasileira, viúva, empresária, natural de Piumhi- 
MG, nascida em 10/12/1944, inscrita no RG sob o n° M-3.209.758 expedida pela 
SSPIMG, inscrita no CPF sob o n° 508.675.806.82, residente e domiciliada na Rua Rafael 
Gonçalves Tomé, 96, Centro, Piumhi - MG, CEP. 37.925-000; 

ANA CRISTINA GONÇALVES TOMÉ LEONEL, brasileira, casada em regime de 
comunhão parcial de bens, empresária, natural de Belo Horizonte - MG, nascida em 
0211011977, _inscrita no RG sob o n° M-6.0B7.589 expedida pela SSPIMG, inscrita no CPF 
sob o n° 038.592.466.66, residente e domiciliada na Rua Professor Raimundo Cândido, 
52, Apto. 1502, Bairro Belvedere, Belo Horizonte - MG, CEP 30320-650; 

JOÃO ANTÔNIO GONÇALVES TOMÉ, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Belo 
[W Horizonte - MG, nascido em 22/0311982, inscrito no RG sob jô n° M-11.290.745, inscrito 

no CPF sob o n° 046.026.996.85, residente e domiciliado na Rua Rafael Gonçalves Tomé, 

96, Centro, Piumhi- MG, CEP. 37.925-000; 

SIMONE GONÇALVES TOMÉ, brasileira, casada em regime de comunhão: parcial de 
bens, empresária, natural de Belo Horizonte - MG, nascida em 0610611 972-i'iffs'crita no RG 
sob o n° M-6.087.588 expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o n° 0íÊ_Õ63.066.24, 
residente e domiciliada na Rua Ney Lambert, 31, Bairro Belvedere, Belo l-lorizbnte - MG, 

CEP 30.320-440', - 

Únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada OPIL ORGANIZAÇÕES 
PIRÃMIDE LTDA, CNPJ 205759991000104, estabelecida na Rua Padrgfxbel, n° 638, 
Bairro Centro, CEP 37.925-000, Piumhi - MG, registrada na Junta Comercial_ do Estado 
de Minas Gerais Sob o NlRE 3120212811-9, contrato social registrado-nesta mesma 

junta em 17 Abril de 1985. 
Resolvem em comum acordo alterar o contrato social, mediante as cláusulas e 

condições seguintes: 

   

"N. 

1. DAS ALTERAÇÕES 

1. A sociedade resolve baixar a filial estabelecida na Rua Padre Abel, n° 672, Bairro 
Centro na Cidade de Piumhi (MG), CEP. 37.925-000, inscrita sob o CNPJ n° 

20.575.999/0002-55. 
2. Os socios, em comum acordo decidem não fazer jus a uma retirada mensal a titulo de 
"Pro-Labore", por não prestarem serviços a sociedade. S( 

3. Avista da modificação ora ajustada, consolida-se o _contrato social, com a seguinte 
« daçfw- CONFERIDA, CONFORM A 

&UJJ y ¡/ O   TDA, P' re: 312 
_ _ 22108/2014. Para validar este docume , 

acesse www.iucemg.mg.gov.br e informe: N° do protocolo 14/313731-0 e o código de segurança EmWf. Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. 

Certifico que este documento da empresa OPIL ORGANIZACOES PlRAMIDE L 
arquivado na .Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n° 5359395 em 



R  
Certifico que este documento da empresa OPIL ORGANiZACOES PIRAMIDE LTDA, Nire:'312 2 
arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n° 5359395 em 22/08/2014. Para validar este documén , 

acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: N° do protocolo 14/313731-0 e o código de segurança EmWf. Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

0P|L ORGANlZAÇÕES PIRÂMIDE LTDA. 
CNPJ 20.575.999/0001-04 

NlRE 31202123114; 

AMÁLIA DARCY GONÇALVES TOMÉ, brasileira, viúva, empresária, natural de Piumhi- 
MG, nascida em 10/12/1944, inscrita no RG sob o n° M-3.209.758 expedida pela 
SSP/MG, inscrita no _CPF sob o n° 508.675.806.82, residente e domiciliada na Rua Rafael 
Gonçalves Tomé, 96, Centro, Piumhi - MG, CEP. 37.925-000; 

ANA CRISTINA GONÇALVES TOMÉ LEONEL, brasileira, casada em regime de 
comunhão parcial de bens, empresária, natural de Belo Horizonte - MG, nascida em 
02/10/1977, inscrita _no RG sob o n° M-6.087.589 expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF 
sob o n° 038.592.466.66, residente e domiciliada na Rua Professor Raimundo Cândido, _ 

52, Apto. 1502, Bairro Belvedere, Belo Horizonte - MG, CEP 30320-650; 

JOÃO ANTÔN|O GONÇALVES TOMÉ, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Belo 
Horizonte - MG, nascido em 22/03/1982, inscrito no RG sob o n° M- 11.290.745, inscrito 
no CPF sob o n° 046.026.996.85, residente e domiciliado na Rua Rafael Gonçalves Tomé, 

. 96, Centro, Piumhi - MG, CEP. 37.925-000; 

SIMONE GONÇALVES TOMÉ, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de 
bens, empresária, natural de Belo Horizonte - MG, nascida em 06/06/1972', inscrita no RG 
sob o n° M-6.087.588 expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o n° 01_t_'›¡Q63.066.24, 
residente e domiciliada na Rua Ney Lambert, 31, Bairro Belvedere, Belo Hocizonte - MG, 

CEP 30.320-440; - - - 

Únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada OPIL ORGANIZAÇÕES 
PIRAMlDE LTDA, resolvem, pelo presente instrumento e na melhor foímaje direito, 
consolidar o seu contrato social, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante 
especificadas: - - - 3 - 

1. DA DENOMINAÇÃO E SEDE ' ' z 

1.1. _A sociedade continua girando sob a denominação social de 0P|L ORGANIZAÇÕES 
PIRAMlDE LTDA, CNPJ 20.575.999/0001-04, estabelecida na Rua Padre Abel, n° 638, 
Bairro Centro, CEP 37.925-000, Piumhi - MG, registrada na .Junta Comercial do Estado 
de Minas Gerais Sob o NlRE 3120212811-9, contrato social registrado nesta mesma 
junta em 26 fevereiro de 2004 e ultima alteração contratual sob o n° 4069217 em 
05/01/2009, podendo estabelecer demais filiais ou sucursais em qualquer ponto do 
território nacional, obedecendo às disposições legais vigentes. 

2. Do OBJETIVO SOCIAL 

2.1. A sociedade tem por objetivo social o comercio varejista de combustiveis e derivados 
de petróleo, peças, serviços e acessorios para automóveis, prestação de serviços de 
transporte de cargas em geral e comercio varejista de refrigerantes, bebidas, salgados, 
doces, etc... na atividade de lanchonete. ' 

/coNFemo/ui. CONFORME 

i  
Í .'  

       -  
- . l ' ' --r J, _ _ ' 

Licitaçõesec '1 -í   u.  
eferi 

°l 
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3. Do PRAZO 

3.1. A sociedade iniciou suas atividades em 15/04/1985, sendo por prazo indete 

seu tempo de duração. ' 

4. Do CAPITAL SOCIAL 

4.1. O capital social e de R$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais), divididos em 
1.180 (hum mit cento e oitenta) de quotas, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 
cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do Pais, e distribuidas entre os sócios 

da seguinte forma: 

SÓCIO QUOTAS VALOR . v. 

AMALIA DARCY GONÇALVES TOME _ 590 Rs 295.000,00 50.00% 

ANA CRiSTiNA GONÇALVES TOME LEONEL 197 n R$ 90.500,00 15,67% 

f¡ SIMONE GONÇALVES TOMÉ 197 R$ 90.500,00 10,07% 

JoAo ANTÔNIO GONÇALVES TOMÉ 19s R$ 90.000,00 10,00% 

TOTAL 1.190 Rs 590.000,00 'Í . .g 100% 

ÍIIU 

4.2. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotasrünas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. -- n - 
5. DA Aomrmsrançño DA Socrsoaoe ' ' 

5.1. A administraçãogeral da sociedade caberá exclusivamente à sócia AÊWÁLÍA DARCY 
GONÇALVES TOME, já qualificada, que fará uso da denominação social isoladamente, 
podendo assinar contratos, distratos, movimentar contas bancárias, assinar documentos 
diversos, além da representação ativa, passiva, judicial e extrajudicial, perante quaisquer 
terceiros, inclusive repartições públicas federais, estaduais e municipais. e praticar todos- 

r¡ os atos necessarios ao objetivo social, única e exclusivamente em negócios de puro 
interesse da sociedade, sendo-lhes vedado seu uso em avais, fianças, endossos, abonos 
e similares, quer em proveito próprio e ou de terceiros, sendo expressamente vedado o 
seu uso em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor 
de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização dos sócios que representem no mínimo a 70% (setenta por 
cento) das quotas que compõem o capital; 

5.2. A Administradora podera constituir, em nome da Sociedade, um ou mais 
_ procuradores, sócios ou não, para agirem com poderes especificos e especificados no 

instrumento de mandato, inclusive para o foro em geral, bem como para representa-la nos _ 

negócios em geral, junto a repartições públicas e instituições públicas e privadas', ç( 
5.3. Exceto as deliberações sociais que exigirem quorum especial, previstas no Código 
Civil, as demais eliberações sociais serão consideradas rovadas quando tomadas por 

CONFERID É sms DA .r ÊACÊNR) M   L¡ . 

 
  

   
  

l 

Certifico que este documento da empresa OPIL ORQMIZACOES Pl . . .. __ arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n° ãfiõãtigãçêmâzmüf s = .. _. 

acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: N” do protocolo 14/313731-0 e o código de seguranç autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. 
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sócios que representem a 70% (setenta por cento) das quotas que compõem o capital 5 

social. 
5.4. As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, conforme estabelecido no a 

1.072 da Lei n° 1040612002. 
5.5. Ao termino da cada ano civil, a administradora prestará contas justificadas de su r 
administração, procedendo ã elaboração do balanço patrimonial e demonstração de _ 

resultados, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas 
apurados, ou outras deliberações tomadas mediante deliberação social. 

5.6. Nos quatro meses seguintes ao termino do exercicio anual os sócios deliberarão 
sobre as contas, destinação dos resultados e designarão administradores quando for o 

caso. 

6. LUCROS OU Pneuuizos 

6.1. O exercicio social inicia-se em 1° de janeiro e encerrar-se-à em 31 de dezembro do 
mesmo ano. Os lucros apurados ao fim de cada exercicio social serão distribuidos aos ñ sócios, podendo haver distribuição não proporcional as quotas dos mesmos, ou 
permanecerão em suspenso até posterior deliberação dos sócios quanto à sua 

destinação. b 

6.2. Caso sejam apurados prejuizos, serão eles suportados pelos sócios na proporção de 
sua participação na sociedade. ou conservados na conta própria da contabilidade, para 
compensações futuras, de acordo com a legislação em vigor. '" 

7. REnRADAs 4 oil' 
U 

7.1. Os sócios, não farão jus a uma retirada mensal a titulo de "Pró-Laiiõíe", por não 
prestarem serviços a sociedade. 3- 9- 

8. FALECIMENTO ou INTERDIÇÃO De SÓCIO 

'Ú 8.1. Falecendo ou interditado quatquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com 
os herdeiros e sucessores. Não sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou do(s) 
socio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres sera' apurado com base na situação 
patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente 
levantado para tal fim, levando-se ainda em consideração o potencial do negócio e as 

condições gerais favoráveis e desfavoráveis. 
8.2. Deverão ser quitadas em até 60(sessenta) parcelas mensais e consecutivas, 
atualizadas mensalmente de modo a manter o adequado equilibrio econômico financeiro SJ 

para ambas as partes. As partes poderão ainda negociar outras formas de pagamento, 
levando-se em consideração as reais condições econômico-financeiras demonstradas 
pela empresa em suas demonstrações contábeis, na ocasião. - 

@W 

  
CÓNFERIDA, CONFORME 

SITE DA JU A COME Cl- 

DATA:___I __ c_  
, _SAAE - Piumgí. g_ 
as -. 

  
@LM   

Certifico que este documento da empresa OPIL ORGANIZACO 
arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: N° do protocolo 141313731-0 e o código de segurança EmWf. Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.  



8.3. Na .hipótese das transferências das quotas aos herdeiros. caso venham a ocorrer,  
serão automaticamente vinculadas às condições restritivas de inoomunicabilidade, 
impenhorabilidade e usufruto vitalicio. para todos os efeitos legais.  

 
8.4. A retirada de qualquer sócio, por qualquer motivo, morte ou incapacidade previst 
lei, não dissolverá a sociedade, que prosseguirá com seus herdeiros e sucesso- 
legitimos previstos em lei, de acordo com as determinações do Código Civil e do pres 
Contrato Social, e consequente alteração contratual. 

Parágrafo Único: 0 mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 

sociedade se resolva em relação a seus sócios- 

9. CEssÃo TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS ou RETlRADA DA SOCIEDADE 

9.1. As quotas são indivisiveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem 
o consen_timento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições 
e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se 
realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

'N 9.2. Não havendo manifestação por parte dos demais sócios no sentido de exercer o 
direito de preferência, no prazo de 60 dias da notificação do interesse de venda, o sócio 
retirante poderá vender suas quotas a terceiros, respeitadas e comprovadas as 
igualdades de condições estabelecidas de modo a se preservar o principio *da igualdade. 

9.3. As quotas do capital desta sociedade não podem ser utilizadas pelossõcios para 
garantir obrigação destes perante terceiros, sendo vedada a penhora das qqotas desta 
sociedade para a garantia de obrigações particulares dos sócios, até porque nenhum 
estranho será recebido neste ambiente social sem a concordância de todosÍos sócios. 
Esta vedação impede, inclusive, a inclusão de sócios pela arrematação das quotas em 
hasta publica, pela adjudicação judicial ou por decorrência de execuções ou qualquer 
processo judicial contra socios ou a própria sociedade. - - - 

I O 

9.4. Todos os quotistas que não estejam ou estiverem em regime de casamento ou de 
união estável oficializada ou não, se comprometem. perante a todos e perante a 
sociedade, a sempre, em todo e qualquer caso e tempo, contratarem pacto fixando 
obrigatoriamente regime de bens no casamento ou união, que não importe em 
transferência de quotas eIou quaisquer direitos referentes a esta sociedade a terceiros, a 

~“\ qualquer titulo. Em caso de descumprimento, estes quotistas e seus respectivos 
terceiro(s) fica(m) sujeito(s) à imediata exclusão da sociedade, com o pagamento de seus 
haveres pelo valor patrimonial contábil da quota, em 60 (sessenta) parcelas iguais e 

consecuüvas. 

10. DECLARAÇÃO DE DEsrMPEorMENTo 

10.1. Os sócios e os administradores declaram, sob as penas da Lei, em especial ao que S' 

dispõe o art. 1.011, § 1° de Lei 10.406 de 10I01i2002, não estarem incursos em nenhum 
dos impedimentos previstos em lei que os proibam de exercer atividades empresarias. 

/i 
'“ " CON:FERlDA,coN 

SITE DAJWc ;A 
à ,r 

Certifico que este documental da empresa OPIL ORGANIZACOES PI --  Í¡  ' . arquivado na Junta Comercia do Estado de Minas Gerais, sob o n° 5359 l . lid d t , 

acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: N” do protocolo 14/313731-3   gggtgââymãgâstaoêgpiãnfgí 
autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2014. por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. 
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1 1. LEGISLAÇÃO SUPLETIVA 

11.1. A Sociedade ñcará sujeita, supletivamente, à lei que rege as sociedades 
(Lei n° 6.404/76) e a Lei n.° 10.406 de 10101/2002. 

12. FORO 

12.1. Os casos omissos ou dúvidas -que surgirem na vigência do presente instrumento 
serão dirimidos de acordo com a legislação aplicável, e. em especial, segundo as 
disposições contidas na Lei n.° 10.406 de 10I01l2002, no que concerne às sociedades 
simples. tendo sido eleito pelas partes contratantes o foro da Cidade de Piumhi, Estado 
de Minas Gerais, renunciado-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E, por assim terem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento 

em três vias de igual teor 'e forma. 

_zw Piumhi, 27 de Março de 2014. 

u 

.OO 
u 

  ' . 4. ;L a 

ANA CRISTINA oNçALvEs SOCIA _ a 

 
  GONÇALVES TOME 

SÓC|O 

”' “ :Lifáêffiãíãfàâêãiãâlââffe“m”“EMS " . em zzroeizoizi. ' 9 as 
nor-n. onoanrzncoes #muros ;mma '- 

'JU C E_ MG   
PROTGCCILC' 14131 3.731 -0 "i-lá 

nuàzasos ..   

Certifico que este documento da empresa OPIL ORGANIZ 
arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, s acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: N° do protocolo 14/313731-0 e o código de segurança EmWf. Esta 
autenticada digitalmente e assinada em 25l08I2014 por Marineiy de Paula Bomfim - Secretária Geral. 
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Secretaria de Governo da Presidência da República 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresariai e Integração 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certidão Simplificada 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição. 
Nome Empresarial: OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA 

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Número de Identificação do CNPJ Data de Arquivamento do Ato Data de início de Atividade 
Registro de Empresas - NIRE ConstItutivo 

3120212811-9 20.575.999/0001-04 17/04/1985 15104/1935 

Endereço Completo: 
RUA PADRE ABEL 638 - BAIRRO CENTRO CEP 37925-000 - PIUMHI/MG 

Objeto Sociai: 
COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, PECAS, SERVICOS E ACESSORIOS PARA 
AUTOMOVEIS, PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL E COMERCIO VAREJISTA DE 

REFRIGERANTES, BEBIDAS, SALGADOS, DOCES, ETC, NA ATIVIDADE DE LANCHONETE. 

Capital Social: R$ 590.000,00 Microempresa ou Prazo de Duração 
QUINHENTOS E NOVENTA MIL REAIS EmPFBSa de Pequem 
Capital Integralizado: R$ 590.000,00 Pane INDETERMINADO 

QUINHENTOS E NOVENTA MIL REAIS NÃO 

(Lei Complementar 
n°123I0a) 

Sócio(s)fAdministradodes) 
CPFINIRE Nome Term. Mandato Participação Função 

508.675.806-82 AMALIA DARCY GONCALVES TOME xxxxxxx R$ 295.000,00 SÓCIOIADMINISTRADOR 

038.592.466-66 ANA CRISTINA GONCALVES TOME LEONEL xxxxxxx R$ 98.500,00 SOCIO 

046.026.996-85 JOAO ANTONIO GONCALVES TOME XXXXXXX R$ 98.000,00 SOCIO 

015.063.066-24 SIMONE GONCALVES TOME XXXXXXX R$ 98.500,00 SOCIO 

Status: xxxxxxx Situação: ATIVA 

Último Arquivamento: 22/08/2014 Número: 5359395 

Ato 002 - ALTERACAO ' 

Evento(s) 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO - 

025 - EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE 

NADA MAIS# 

Belo Horizonte, 01 de Fevereiro de 2017 19:56 

 
DECLARÀMOS our CONFERIMOS ESTA CÓPIA com 

0 OÊSIZL E CONFIR MOSSUA EXATIDÃO E” E  É O 1.1._ 

      
 

.   
B" ENTED 'CH 

Certidão Simplificada Digital emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e edificada digitalmente. Se desejar confirmar a 

autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (mvwjucemgmggovbr) e ' ue em validar certidão. A certidão pode ser 
validade de duas formas: 

Página 1 de 1   
 

nvaiidaçào por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visual digite o n° 0170000251106 e visuaiize a certidão) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE  

PIUMHI 
MINAS GERAIS   

 

  
 
 
  
  
 

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

r 2017 T I 
CNPJ: 2057599910001 =~04 INSQESTAUAL: 515.460.862-0040 

u 'RAZAO SOCIAL : OPIL ORGANIZAÇÕES PIRÀMIDE LTDA. I 

NOME FANTASIA : OPIL ORGANIZAÇÕES PIRÀMIDE LTDA.  
l 

I  Endereço : RUAPADRE ABEL Número: 0638  D :Complemento : Bairro : CENTRO  CEP. : 37925-000 Municipio r PIUMHI _ UF : MG 

RAMO DE ATIVIDADE 

Clomércio 

ATIVIDADE PRINCIPAL 
01 _01 .0321 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO.: 

Dscmnamos 00s 0011135121110 A ' 

0 ORIGINAL E coma mnmos SLÍAEESQIÊTTÉÀFIIIIA com 

Emos @a0 

 
(a 

- er ,a B ---- 
A_ _ GOEÍRA arros GouIart  

 

  
 

  E E FO M    
    

É?? "- : ::___ __ _____ ___ _=______Í___  INSCRIÇÃO MUNICIPAL  CLIC  NÚMERO DE CONTOLÊ '  0000013785 A  000031 I  00026812017  "õà-SERVAÇÕES:  É A "AVCB" N°125641,VÁL§DO ATÉ 19 DE JUNHO 2018. 

PIUMHI, 24 de fevereiro de 2017    1-/ O n #rx-pf .' _J-'ÃA  «í» 
Aháeiita Moura de Oliveira 
AGENTE ADMINISTRATIVO 

GERAL 



" :i0  *  i 

(instituído pela Le¡ Municipal n° 1398 de 09 de Novembro de 1999) .ÔKNO DE 41'/ 

Piumhi, 23 de Fevereiro de 2017 

*à 

DECLARAÇÃO 

Atendendo ao Requerimento feito a este Conselho pela Empresa Opil 

Organizações Pirâmides Ltda situada a Rua Padre Abel n° 638. Bairro 

Centro, nesta cidade de Piumhi. para a liberação de Alvará' de 

Funcionamento. 

Declaramos que após a avaliação do Laudo emitido pelo Departamento 

de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal foi comprovado que esta se 

encontra apta a receber o Alvará de Funcionamento de 2017. 

ñ A Empresa deverá cumprir a Legislação Ambiental em vigor, 
evitando danos quanto à poluição sonora e atmosférica. 

Caso seja constatada alguma irregularidade após a liberação do 

mesmo, esta declaração poderá ser cancelada e a empresa será 

autuada_ DECLARAMOS que CONFERIMOS ESTA com com 
o ORIGINAL E CONFIRM os sua aluminio 

mQÂne D 'r if 
co ISSÃO PER DE LICITAÇÃO ir   

  
Martiniano Fagundes dovNa Graçasfé¡ 

_ ¡ t ,a 
Presidente do CODEMALhmaçõ e cogçeteo'âéã B""°' °°"'°" 

_  a ra os - SAAE Plumhl »Mc ;a 



 Posto Funil 
 OPIL - Organização Pirâmide Ltda. 

7 Mais qualidade e melhor atendimento “ 

f 

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JuRíoícA 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 45/2017 y   -e - 

PREGÃO' PRESENCIAL DE REGISTRO DEPREÇOS no 01/ 
2017 MENOR PREÇO POR LOTE 

Opil Organizações Pirâmide LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° ñ 20.575.999/0001-04 , por intermédio de seu representante 
legal, o(a) Sr(a) DANILO DE OLIVEIRA DE CASTRO , portador do 
Documento de Identidade n° RG-M-2.531.736-SSP-MG e inscrito 
no CPF sob o n° 103.311.746-34 , DECLARA, Sob as penas da 
lei, em cumprimento ao disposto no art. 7°, XXXIII da 
Constituição da República, que não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na 

condição de aprendiz (). _ 

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

 . PIUMHI 06 DE MARÇO DE 2017 

Assinatura:  
Qualificação: Danilo de Oliveira Castro, brasileiro, casado, gerente 
administrativo, portador do Documento de identidade n9 RG-M- 

2.531.736-SSP-MG e inscrito no CPF sob n9T103.311.746-34 com endereço 
nesta cidade de Piumhi-mg, na Rua Padre Abel, N°638, centra, CEP 37.925- 

1 ooo Telefone de contato 37-3371 1572. ' 

i 

    
postofunil@yahoo.com.br - Fone: (37) 3371-1572 - Fax: (37) 3371-5150 

  



Zomprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Eantnbainte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Juridica e. se houver qualquer divergência, providencie junto à 

RFB a sua atualização cadastral. 

 

 

REPUBL|CA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA J URÍD|CA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO ' l z “ DATA DE ABERTURA 

2o_575_999¡u°°1_04 COMPROVANTE Dê IÉÍCRIIÂQAAO E DE SlTUAÇAO 17mM19a5 MATRIZ A S '- 

NOME EMPRESARIAL 
OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA 

|_TÍ'ULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) J 

CQDRO E DESCRLÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA FRiNCIPAL 4 -8-00 - Comércio varejista de combustiveis para veiculos automotores 

C DIGO E DESCRiÇÃO DAs ATIVIDADES EcONóMIcAs SECUNDARIAS 

4732-6-00 - Comércio varejista do lubrificantes 

o DIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURlDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 
LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO 

R PADRE ABEL * B3B 

CEP BAIRROIDISTRITO MUNICÍPIO UF 
37.925-000 CENTRO PIUMHl MG 

'ENDEREÇO ELETRÔNICO  TELEFONE J 
\ÊTE FEDERATIVO REsPoNsAvEL (EFR) 
tir** 
SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA sITuAÇAO cADAsTRAL 
ATIVA 2910912001 

MOTIVO DE SITLIAÇAO CADASTRAL 

Ê/IIOAÇAO ESPECIAL J DATA DA sITIJAçAO ESPECIAL l t# iñàúiúii 

Aprovado pela instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 2010212017 às 16:36:01 (data e hora de Brasilia). Página: 111 

\Éonsulta QSA 1 Capital sedã 

PrepararFágina o j 

- ,gaia Imtêmagãagi 
  

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, ciigue agui. 

Atualize sua página 

httpszlfwwwmeceita.fazendagovbr/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjrev 
a_Comprovante.asp q 201 2120 



Emissão de 2*' via de Certidão  BRASIL É Acessoàinformação I Participe Serviços 

_Wir--  
   

 MINISTÉRIO DA FAZENDA _ 

Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA 
ATIVA DA UNIAO 

Nome: OPIL OERGANIZACOES PIRAMIDE LTDA 
CNPJ: 20.575.999f0001-04 

ñ Ressalvado o direito' de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União junto à Procuradoria- 

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 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet. nos 

endereços <http:l/www.receita.fazenda.gov.br> ou <http:/¡www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n91.751, de 02H0l2014. 
Emitida às 13:16:05 do dia O4i10l2016 <hora e data de Brasilia>. 

válida até 02/04/2017. 
Código de controle da certidão: E8DE.27AC.C39D.8481 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.  Prep arar pág ivna Í e para ¡mpreaáo   Nova Consulta 

'W “'“““”““ 

http:l/wwwxeceita.fazendagov.br/Apticacoes/ATSPO/Certidao/C untaScgVia/RcsultadoSegViaas 



SEF/MG - SIARE rdgnm x uv a 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS  
í _ T CERTIDÃO EMITIDA EM: CERTIDÃO DE DÉBIT05 TRIBUTÁRIOS 29/02/2017 

NegatWa CERTIDÃO vALIDA ATE: 
21/05/2017 

NOME/NOME EMPRESARIAL: OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA 

EJÉSCRIÇÃO ESTADUAL* 51545036200' CNPJ/CPP: 20.575.999/0001-04 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: RUA PADRE ABEL NÚMERO: 638 

COMPLEMENTO'. BAIRRO: CENTRO CEP: 37925000 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: PIUMHI UF'. MG 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 
que: ' 

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; . 

2. No caso de utilização para lavratura de escritura_ pública ou re istro de formal de partilha, de 
carta de adjudicação expedida em autos de inventario ou de arro amento, de sentença em ação 
de separaçao judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estavel e de escritura publica de 
doaçao de bens imoveis,__esta certidao somente tera validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento l Desoneraçao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos osestabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO «l 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.m .gov.br => certidão de débitos tributarios => 

certificar ocumentos 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 201700019547595:: 

httnszllwwwlfazenda.mg.gov.br/sOl/ctrl/SOL/CDT/DETALHE_746?ACAO=VISUA... 20/02/2017 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM A 

CNPJ 16.731.346/0001-04 
R Padre Abel n" 332 - Centro ~ Tel.: (37) 3371-9200 / Fax: (37) 3371-9211 

e-mail: t.ributacao@prefeiturapiumhi.mg.gov.br 
37.925-000 - PIUMHI - MINAS GERAIS 

=CERTIDÃO= 

Assunto: Certidão 
Serviço : Fazenda 
Número: 093/1017 

*O Departamento Municipal de Receita da Prefeitura de Piumhi, 

ñ Estado de Minas Gerais, na forma da Lei etc... 

Certiñca a pedido da parte interessada através do requerimento 
com o protocolo de n°: 637 de 22 de fevereiro de 2.017, que revendo os Arquivos desta 
Prefeitura, consta que a empresa: OPIL ORGANIZAÇÕES PIRÂMIDE LTDA - 

Inscrição Municipal n°: 137/85, CNPJ_ (MF) N°: 20.575.999/0001-04, estabelecida a Rua 
Padre Abel, n°: 0638 - Bairro - Centro, administrada pelos sócios: Otacílio Gonçalves 
Tomé - CPF: 007.190.996-68 e Amália Darcy Gonçalves Tomes - CPF: 508.675.806-82, 
com a atividade de: COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS/ 
Egg, tendo iniciado emum .de abril de 1.985, pagou os impostos e as taxas devidas, 
efetuou o pagamento da.. taxa de Licença para Localização e Fiscalização de 

Funcionamento em: 31 de janeiro de 2.017, relativo ao exercicio de 2.017. 
- Resguarda-se o direito da Fazenda Pública vir a constituir novos 

créditos tributários da responsabilidade da empresa e que, até a data ainda não foram 
apurados ou lançados ou que estejam em curso de cobrança e não vencidos. 
ESTÁ PORTANTO OUITE COM ESTA PREFEITURA ATÉ A PRESENTE DATA. 
OBS: ESTA CERTIDÃO TEM VALIDADE POR (60) SESSENTA DIAS. 

E para que produza todos os efeitos legais, expede-se a presente 

Certidão. 
Departamento Municipal de Receita da Prefeitura de Piumhi- MG, 

  JLX'.  "Í . eEcLARAMos anacom- . 
. , .- 1.1,: :.«,«::s:;í. com “AL ERIMOSESTA COP/A C0 

EM E CONFIRMA/amos SUA EXATIDÃO É: mw * ,g os _x , r 

*l _ u' r E ' 

_D 

 



20/02/2017 httpszllimwwsifge.caixaLgovbr/EmpresalCrfICrf/FgecFSlmprimirPapel.aspfNARPessoaMatriz=22756418=VARPess0a=2275641&VARUf=MG& s»  

 c.: ECÔMIGAÉDEHAL 

n Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 20575999/0001-04 
Razão Social: OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA 

Endereço: RUA PADRE ABEL 638 / CENTRO/ PIUMHI/ MG/ 37925-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere 0 Art. 
7, da Lei '8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 

empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante 0 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou' encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 09/02/2017 a 10/03/2017 

Certificação Número: 2017020902422326626301 

Informação obtida em 20/02/2017, às 17:05:05. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

httpszlíwww.sifgecaixagoiabr/Empresa/CHICrflFgecFslmprimirPapel.aspWARPess0aMa1r¡z=2275641&VARPessoa= 22T5641&VARUf=MG&VAR1nscr=. .. 1 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA no TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÊBITOS TRABALHISTAS 

Nome: OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 20.575.999/0001-O4 
Certidão n°: 124914131/2017 
Expedição: 20/02/2017, às 17:06 45 
Validade: 18/O8/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 20.575.999/0001-04, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas; 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) 
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 ã verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

dias 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE - 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários 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 

ii? 



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

PIUMHI  
CERT|DÃO 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, Falencia de Empresários. 
Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, 
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra: 

Nome: OPIL ORGANlZAÇÕES PIRAMlDE LTDA 
CNPJ: 20.575.999/0001-04 

Observações: 
a) Certidão expedida gratuitamente atraves da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 121/2010 
do Conselho Nacional de Justiça; 

b) a informação do número do CPF/CNPJ e de responsabilidade do solicitante da certidão. sendo pesquisados 
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados; 

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo 
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(httpz//wwwtjmgjus.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 existencia de outras ações de natureza diversa daquelas 

aqui mencionadas. 

Certidão solicitada em 02 de Março de 2017 às 09:29 

PIUMHI, 02 de Março de 2017 às 09:29 ¡l/ 
Código de Autenticação: 1703-0209-2924-0139-5602 

Para validar esta certidão_ acesse o sítio do TJMG (www.tjrng.jus.br) em Processos I Certidão Judicial IAUTENTICA 

código. 

de fraude. 
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IDONEIDADE E DE |NEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE 

HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 45/2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS. N°01/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

DECLARAÇÃO 

A Signatária OPIL ORGANIZAÇÕES PIRÂMIDE LTDA, inscrita sot) o 

N°20.575.999/0001-04, representado(a) pe|o(a) Sr(a) 

DANILO DE OLIVEIRA CASTRO, RG n° M-2.531.736 SSP-MGLg 

do CPF n°103.311.746-34 , que até a presente data 

encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda,'a 

neste ato 

Declara, 

declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo 

da habilitação, conforme art. 32, parágrafo 2° da Lei n° 8.666/93. 

PIUMHI 06 DE MARÇO DE 2017 

0Qú%%á   
DANILO DE OLIVEIRA CASTRO 

(Signatária) Representante Legal 

In- - Fon:: (37) 3371-1023 

.\  *r " J 
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ELIELSON CESAR LOPES 
SILVA-EI 

DOCUMENTOS ORIGINAIS DE 
HABILITAÇÃO 





03/03/2017 - Certiñcado da Condicao de Microempreendedor individual - impressão 

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual 

Identificação 

Nome Empresarial 
ELIELSON CESAR LOPES SILVA 04089683629 

Nome do Empresário 
ELIELSON CESAR LOPES SILVA 

Capital Social 
10.000,00 
N” da Identidade Órgão Emissor UF Emissor CPF 
015130547 ssp MG 040.896.836-29 

Condição de Microempreendedor Individual 

Situação Cadastral Vigente Data de Início da Situação Cadastral Vigente 
ATIVO 18/04/2016 

Números de Registro 

. CNPJ NIRE 
24.6121 13/0001-06 31-8-0814604-7 

Endereço Comercial 

CEP Logradouro Número 
37925-000 RUA JOAO LEITE 14 

Bairro 
OLINDA 

Município UF 
PIUMHI MG 

Atividades 

Data de Início de Atividades 
18/04/2016 
Codigo da Atividade Principal Descrição da Atividade Principe¡ 
4520-0/05 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 

ríimo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no' mento da inscrição: 

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do 
Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, 
tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços 
públicos. 0 não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento 
Provisório. 

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor 
Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: 
http:i/www.portaldoempreendedotgovbr/ 
Certificado emitido com base na Resolução n” 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do 
Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM. 
ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional). informe os elementos abaixo no 
endereço eletrônico htt zllwwmreceitafazenda. ov.brlPessoaJuridica/CNPJ fc 'lconsultaas  
Número do Recibo: ME0353051S 

Numero do Identificador: 24612113000106 

Data de Emissão: 
Ll3/03/20l7 



 SMPÍLES 

Simples Nacional - Consulta optantes 
Data da consulta: 03/03/2017 

:à: Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz 

CNPJ : 24.512.113/0081-05 
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa 

Nome Empresarial : ELIELSQN CESAR LÕFES SILVA 04089683629 

 Situação Atual 

Situação no Simples Nacional : amante pelo Simples Nacional desde 18/84/2016 

;atuação no SIMEI: optante pelo SIMEE desde 18/94/2016 

 Períodos Anteriores 

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem 

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem 

33;? Agendamentos (Simples Nacional) 

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem 

Eventos Futuros (Simples Nacional) 

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem 
'W  Eventos Futuros (SIMEI) 

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem 

*l 
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Stop Car Lavador 
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ANEXO V- MODELO DE DECLARAÇAO DE EMPREGADOR PESSOA 

JURÍDICA 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 45/2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

Êápgw   , . , t, 

inscrita no CNPJ sob o ÍnO' Z    
 

 
'- , portador*  e inscrito no 

e , 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) 

  O' 
a r', v  . 

Qualificaço: P í f¡ , 
 

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



Stop Car Lavador 
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ANEXO v1- MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE _ ::u-n :í- 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 45/2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017 

MENOR PREÇO PO LOTE 

"N A empresa  .pôb/â/k _[500  . / l 

'Las ritanoC E; bonü . . ^ -O , por intermédio de seu  
_ , portador do 

. , inscrito no CPF 
_ _ _ , sob as penas da Lei, que 

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

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

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

 @Vl DáO/k M05) _P ¡- 
(assinatura do/iepresentante legal) 

DECLAMMORE DlJE course: os esta cópmc _ , _ 

OOMGIN# -- lí-Wkhi-Íglüegaiaaggê¡gã%âsgp mitida em papel timbrado, de forma que 

Em _E_ L, entiñque a proponente. 

EZJAÊÍSÉÃO” , . a e - ' 

'Maria das aç s F ralra Barros Goulart 
PREGOEIRA ~ 

Licitações e Contratos - SAAE Plumhl - MG 

      



Stop Car L-avàdor 
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Câãyfiâââü Esazaiazeãíera ea 5,381222' §ÂG   
ANEXO VI;- MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE 
INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE 

HABHJTAÇÃO  
pnocesso LICITATÓRIO N° 45/ 2017 

PREGÃO PRESENCIAL os REGISTRO os PREÇOS N°01/2017 

MENOR PREÇO POR l..O'l'E 

DECLARAÇÃO 

  
   

neste ato representado(a) 
pelo(a . 

âãsw,%”gãmc% É?" "° “ã- .3 É” - e o n o , ec ara, que 
até a presente data encontra-se desimpe ida de participar da licitação, 
obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penaiidades cabíveis, a 
superveniência de fato impeditivo da habititação, conforme art. 32, 
parágrafo 2° da Lei n° 8.666/93. 

 

Piumhi 08 Março 2017 
Local e Data 

514.01% ;ía/n já?? XL. 
Nome e Assinatüra da Licitante (Signatária) 
Representante Legal 



Comprovante de IIISCÍIÇÉÍO e (16 EIÍUHÇBO cadastral 1" age 1 OI I 

Comprovante de inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira Os dados de Identificação da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastrai. 

 REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO “ n DATA DE ABERTURA 
24_s12_113¡°°°1_°6 COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DE SITUAÇÃO 18¡°4¡2016 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

ELIELSON CESAR LOPES SILVA 04089683629 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

4520-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS sEcuNDARIAs 
Não informada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO OA NATUREZA JURIDICA 

213-5 - Empresário (individual) 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 

R JOAO LEITE 14 

CEP aAIRRorDIsTRITo MUNICIPIO UF 

37.925-000 OLINDA PIUMHI MG 

ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE 

GGERSONGONCALVESNETO@YAHOO.COM (37) 0000-0000 

ENTE I=EDERATIvO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADAsTRAL DATA DA SITUAÇAO ÇAOASTRAI. 

ATIVA . 18I04I2016 

MoTIvo DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL EI-IÃA DA sITUAcAo ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n” 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 0610212017 às 17:56:37 (data e hora de Brasília). Páaina: 111 

  _ ÃWMÇQÊÍÊHIÍE' Sê 1' 9%'  
 PrapararPágipaí 73 

- paraimpressãü a  
A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, cligue agui. 
Atualize sua pagina 



06/02/2017 SEF/MG - SIARE 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS  
CERTIDÃO EMITIDA EM: 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 06/02/2017 

NEQWV” CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
07/05/2017 

NOME: ELIELsON CESAR LOPES SILVA 04089683629 

CNPJ/CPF: 24.612.113/0001-06 

LOGRADOURO: JOAO LEITE NÚMERO: 14 

COMPLEMENTO: BAIRRO: OLINDA CEP: 37925000 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: PIUMHI UF: MG 

Ressalvado o direito_qe a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer 
dividas de_resp9r_1sabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser 
apuradas, e certificado que: 

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública 
Estadual elou Advocacia Geral do Estado; 

2. No caso de utilização_ pa_ra lgvratura_de escritura pública ou registro de formal de 
partilha, de carta dg adjudicaçao_exped_itl_a em_ aptos de ¡nventario ou de arrolarnentp, 
de sentença em acao deseparaçao Judicial, ÚIVOPÇIO; oi.i_ de partilha de bens na uniaç estavel e de escri ura publica de çlqaçao de bens imoveis, esta ce_rtidão somente t_era 
validade se acompanhada da Certidao de Pagamento l Desoneraçao do ITCD, prevista 
no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo 
dis onibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda _d_e Migas Gerais, na Internet: 
ht p://www.fazenda.mg.gov.br =>DEmpresa§ => Certificaçao da Autenticidade de ocumen os. 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2017000193421654 

htipszlfvwwi/Lfazendarrg .gOvbr/solfcül/SOLICDT/DETALHE_74B?ACAO=VISUALlZAR&numProtocOIO=2017029919488&amenticacaOM Odel=rO0ABXN yA.. . /1 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBIToS RELATIVOS Aos TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA 
ATIVA DA uNIAo 

Nome: EL|ELSON CESAR LOPES SILVA 04089683629 
CNPJ: 24.612.113I0001-06 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União junto à Procuradoria- 

Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão e válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas aiineas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei m9 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http:flwww.receita.fazenda.gov.br> ou <http:/lwww.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ng 1.751, de 0211012014. 
Emitida às 18:11:56 do dia 06/0212017 <hora e data de Brasilia>. 
Valida até 050812017. 
Código de controle da certidão: A4E4.3892.6436.14C1 
Qualquer rasura ou emenda invalidarã este documento. 

  httpJ/wwwreceita.fazendagov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/E... 0 2/2017 



CNPJ 16.781.346 l 0001-04 
R Padre Abel n” 332 - Centro - Tel.: (37) 3371-9200 l Fax: (37) 3371-9221 

e-mail: tributacao@prefeiturapiumhi.mg.gov.br 
37925-000 - PIUMH! - MWAS GERAIS 

=CERTIDÃO= 

Assunto: Certidão 
Serviço : Fazenda 
Número: 102/1017 

O Departamento Municipal de Receita da Prefeitura de Piumhi, 
Estado de Minas Gerais, na forma da Lei etc... 

Certifica a pedido da parte interessada através do requerimento 
com o protocoio de 11°: 699 de 02 de março de 2.017, que revendo os Arquivos desta 
Prefeitura, consta que o Empreendedor (a) individual: ELIELSON CESAR LOPES 
SELVA - EI , inscrição Municipal 12°: 58649, CNPJ n°: 24.612.113/0001-06, estabelecida 
na Rua João Leite, 11°: 0014 - Bairro - Olinda, com a atividade de: SERVIÇOS DE 
LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES. 
tendo iniciado em: 03 de agosto de 2.016. 
ESTÁ PORTANTO OUITE COM ESTA PREFEITURA ATÉ A PRESENTE DATA. 
OBS: ESTA CERTIDÃO TEM VALIDADE POR (60) SESSENTA DIAS. 

E para que produza todos os efeitos iegais, expede-se a presente 
Certidão. ' 

Departamento Municipa¡ de Receita da Prefeitura de Piumhi- MG, 
em: 02 de março de 2.017. 

 
 Jos-ei Geraldo Arantes s' “was QEPARTMIENTO !CtPAL DE Renan 

 
o OR|G|NAL E CONFIRMAMOS SUA EXATIDÃO  DECLARAMOS QUE CONFERIMOS ESTA CÓPIA COM  

Maria das Graças Ferreira Barros Go a 
PREGOEIRA 

Licitações e contratos - SAAE Plumh¡ - G 
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CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FE-DEHAL 

  

Certiñcado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 24612113/0001-06 
Razão Social: ELIELSON CESAR LOPES SILVA 
Endereço: RUA BUENO BRANDAO 90/ CENTRO/ RIBEIRAO DAS NEVES / 

MG/ 37925-000 ' 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular f¡ perante o Fundo de Garantia do Termo 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: 02/02/2017 a 03/03/2017 

Certificação Número: 2017020203304394424790 

Infom1ação obtida em 06/02/2017, às 18:05:33. 

F0 A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta' 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.ca¡xa.gov.br 

hitpazffvwmsifgecabegovbr/Empresa/Crf/CrfIFgeCFSlmprimirPapel.aspTNARPessuaMatriz=29952483&VARPes5oa=299524-B3&VARU#MG&VARInsc... 1 - 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA no TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ELIELSON CESAR LOPES SILVA 04089683629 
(MATRIZ E FILIAIS) QNPJ: 24.612.113/0001-06 

Certidão n°: 124194357/2017 ' "' 
Expedição: 06/02/2017, às 18:15:48 
Validade: 04/08/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

ELIELSON CESAR LOPES SILVA 04089683629 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

NÂO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 

Certifica-se que 

24.612.113/0001-06, 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, àcrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados Constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

dias 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no 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.3u5.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 I Suspensiva, Falência de Empresários. 
Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, 
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra: 

Nome: ELIELSON CESAR LOPES SILVA 
CNPJ: 24.612.113/0001-06 

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 CPFICNPJ informado, podendo 
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(httpzllwww.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 06 de Fevereiro de 2017 às 18:20 

PIUMHI. 06 de Fevereiro de 2017 às 18:20 

Código de Autenticação: 1702-0618-2016-0612-4896 E 

Para validar esta certidão, acesse o sitio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Processos f Certidão Judicial N CAÇÃO 2 informando 

código. 

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qual 
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possíve ulteração ou te t t¡ 

de fraude. 
-n  



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Processo de Compra: 4512017 Pregão presencial - 1 I 2017 

MGFBG 

DECLARAÇÃO 

Eu, MATTOS GARCIA SANTOS, na qualidade de representante da empresa PETRO QUALY COMERCIO E 

EXPORTACAO LTDA, declaro perante à Comissão de Licitação do CONTRATANTE, que estou de acordo corn a 

,decisão da Comissão quanto à HABlLlTAÇÃO das licitantes no processo licitatório modalidade Pregão presencial, n° 
f 2017, renunciando ao direito de interposição de recurso, abrindo mão da retenção do prazo para este fim. 

Piumhi, MG - 08/03/2017 
Prot: 2996.00 l' 2.017 

MATTOS¡ GARCIA SANTOS 
MG14760322lSSPMG 

Sistema: MGFCompras - DecIinaRecursoHabilitacaoül,rpt Página 1 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Processo de Compra: 4512017 Pregão presencial - 1 I 2017 

IVIGFBG 

DECLARAÇÃO 

Eu, ELIELSON CESAR LOPES SILVA, na qualidade de representante da empresa ELIELSON CESAR LOPES SILVA 
EI, declaro perante à Comissão de Licitação do CONTRATANTE, que estou de acordo com a decisão da Comissão 

anto a HABILITAÇÃO das licitantes no processo licitatório modalidade Pregão presencial, n° 1 /2017, renunciando 
direito de interposição de recurso, abrindo mão da retenção do prazo para este fim. 

Piumhi, MG - 08/03/2017 
Prot: 2.996,00 r 2.0 

@Mew @ía/x ma. 
ELIELSON CESAR LOFIES ?SILVA 

M8136547lSSPMG 

SISÍEmEZ MGFCompras - DeclinaRecursoHabilitacaom.rpt Página ' 4 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 21 1 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Processo de Compra: 45 I 2017 Pregão presencial -1 12017 

MGFBG 

DECLARAÇÃO 

Eu, JÚLIO LUÍS FERREIRA, na qualidade de representante da empresa POSTO 4 I LTDA, declaro perante à 

Comissão de Licitação do CONTRATANTE, que estou de acordo com a decisão da Comissão quanto à 
ABILITAÇÃO das licitantes no processo iicitatorio modalidade Pregão presencial, n° 1 l 2017, renunciando ao direito 
. interposição de recurso, abrindo mão da retenção do prazo para este fim. 

Piumhi, MG - 08/03/2017 

í Prot: 2.996,00/ 2.017 

/\ 
l 

AEW  561962017' 
JÚLIO LUÍS FERREIRA 

MBTTSZOBISSPMG 

Sistema: MGFCompras - DeclinaRecursoHabilitacaoo1.rpt Página 2 



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

Piumhi - IIIIG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Processo de Compra: 45 l 2017 Pregão presencial - 1 I 2017 

IVIGFBG 

DECLARAÇÃO 

Eu, DANILO DE OLIVEIRA CASTRO, na qualidade de representante da empresa OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE 
LTDA, declaro perante à Comissão de Licitação do CONTRATANTE, que estou de acordo com a decisão da 

¡Cxomlssão quanto a HABlLlTAÇAO das licitantes no processo licitatório modalidade Pregão presencial, n° 1 f 2017, nunciando ao direito de interposição de recurso, abrindo mão da retenção do prazo para este fim. 

Piumhi, MG - 08/03/2017 
Prot: 2.996,00i2.01? 

DANILO DE OLIVEIRA CASTRO 
M2531 ?SG/SSPMG 

Sistema: MGFCompras - DecIinaRecursoHabililacaoo1.rpt Página 3 
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d.,. Serviço Autônomo e gua e Esgoto 

:re tttt acxccuíivafézjasaiaepiumi1i.cmn.hr CN PJ: 23.782.8l(›fU00l i (l 

\uíarquiat \Innicmal (Lei lllsñrüü) Praça Zeca Soares, ZI E r 37925-000 PIEELHIIIHàIG - 'Telefax 37~337l-i332 

PROPOSTAS AJ USTADAS AO 
PRE O FINAL 

- ELIELSON CESAR LOPES 
SILVA-EI 

- OPIL ORGANIZAÇÕES 
PIRAMIDE LTDA 
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Stop Car Lavagor 
Serviços de Lavagem em Geral         'u 1 f(  _,,,,_ . ,_¡.._. _ i 

ANEXO II 
PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/ 2017 

PROCESSO ucrrnrónxo N” 45/2017 
MENOR PREÇO POR LOTE 

MINUTA DE CARTA-PROPOSTA 

CNPJl:24.612.113/0001-06 Insc Est 31-8-0814604-7 
.-  'a -v '*  Rua João Leite 14 Piumhi/Mg 

Apresentamos nossa proposta para fgmecimento do(s) itemüis) abaixo discriminados), que integra o 
Instrumento convocatório da licitação ern epígrafe. 

1. IDENTIFICAÇÃO no conoonneurs: 

Razão social do Licitante: Elielson César Lopes Silva 
CNPJ: 24.612.113/0001-06 
Endereço: Rua João Leite 14 
E-mail: elielsoncesar@hotmail.com 
Telefone/fax: 999270548 
Representante Legal: Elielson César Lopes Silva 
Nome: Elielson Çésar Lopes Silva 
Identificação: 
Qualificação: Proprietário 

Proposta Ajustaüa Ao Preço Final 

cod. 
Produt 
o SAAE 

Lote !tem Especificação Marca lunid. Quant. V. Unit: Sub- 
Total 

Valor 161a¡ e 

Lote 
(RM 

0303 1 Gasolina original Comum q; 1.0.000 

I 17o¡ ¡ óleo Diesel ns-:o original 40.000 

oaoz 3 Óleo meu¡ las-seo original 
l'l"l' 

35.000 
z” 

"Prestação de serviço com 
fornecimento de material, de 
lavagem ecológica dos veículos 
pertencente a frota do SAAE 
Piumhi, sendo: ' 

Serviço lavagem geral em 02 (DUAS) 
Retroescavadeiras, sendo: 01( 

0349 1 uma) Retroesvadeira marca Flat 
II Allis Mud. FB-80.4, 4 x 4, motorg; 

(**) diesel 5500),. ano/modelo 2005, 01( 
uma) Retmesvadeira marca NEW 
HOLLAND/MODELO 811GB, 4x4 
anofmodelo 2016, motor a diesel (5-10) 

300.90 
2407,00 

serviço lavagem geral em 010m) 
caminhão Ford/Cargo 1519 B motor 
a diesel ano212lmodelo @On-placa 
HMF-?SOO 

0850 2 un 195,93 1175,58 

Serviço lavagem geral em ouuun) 
3 caminhonete Volkswagen Amarok 

Highline CD2.0 15v TDI 4 x 4, Flex 
ano[modelo 2012. placa-OPB-SGQB 

.D856 10 143,95 1439,50 

1 5269,95 



Serviço lavagem geral em 02 
(Duas) Flat/Shade Adventure CD, 

Esp/Caminhonetelnb. C. Dup., motor 
flex, ano/modelo ZOIO-Placas: HLF- 

02485 4 2777EHLF-277Be01(uma) un 36 105,97 3.814,92 

caminhonete Volkswagen Saveiro 
CE Trendllne 1.6 8 V Flex GVI, 

Ano/modeIo-2014J201S-Placa-PUT- 
8500 
Serviço lavagem geral em 04 
(QUATRO) sendo:03 (três) 
motocicletas Honda Honda/Nxluso 
BROS BSD, motor a gasolina, 

0855 5 ano/modelo 2009-P1aca: HLV- un 9 26,99 242,91 

0129,HLV-0128,HLV-0130 e 01 (uma) 
motocicletas Honda Honda/NXRISO 
BROS ESB, motor a gasolina, 
ano/modelo 2015, placa- PVW-9646 

Serviço lavagem geral em 04 
(quatro) CAMINHAO sendo:- 
01(UH) Caminhão Ford F4000, 02 
portas, ano [modelo 1.989-PIaca 
GNA6291; -ouum CAMINHÃO Ford 
F-4000, cabine dupla, 04 portas, 

0851 6 ano/modelo 2003- Placa HMN-0128, - un 36 171,94 5.189,84 

nuuM) caminhão Ford F-350, 
cabine dupla, 04 portas, ano/modelo 
2009- Placa HLF-1776; motor a diesel e 
01mm) caminhão FORD/F 4000 TRV 
MULTI - Cabine Dupla, ano/modelo 
2015, placa PXF»7018 

Piumhi, 08 Março de 2017 

Local e Data 

Nom e Assinatura do Licitant (Signat' ia): 

*o  47/6** 039% j' 0 % 

Representante:  Éâ/b fã??  
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PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 45/2017 

PROPOSTA AJUSTADA AO PREÇO FINAL 

Razão social do Licitante: OPIL ORGANIZAÇÕES PIRÂMIDE LTDA 

CNPJ:20.575.999/0001-04 

Endereço: RUA PADRE ABEL N° 638 CENTRO 

E-mail:postofunil@yahoo.com.br 

Telefone/fax: 37- 33711572 

Representante Legal: 

Nome: Danilo de Oliveira Castro 

Identificação:RG-M-2.531.736-SSP-MG, CPF N° 103.311.746-34 

Qualificação: GERENTE ADMINISTRATIVO 

Lote Cod. Item Especificação Marca Unid. Quant. V. Unit. Sub- Valor Total 
Produt Total Lote 
o SAAE (R$) 
0303 1 Gasolina oriqinai Comum 'P'"3"5a 10-000 R5 357 R5 3570000 

Í 1701 @leo Diesel BS-10 original Ipiranga L 40000 RS 2.89 R$ 115.600,00 Rs 246 500 DO 

0802 3 Oleo Diesel 85-500 original Ipiranga 35.000 RS 2,72 Rs 95.200,00 ' ' 

II - Da quantidade: Necessário se faz a quantidade conforme quadro acima, perfazendo 

um valor global de R$ (R$ 246.500,00) 

PIUMHI-MG ,G8 DE MARÇO DE 2017 

ÊÍQÊ¡ ffâvvu^eatêâ~ãlài 
'FIL a üRGANIZAGÓES Pliihâeãmâ u: 

:um ?mas ABEL. 63a 

V CENTRO " CEF 37'.925'O00* 
Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representante Legal 

" PIUMH¡ w MG __ 

0 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
licitacoesfiíisaac iumhi.c0m.br wivuusaacpiumhintom.hr CNPJ: 23.782.8l6/0001 10 

Autarquia Municipal (Lei IMS/Qi?) Praça Zeca Soares, 21| - Cenfrm 37925-000 PIIFNI H UMC - Telefax 37-3371-1332 
 

ATA DA REUNIÃO DE ADJUDICAÇÃO N° 02/2017 

PREGÃO PRESENCIAL os REGISTO DE PREÇOS N° 01/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 045/2017 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

Às 09:00 horas do dia 13 de março de 2017, em sessão pública, reuniu-se a Pregoeira 
Oficial desta Autarquia, Maria das Graças Ferreira Barros Goulart e respectivos 
membros da Equipe de Apoio: Maria Luciana Goulart de Castro e Sônia Roseni Costa, 
designados pela Portaria n° 05/2017, de 02 de janeiro de 2017, em atendimento às 
disposições contidas na Lei 10.520/2002, subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, e suas 
alterações, bem como a Resolução SAAE n° 118/2013 (Regulamenta o Sistema de o 
Registro de Preços) o Decreto Municipal n° 2.887/2010 (Institui o Pregão) e Lei 
Complementar 25/2010 que institui o Estatuto da Microempresa, da Empresa de 
Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual e Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014 e pelas demais 
normas e condições estabelecidas no edital, referente ao Processo Licitatório n° 
045/2017, com a finalidade de dar início aos trabalhos para adjudicação do processo 
licitatório na modalidade Pregão Presencial de Registro de Preços n° 01/2017, cujo 
objeto visa o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para o 
fornecimento de: Gasolina, Óleo Diesel S500 e Óleo Diesel BS-10 e Serviços de 
Lavagem Geral para os veiculos e equipamentos pertencentes à frota oficial 
do SAAE DE PIUMHI - MG, sendo este fornecimento parcelado de acordo com 
as necessidades do SAAE, 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: 

OPIL ORGANIZAÇÕES PIRÂMIDE LTDA 

4 44 .s ..._¡,.,4 .s, 

Lote Cod. !tem Especificação Marca Unid. Quant. V. Unit. Sub- Valor Total 
Produt Total Lote 
o SAAE (R$) 
0803 1 Gasoiina or¡g¡na¡ Comum Ipiranga L 10.000 3,57 35.700,00 246.500,00 

I 1701 2 Oleo Diesel 35-10 Original Ipiranga L 40.000 2,89 115.600,00 

0802 3 Oleo Diesel BS-500 original Ipkanga L 35000 2,72 95.200,00 

VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 246.500,00 ( Duzentos e quarenta e seis mil e quinhentos reais) 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
litíízlcutsaãlsaae ¡iumlnàcomhr svwvuusaaepiumhixumhr CNPJ: 2357818161000] 10 

Autarquia hlunicipal (Lei 11135.90) Praça Zeca Soares, 211 - Ccntro- 37925-000 PIUNIHI/:YIG r Telefax 37-3371-1332 
  

LOTE II - ELIELSON CÉSAR LOPES SILVA - MEI 
Lote Cod. Item Especificação Unid. Quant. V. Unit. Sub- Valor Total 

Produto Total Lote 
SAAE (R$) 

**Prestação de serviço com 
fornecimento de material, de 
lavagem ecológica dos veiculos 
pertencente a frota do SAAE de 
Piumhi, sendo: 

0849 1 Serviço lavagem geral ern 02 (DUAS) u" 8 300,90 2.407,20 
Retroescavadeiras, sendo: 01( 
uma) Retroesvadeira marca Fiat 
Allis Mod. FB-80.4, 4 x 4, motor 15.269,95 
diesel 5500),. ano/modelo 2005, 01( 
uma) Retroesvadeira marca NEW 
HOLLAND/MODELO B110B, 4x4 
ano/modelo 2016, motor a diesel (S- 
10) 

0850 2 Serviço lavagem geral em 01(UM) un 6 195,93 1.175,58 
Caminhão Ford/Cargo 1519 B 

motor a diesel ano212/modelo 2013- 
placa HMF-7500 
Serviço lavagem geral em 01(UMA) un 10 143,95 1.439,50 
caminhonete Volkswagen Amarok 
Highline CD2.0 16v TDI 4 x 4, Flex 
,ano/modelo 2012, placa-0PB-5693 
Serviço lavagem geral em 02 un 36 105,97 3.814,92 
(Duas) Fiat/Strada Adventure CD, 
Esp/Caminhonete/Ab. C. Dup., motor 

II flex, ano/modelo ZOIO-Placas: HLF~ 
(**) 02485 4 2777 E HLF*2778 e 01(uma) 

caminhonete Volkswagen Saveiro 
CE Trendline 1.6 8 V Flex GVI, 
Ano/mode|0-2014/2015-Placa-PUT- 

0856 3 

8500 

Serviço lavagem geral em 04 un 9 26,99 242,91 
(QUATRO) sendo:03 (três) 
motocicletas Honda 
Honda/NXRISO BROS ESD, motor 
a gasolina, ano/modelo 2009-Placa: 
HLV-0129,HLV-O12B,HLV-013O e 01 
(uma) motocicletas Honda 
Honda/NXRIGD BROS ESD, motor 
a gasolina, ano/modelo 2015, placa- 
PVWv9646 

Serviço lavagem g_eral em 04 un 36 171,94 6.189,84 
(quatro) CAMINHAO sendo:- 
01(UM) Caminhão Ford F4000, 02 
portas, ano /modelo 1.989-Placa 
GNA6291; -01(UM) CAMINHÃO 
Ford F-4000, cabine dupla, 04 
portas, ano/modelo 2003- Placa HMN- 
0128, -01(UM) Caminhão Ford F- 
350, cabine dupla, 04 portas, 
ano/modelo 2009- Placa HLF-1776; 
motor a diesel e 01(UM) Caminhão 
FORD/F 4000 TRV MULTI - Cabine 
Dupla, ano/modelo 2015, placa PXF¡ 
7018 

0855 5 

0851 6 
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Valor global do lote II: R$ 15.269,00 (quinze mil reais, duzentos e sessenta e nove centavos). 

O critério para a ciassificação das propostas foi o menor preço por lote, 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 10:30 horas e para constar , 

Maria das Graças Ferreira Barros Goulart - Pregoeira os Membros da Equipe de Apoio, 
Sônia Roseni Costa e Maria Luciana Goulart de Castro, Iavraram a presente ata que 
depois de lida e aprovada, será assinada por todos. 

Pregoei ra:  
Maria das Graças rrei 'Éarros Goulart 

Equipe de Apoio: 

Mamã 
Sônia Roseni Costa 

 



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

Piumhi- MG 

Sistema de Gestão de Materiais - Compras e Contratações 
Termo de adjudicação de processo de compra 45 I 2017 

 
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação e seus membros colaboradores, nomeados peIo(a) PORTARIA 
SAAE-PIU-05/2017, reunidos nesta data, processaram a licitação 00112017 na modalidade Pregão presencial, 
decorrente do processo 045/2017, obtendo os resultados discriminado abaixo. 

       
  246.500,00 

15269.95 _ _ 

*àcsràâeérroicor-ca. 

24.5124 1310001433.; 

Assim, adjudico a presente licitação para o(s) iicitante(s) supracitado(s), pelo vaior total discriminado acima. 

Piumhi- IVIG, segunda-feira, 13 de março de 2017 

@mw 
MARIA DAS GR ARROS GOULART 

EGO IRA 

Sistema: MGFCompras - TermoDeAdjudicacaom .rpt Prot: 3056 f 2017 
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PARECER JURÍDICO 

_ _ Trata-se oçfeito de procedimento _licitatório autuado s_ob o n._ 45/20l_7,'na-_j_ 
modalidade pregão “menor preçopor lote” que recebeu o número 01/2016, tendo porobjeto o 'i ._=_ 

registro de preços para aquisição de combustiveis e a contratação de serviços de lavagem  
i geral para os veiculos e equipamentos da frota do SAAE; . ' ' 7 ° ' - ' ' l 

n O processo foi devidamente autuado e instruído com cotações de pesquisa de', n' 

- mercado, orçamento estimado para a contratação e autorização para abertura de processo_ de 

compra, bem como, classificação de modalidade de licitação, Portaria que designa -Pregoeira 
no âmbito do SAAE, Resolução n. 118/2013 e Decreto n. 2.887/2010., . __ . _ . _  _ o _. l_ u' 

_ O Edital e seus anexos foram submetidos à análise desta. assessoriaiuridica, s 

nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei de Licitações. a ~ --- 7 - ' 

Referido instrumento foi publicado nos semanários de circulação local_ e 

regional afixado na sede da Autarquia e portal da transparência. 

e e Foi respeitado o prazo estabelecido no inc. v do art; 4° da Lei 'a10.520/201Í2..›-ÍÍ_, : E' 

" ' 'Foi realizada a sessão pública com abertura _da fase_ de .lances, tendo. ii' i d"  
= demonstrado interesse em participar as empresas, ELIELSON CESAR LOPES SILVA - EI,  '_ '- 

OPIL - ORGANIZAÇÕES PIRAMIDE LTDA, PETRO QUALY COMERCIO   
EXPORTAÇÃO; LTDA e POSTO 4I LTDA. e  _ __ _ .  a apresentação dos lances, a empresa, ÇPIL ORGANIZAÇÕES l- -_ ' É 

LPIRAMÍDE LTDA, venceu 0 lote I e a empresa ELIELSON CESAR LOPES SILVA ~_  'a 

venceu o lote I, porquanto, apresentaram menor preço por lotes do objeto licitado. 

A habilitação juridica das empresas foi analisada, concluindo a CRL pela _'  
conformidade com as exigências do Edital. 

Assim, foram-lhes adjudicados os objetos conforme resultado dos lances,_ tendo 
em vista a ausência de interposição de recursos (Ata de Adjudicação n. 02/2017). 

Portanto, ao que se percebe dos autos, as licitantes habilitadas no certame  :É  A 

atenderam às exigências do edital. 

Alem disso, conclui-se que os atos realizados guardaram consonância comia_   " 
_Lei n. 8.666/93 e Lei n. 10.520/2000, autorizando, portanto, a homologação do certame.    d' 

É o parecer, sub censura. 

Piumhi, 13 de março de 2017. 

 



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

Piumhi - MG 

Sistema de controle de documentos - Protocolo 
Protocolo de homologação de processo 

 
Considerando os termos de adjudicação aprovados pela comissão de licitação, HOMOLOGO este processo 
licitatório, nos termos da Lei 8.666/93 de 21 de julho de 1993 com suas posteriores alterações, no valor total de R$ 
261.769,95 (duzentos e sessenta e um mil, setecentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos), e 
encaminho-o para a seção de contabilidade. 

?W 

Piumhi- MG, segunda-feira, 13 de março de 2017 

Odécio dãsilva Melo 
Diretor 

"W 

; Protocolo..... 3.058 I 2017 

z N” Processo... 1 12.017 

TÍDO PFOCGSSO.. Processo de compra 

13/03/2017 00:00:00 

Modalidade..... Pregão presencial 

Responsável... 

Finalidade ...... ..Homologação 

Sistema: MGFCompras - TermoDeHomoIogac-.aom .rpi 



_ ' JFNLxDE. REGISTRO PREÇOS N° 01/2017 
-ATORIO N? O45/ 2017 

ação de empresa para o fornecímen o de: 

¡ese! 5-500 e Oleo Diesel BS-1_0 e Serviços de 
mes' veículos e equipamentos da frota do SAAE 

de Piumhi-MG. 

í 'FOIÂNECEDON  NCESAR LOPES SILVA -EI 
' e !Ações PIRAMIDE LTDA 



  $54.55: 
serviço Autônomo k e Esgoto 
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A TAS DE REGISTROS DE PREÇOS 

~/ OPIL OR GANIZA ÇÕES 
PIRAMIDE L TDA Í  

J ELIELSON CÉSAR LOPES 
SIL VA- MEI 
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*aí 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017 
PROCESSO LICITATORIO N° 45/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

Ata de Registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresa para o fornecimento de: Gasolina, Óleo Diesel S500 e 
Óleo Diesel BS-10 para os veículos e equipamentos pertencentes à 

frota oficial do SAAE de Piumhi - MG, sendo este fornecimento 
parcelado de acordo com as necessidades do SAAE, que entre si 
celebram o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 

PIUHMI-MG, Órgão Gerenciador de Registro de Preços e de 
Outro lado, OPIL ORGANIZAÇÕES PIRAMIDE LTDA, na forma 
abaixo: 

Pelo presente instrumento, o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO DE PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Lei nO 

1.035/90 e suas alterações, Pessoa Jurídica de Direito Publico, 
inscrito no CNPJ/MF n° 23.782.816/0001-10 com sede nesta cidade 
de PIUMHI/MG, na Praça Zeca Soares, 211, Centro, neste ato 
representado por seu Diretor Executivo Odécio da Silva Melo, 
brasileiro, casado, Engo Civil Pós Graduado em Saneamento Básico e 

Meio Ambiente, portador da Carteira de Identidade nO M. 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 
10.520/2002, do Decreto Municipal 2.887/2010 e Resolução 
118/2013, das demais normas legais aplicáveis, em face da 
classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL 
DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017, por deliberação da 
Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, e homologada pelo Diretor 

l Executivo,, Eng. ODÉCIO DA SILVA MELO, e a empresa OPIL 
ORGANIZAÇÕES PIRÂMIDE LTDA, inscrita no CNPJ/MF nO 
20.575.999/0001-04, Inscrição Estadual n° 515.460.862.00-40, 
estabelecida na Rua Padre Abel, n° 638, Bairro Centro nesta cidade 
de Piumhi-MG, representada neste ato pelo Sr. Danilo de Oliveira 
Castro, procurador, brasileiro, casado, gerente administrativo, 

W . 



gl_ . 
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COMISSÃO 'PERMANENTE na LiciTAÇÃo 
portador do RG M-2.531.736-SSP-MG e inscrito no CPF nO 

103.311.746-34, 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 pe|a(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 fornecimento de: Gasolina, Óleo 
Diesel S500 e Oleo Diesel BS-10 para os veículos e equipamentos 
pertencentes à frota oficial do SAAE de Piumhi - MG, sendo este 
fornecimento parcelado de acordo com as necessidades do SAAE, 
com as especificações e quantidades constantes no anexo I 
deste edital, e conforme Edital do Pregão Presencial de Registro 
de Preços n° 01/2017, a proposta do Fornecedor e a Ata da Sessão 
Pública do Pregão, cujos termos são parte integrante do presente 

instrumento. 

Sub-Cláusula Primeira: 
I - A qualidade dos combustíveis, objeto desta licitação deverá 

estar de acordo com a Portaria 309/2001 e 248 da Agencia Nacional 
de Petróleo - ANP. Havendo dúvida em relação à qualidade dos 
combustíveis oferecidos, a qualquer tempo, o SAAE de Piumhi se 
reserva o direito de solicitar amostragem dos combustíveis - nas 
bombas e/ou no tanque do veículo -para ser enviado a laboratório 
qualificado para proceder a análises de qualidade de conformidade 
com o determinado nas portarias acima identificadas. Qualquer 
alteração detectada será causa para rescisão imediata do contrato. 

Sub-Cláusula Segunda: 

Caso o fornecedor não tiver seu domicílio na secle (zona 
urbana) será obrigado a fornecer os combustíveis semanalmente, 
conforme solicitação do SAAE dentro do prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas após a emissão da Autorização de 
Fornecimento e, deverá instalar tanques aéreos com capacidade 
mínima para 2.000 litros de combustível e bomba para controle do 

\ 
2 
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COMESSAÚ PERMANENTE DE LECÉTAÇAO 
consumo individualizado, bem como disponibilizar frentista, 
fornecendo o combustível diariamente, inclusive sábados, domingos e 
feriados, até as 24:00 horas, de acordo com as necessidades do 

SAAE. 

Cláusula Segunda:- DO PREÇO 

I - Os preços ofertados pe|a(s) empresa(s) signatária(s) da presente 
Ata de Registro de Preços são os constantes da planilha de preços 
anexa deste instrumento, de acordo com a respectiva classificação, e 

neles já estão todas as despesas com transportes, imposto, taxas, 
seguros, bem como os ônus decorrentes de contratação de pessoal, 
leis trabalhistas, da Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, 
descarga, e outras que direta ou indiretamente incidirem sobre a 

contratada para cumprir o objeto desta Ata de Registro de Preços. 
II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as 
cláusulas e condições constantes do Edital, que a 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° 01/2017 que a precedeu e integra o 

presente instrumento de compromisso. 

Cláusula Terceira:- DA ADEQUAÇÃO nos PREÇOS 

Durante a vigência da Ata, a qualquer tempo, o preço registrado 
poderá ser revisto, reduzindo-0 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 cas de redução e ao fornecedor 
solicitar e comprovar o desequilíbrio econômico financeiro no preço 

registrado. I - Os preços registrados poderão ser majorados, em decorrência de 
fato superveniente e de natureza econômica, capaz de comprometer 
o equilíbrio econômico-financeiro do Fornecedor, por solicitação 
motivada do interessado ao Diretor Executivo do SAAE PIUMHI- 

MG. II - O pedido deverá ser devidamente justificado e instruído com 
documentos e planilhas analíticas, que comprovem a sua 
procedência, tais: como listas de preços dos fabricantes, notas fiscais 
de aquisição, matérias primas ou de outros documentos julgados 
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COMESSAG PERMANENTE DE LICITAÇAO 
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 

I - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta 
licitação quando solicitado pelo SAAE PIUMHI-MG através de nota 
de empenho e de acordo com as necessidades da autarquia será 
efetuado MENSALMENTE pela Tesouraria do SAAE PIUMHI-MG, 
por processo legal, após a comprovação da entrega do objeto licitado 
nas condições exigidas e apresentação dos documentos fiscais 
devidos, no prazo de 07 (sete) dias úteis; sob pena de multa de 0,5% 
ao mês, ou fração (pro rata die), sobre o valor da fatura; 

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. II - 0 SAAE PIUMHI-MG, identificando qualquer divergência na nota 
fiscal, deverá devolvê-la à adjudicatária para que sejam feitas as 
correções necessárias, sendo que o prazo estipulado no "item 1" sera' 
contado somente a partir da reapresentação do documento, desde 

que devidamente sanado o vício. < 
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CGMISSAO *PERMANENTE DE LICKTAÇAO 
III - O pagamento devido pelo SAAE PIUMHI-MG será efetuado por 
meio de depósito em conta bancária a ser informada pela 
adjudicatária ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser 
convencionada entre as partes, sem nenhum ônus para o SAAE 

PIUMHI-MG. IV - O pagamento só será efetuado se a documentação referente à 

regularidade para com a Fazenda Municipal, 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. V - 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. 
VI - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a 

adjudicatária dará ao SAAE PIUMHI-MG plena, geral e irretratável 
quitação da remuneração referente aos valores nela discriminados, 
para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou 

forma. 

Sub-Cláusula Primeira: 

O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento dos produtos, 
objeto da ata, nos seguintes casos: 
I ~ Se a qualidade dos produtos não corresponder às especificações 
exigidas no instrumento licitatório, e não for aprovado pelo 
Almoxarifado do SAAE DE PIUMHI-MG será devolvido à empresa 
detentora da Ata para as necessárias substituições, com as 
informações que motivaram sua rejeição, voltando a contar o prazo a 
partir da data de sua reapresentação. E de responsabilidade da 
Contratada substituir no fornecimento do produto qualquer produto 
impugnado no prazo máximo de O3 (três) dias úteis, a partir do 

recebimento da impugnação. 
a) A devolução do produto não aprovado pelo Almoxarifado do SAAE 
DE PIUMHI-MG em hipótese alguma servirá de pretexto para que a 
empresa detentora da Ata suspenda a entrega do produto. 
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; w) 
5 
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COMISSÃO PERMANENTE pa LICBTAÇÃO 
IV - Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o 
pagamento ficará retido até que o Fornecedor atenda a cláusula 

infringida. 

Sub-Cláusula Segunda: 

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

dos produtos. 

Sub-Cláusula Terceira: 

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 

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 40, 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:- oos 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 
no 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. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICETAÇÃO 
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 fornecimento do produto será parcelado de acordo com as 
necessidades do SAAE PIUMHI-MG. A solicitação será através de nota 
de empenho enviada via email/fax ao setor responsável. - 

II - 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 corresponderem 
às especificações exigidas no _edital do Pregão que precedeu a 
presente Ata, a remessa dos produtos apresentados será devolvida à 

detentora para as necessárias substituições, com as informações que 
motivaram sua rejeição, voltando a contar o prazo a partir da data de 
sua reapresentação. E de responsabilidade da Contratada substituir 
no fornecimento do produto qualquer produto impugnado no prazo 
máximo de O5 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento da 

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

produto. III - Os produtos deverão estar de acordo com a legislação 
pertinente, segundo as recomendações do fabricante de forma a 

garantir completa segurança e operacionalização da frota e 

equipamentos do SAAE. 

Sub-Cláusula Primeira: 

1- - A área competente para receber, autorizar, supervisionar, 
conferir e fiscalizar a execução do objeto desta licitação observando 
se o mesmo está atendendo os padrões exigidos neste edital, será o 
Chefe do Setor de Patrimônio Material e Transportes do Serviço 
Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi-MG, observados os artigos 67 
a 76, da Lei Federal n98.666/93. 
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CÚMISSAG 'PERMANENTE DE LECITAÇAO 
II-. O licitante vencedor assume integralmente a responsabilidade por 
prejuízos decorrentes de acidentes de trabalho eventualmente 
ocorridos com seu pessoal durante o transporte e ou descarga do 

produto licitado. A III-. Os itens, objeto desta licitação terão seu recebimento 
PROVISORIO, para efeito de posterior verificação da conformidade do 
produto/serviço com a especificação, e DEFINITIVAMENTE após a 

verificação da QUALIDADE e conseqüente aceitação. 

Sub-Cláusula Segunda: 

O Prazo de entrega dos produtos será futura e parcelada, de acordo 
com as necessidades do SAAE, dentro da zona urbana do Município 

de Piumhi-MG. 
I- ABASTECIMENTO : 
DOS VEICULOS: 
Os veículos serão conduzidos pelos funcionários do SAAE, 
credenciados para este fim, até o posto do licitante vencedor, os 
quais apresentarão requisição fornecida pelo SAAE, com assinatura 
do funcionário credenciado para este fim. Não será permitida a 

execução do objeto sem as referidas requisições. 
DOS GRUPOS GERADORES: Para atender o abastecimento dos 
Grupos Geradores instalados nas seguintes localidades: 01 (Um) na 
Estação de Tratamento de Agua - ETA na Rua João Perez nO 233, 
Bairro Nova Piumhi,01 (Um ) na Estação Elevatória de Esgoto no 
Bairro Morada do Sol na Av. do Contorno e 01(um) na Elevatória de 
Esgoto na Rua Oito N° 100-Bairro Alvorada - (Sítio Pâmela), o 
licitante vencedor será obrigado a levar o combustível Óleo 
Diesel S500 e BS-IO até o local onde estão instalados os 
grupos geradores sem nenhum custo adicional para o SAAE, 
devidamente acondicionados e transportados dentro das normas e 
leis vigentes, com entrega imediata . quando solicitado pelo SAAE 
e de acordo com suas necessidades, através de uma requisição 
fornecida pelo SAAE, com assinatura do funcionário credenciado para 

este fim 

Sub-Cláusula Terceira: 
Poderá ser concedido pelo SAAE PIUMHI-MG dilação no prazo de 
entrega dos produtos, com motivo plenamente justificado e aceito 

pela mesma. 

Sub-Cláusula Quarta: 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LÇECITAÇÃO 
Não será concedida, pelo SAAE PIUMHI-MG, qualquer dilação de 
prazo para a entrega dos produtos, por erro do Fornecedor. 

Cláusula Nona:- DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 

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

Os abastecimentos dos veículos do SAAE serão solicitados mediante 
a resenta ão de re uís¡ ões fornecida elo SAAE com 
assinatura do funcionário credenciado para este fim. Não será 
permitido a execução do obieto sem as referidas reguisigões 

Cláusula Décima :- nos RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços 
correrão por conta das possíveis dotações orçamentárias consignadas 
nos Programas: 17.122.0021.2165, 17.512.0447.2169, 
17.512.0449.21.70, e Elementos: 3.3.90.30, 3.3.90.39 do 
Orçamento do SAAE PIUMHI-MG em vigor, ou da que vier a 
substitui-la nos próximos exercícios, segundo o novo Plano de 
Classificação Funcional Programática, e demais disposições contidas 
na Lei n° 4.320/64, em combinação com inciso V, do art. 55, da Lei 
n° 8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei 

Complementar no 101/2000. 

Cláusula Décima Prime¡ra:- 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 
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CQMISSAO PERMANENTE DE LICETAÇAO 
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: 
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 
Municipio, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da 

publicação); III - Esta Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nas 
hipóteses de rescisão dos contratos em geral, com as 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; 
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COMlSSAO PERMANENTE _DE 'LECETAÇAO 
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 oo SAAE PIUMHI- 
MG 

São obrigações do SAAE PIUMHI-MG: 
I - Efetuar o pagamento no prazo estipulado na Cláusula Quarta; 
II - Notificar ao Fornecedor qualquer irregularidade ou defeito 

encontrado nos produtos; III - Recusar os produtos que não estiver de acordo com as 

especificações; IV - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo Fornecedor. 

Cláusula Décima Quinta:- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o SAAE PIUMHI-MG 
poderá aplicar ao Fornecedor as seguintes sanções, garantida a 

lt., 



 
serviço Autênoma de Água e Esgoto 

iicitaroesígl-saaepiumliixonLha' CNPJ: 23.782.8!li.='0l3l)1 ll] 
:Nutaiwsia Fmmittipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares. 2! l A 37925-000 Piilã-llll/\ifi e 'lkltefax 37-33ÍFI-l532 

coMissÁo PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
defesa prévia prevista no artigo 87, § 2° e os recursos do art. 109, 
ambos da Lei n° 8.666/93, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis: 

I - Advertência; 
II - Multa; III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento 
de contratar com o SAAE PIUMHI-MG pelo prazo de até 02 (dois) 

anos; IV ~ Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SAAE 

PIUMHI-MG. 
V - As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula poderão 
ser aplicadas cumulativamente com a do inciso II. 
VI - Ficará impedida de licitar e de contratar com o SAAE PIUMHI- 
MG, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da 
citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a pessoa 
jurídica que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7° da Lei 
Federal n° 10.520/02, observadas as normas contidas nas Resoluções 
no 114/2011 e suas alterações e 118/2013, no que couber, e 

também: , 

a) Ensejar o retardamento da execução do certame; 
b) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
c) Comportar-se de modo inidôneo; 
d) Fizer declaração falsa; 
e) Cometer fraude 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 prejuízo de monta à 

Administração; 

Sub-Cláusula Segunda: 

Pel_o atraso na entrega dos produtos, por culpa imputada ao 
Fornecedor, e pela sua execução de forma incorreta, poderá ser 
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COMESSAG PERMANENTE DE LICRTAÇAG 
aplicada multa, a ser determinada do seguinte modo, sem prejuízo de 

outras cominações cabíveis: 
I - Multa diária de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), por 
dia cle 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 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: 
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COMISSAO PERMANENTE DE LÍECETAÇAO 
No caso de cobrança de multa diretamente do Fornecedor, esta 
deverá ser recolhida dentro do prazo de 03 (três) dias úteis a contar 
da correspondente notificação. 

Sub-Cláusula Nona: 

A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com o 
SAAE Piumhi-MG, pelo prazo de até 02 (dois) anos, poderá ser 
aplicada nos seguintes casos, mesmo que desses fatos não resultem 

prejuizos à mesma: 
I - Reincidência em descumprimento de prazo estipulado; 
II - Descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação 

estipulada. 

Sub-Cláusula Décima: 

A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser aplicada: 
I - Ao Fornecedor que descumprir ou cumprir parcialmente obrigação 
estipulada, desde que desses fatos resultem prejuízos à 

Administração; II - À adjudicatária que se recusar, injustamente, a assinar a ata 
dentro do prazo estabelecido. 

Sub-Cláusula Décima Primeira: 

As penalidades de suspensão temporária e de declaração de 
inidoneidade poderão ser aplicadas, ainda: 
I - Ao Fornecedor que tenha sofrido condenação definitiva por prática 
de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixe de 

cumprir suas obrigações fiscais ou para-fiscais; 
II - Ao Fornecedor que tenha praticado atos ilícitos visando frustrar 
os objetivos da licitação. 

Sub-Cláusula Décima Segunda: 

As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária ou de 
declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a 

pena de multa. 

Sub-Cláusula Décima Terceira: 

As penalidades previstas serão aplicadas pela autoridade competente, 
após a instrução do respectivo processo, no qual fica assegurada a 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
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 , erro ou 
inadimplemento, o Fornecedor estará sujeito, sem prejuízo de sua 
responsabilidade civil e/ou criminal, no que couber, e as penalidades 
previstas no artigo 80 da Lei n° 8.666/1993. 

Cláusula Décima Sétima:- DOS RECURSOS 

Das decisões relativas à rescisão contratual e aplicação das sanções 
previstas neste instrumento cabem os recursos constantes do art. 
109, da Lei no 8.666/93, sendo processados de acordo com as 
disposições dos parágrafos do mesmo artigo. 

Cláusula Décima Oitava:- 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 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 
periodo expressamente motivada. 
c) 0 Diretor Executivo do SAAE PIUMHI-MG tem o dever de 
explicitamente emitir decisão nos processos administrativos. \ 
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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, Decreto Municipal 2.887/2010 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 o Decreto Municipal 
na 2887/2010 e Resolução n° 118/2013, as Leis Federais n° 8.666/93 
e 10.520/2002 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. 

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, 13 de março de 2017. 
s 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁÉUA E ESGOTO DE PIUHMI-MG 
Eng° Odécio da Silva Melo 

_Diretor Executivo 
-Orgão Ger ciadOr- 

/IQ .4r› --' é_  '   L ORGANIZAÇÕES PIRÂMIDE LTDA 
Danilo de Oliveira Castro 

Procurador] Gerente Administrativo 
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Maria d s Ferreira Barros Goulart Ma ia Lu i a Godlart de Castro 
RG n° . 2.826 _233419 
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_COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PRoPosTA FINAL E 

- Registrada 'preços para futura e_ eventual contratação de empresa A' 

para o -fornecimento de: Gasolina, Óleo Diesel S500 e Óleo Diesel ' 
- 35-10 para os veícuIos eíequiparnentos pertencentes à frota oficial 

_"_do SAAE de Piumhi - .MG, sendo este fornecimento _parcelado de  acordocom as necessidades do SAAE. . 

Fornecedor: 'OPILIORGANÍZAÇÕES PIRÂMIDE LTDA 
CNPJ: 20.575.999/0001-04 Endereço: Rua Padre _Abel, n° 638, Bairro Centro, Piumhi-MG 

'vam 'Total Lote Cod. Itern Espeeificaçãoi Marca Unid; Quant. V.Unit.' “Sub- 
Produt e Total Lote 
ôSAAE. ..   \I-  . ..  .o _ ._(R$) ..  1 Gãsonnà origina] Comum Ipiranga 1.  3.57  246-500r00 

¡ 1701_ 2 e Õ|§°_|__J¡ese| 35-19 009m# ) Ipiranga L 40.000 2,39, 115.500,00 

0302 _É 3 6'” mes” 35151") mgmal Ipiranga L 35.000 2,72 95.200,00 

Valor global do lote I: R$ 246.50=0,00 (duzentos e quarenta e seis mil e quinhentos reais) 

  Át QÉMWKQÃB 
PIL ORGANIZAÚÕES PIRÂMIDE LTDA 

Sr. Danilo de Oliveira Castro 
Procurador/ Gerente Administrativo 
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CONIISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇTÃO 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG: EXTRATO DA 
ATA RESGISTRO DE PREÇOS N° 013/2017. PREGÃO PRESENCIAL DE 
REGISTRO DE PREÇOS N°_01l2017, PROCESSO LICITATÓRIO N° 45/2017. 
Contratante: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. Contratada: OPIL 
ORGANIZAÇOES PIRAMIDE LTDA. Objeto: Registro de Preços para futura e 
eventual fornecimento de: Gasolina, Óleo Diesel S500 e Oleo Diesel BS-1O 
para os veiculos e equipamentos pertencentes à frota oficial do SAAE de 
Piumhi - MG, sendo este fornecimento parcelado de acordo com as 
necessidades do SAAE. Preços Registrados: Gasolina -marça lpiranga: R$ 
3,57m; Óleo Diesel S500 -marca lpiranga:R$ 2,272/lt e e Oleo Diesel BS- 
10 marca lpiranga: R$ 2,39m. Vigência: O prazo de vigência da presente Ata 
de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 
assinatura em 13l03l2017. Odécio da Silva Melo - Diretor Executivo do SAAE. 

Piumhi, 13 de março de 2017. 

  
  

932%* 

_  _z _ _ g...  . ,Ma das Graças  a -t- ?ros Goulart 
PREGO RA MG 

7 ¡cnaçõas e contratos - SAAE Piumhi - 



'Ata de Registro de 'p'reçosn para futuràe 

O A Pregoeira Oficial 

 
' Serviço Autõnórñb de Água ¡ay-Esgoto- 

4 _' A lícitacnes@sagicñiuinhi.cóm.br . A CNPJ: 23.'7s2.316¡00u110 Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça zeca Soares, 211a 379254100 PIUMHEIMG - Telefax 37-3371-1332 

A 1 s, A 'COMISSÃO/PERMANENTE DE LICITAÇÃO       . ATA DE ÊEGÇIÍSTRODÉ PREÇOS N? 014/2017  _  
o pREeÃo PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01 /20171 

A A _ PROCESSOLICITATORIO N° 45/2017 
_ _MENOR PREÇO POR LOTE ' 

Ê _ eventual contratação de 
empresapara o fornecimento] de: _Serviços de-"Lavagem Geral para 
os _veículos e equipamentos pertencentes à fota oficial Ído SAAE de 
Piumhi - MG, sendo este fornecimento parcel do egcordo_ com as 
necessidades do SAAE, que entre s¡ 'ram o SERVIÇO 

A AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUHMI-MG, Órgão 
Gerenciador de Registro de- Preços e de outro lado, ELIELSON 

CÉSAR LOPES SILVA - MEI , na forma abaixo: 

o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO DE PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Lei n° 
1.035/90 e suas alterações, Pessoa Jurídica de- Direito Publico, 
inscrito no CNPJ/MF n° 23.782.816/0001-10 com sede nesta cidade 
de PIUMHI/MG, na Praça Zeca Soares, 211, Centro, neste ato 
representado por seu Diretor Executivo Odécio da Silva Melo, 
brasileiro, casado, Eng° Civil Pós Graduado em Saneamento Básico e 

Pelo presente instrumento, 

Meio Ambiente, portador da Carteira de Identidade n° M. 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 
10.520/2002, do Decreto Municipal 2.887/2010 e Resolução 

118/2013, das demais normas legais aplicáveis, em face da 
classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL 
DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2017, por deliberação da 

e Equipe de Apoio, e homologada pelo Diretor 
Executivo, Eng. ODÉCIO DA SILVA MELO, e a empresa ELIELSON 
CÉSAR LOPES _SILVA .- MEI', inscrita no CNPJ/MF n° 

"24.612.113/0001-06, estabelecida na Rua João Leite, n° 14, Bairro 
Olinda nesta cidade de Piumhi-MG, representada neste ato pelo seu 
represente legal Sr.El¡elson Cesár Lopes Silva, brasileiro, casado, 

;pl 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICSTAÇÃO 

microempreendedor, portador do RG M-8.136.547 SSP/MG e inscrito 
no CPF n° 040.896.836-29, 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 fornecimento de: Serviços de 
Lavagem Geral para os veículos e equipamentos pertencentes à 

frota oficial do SAAE de Piumhi - MG, sendo este fornecimento 
parcelado de acordo com as necessidades do SAAE, com as 
especificações e quantidades constantes no anexo I deste 
editai, e conforme Edita! do Pregão Presencial de Registro de 
Preços n° 01/2017, a proposta do Fornecedor e a Ata da Sessão 
Pública do Pregão, cujos termos são parte integrante do presente 

instrumento. 

Sub-Cláusula Única: 

I - Os serviços de lavagem e geral ora contratados deverão seguir as 
recomendações do fabricante e adotar o método de lavagem, 
obedecendo aos critérios de sustentabilidade ambiental, com 
economia de água e utilização de produtos que não prejudiquem o 

meio ambiente. 

Cláusula Segunda:- DO PREÇO 

- Os preços ofertados pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente 
Ata de Registro de Preços são os constantes da planilha de preços 
anexa deste instrumento, de acordo com a respectiva classificação, e 
neles já estão todas as despesas com transportes, imposto, taxas, 
seguros, bem como os ônus decorrentes de contratação de pessoal, 
leis trabalhistas, da Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, 
descarga, e outras que direta ou indiretamente incidirem sobre a 

contratada para cumprir o objeto desta Ata de Registro de Preços. 
xt 

Wa @ 
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COMISSÃO PERMANENTE os LiCiTAÇÃO 

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° 01/2017 que a precedeu e integra o 

presente instrumento de compromisso. 

Cláusula Terceira:- DA ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS 

Durante a vigência da Ata, a qualquer tempo, o preço registrado 
poderá ser revisto, reduzindo-o de conformidade com pesquisa de 
mercado, para os fins previstos no inciso V do Art. 15 da Lei 8.666/93 
com as alterações posteriores, ou quando alterações conjunturais 
provocarem a redução dos preços praticados no mercado atacadista. 
Cabe ao Órgão Gerenciador convocar os fornecedores registrados 
para negociar o novo valor no caso de redução e ao fornecedor 
solicitar e comprovar o desequilíbrio econômico financeiro no preço 

registrado. I - Os preços registrados poderão ser majorados, em decorrência de 
fato superveniente e de natureza econômica, capaz de comprometer 
o equilíbrio econômico-financeiro do Fornecedor, por solicitação 
motivada do interessado ao Diretor Executivo do SAAE PIUMHI- 

MG. 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 Órgão 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 
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CONEESSÃO PERMANENTE DE LECITAÇÃO 

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 

I - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta 
licitação quando solicitado pelo SAAE PIUMHI-MG através de nota 
de empenho e de acordo com as necessidades da autarquia será 
efetuado MENSALMENTE pela Tesouraria do SAAE PIUMHI-MG, 
por processo legal, após a comprovação da entrega do objeto licitado 
nas condições exigidas e apresentação dos documentos fiscais 
devidos, no prazo de 07 (sete) dias úteis; sob pena de multa de 0,5% 
ao mês, ou fração (pro rata die), sobre o valor da fatura; 

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, n0 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. II - O SAAE PIUMHI-MG, identificando qualquer divergência na nota 
fiscal, deverá devolvê-Ia à adjudicatária para que sejam feitas as 
correções necessárias, sendo que o prazo estipulado no “item 1" será 
contado somente a partir da reapresentação do documento, desde 
que devidamente sanado o vício. 
III - O pagamento devido pelo SAAE PIUMHI-MG será efetuado por 
meio de depósito em conta bancária a ser informada pela 
adjudicatária ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser 
convencionada entre as partes, sem nenhum ônus para o SAAE 

PIUMHI-MG. 
IV - O pagamento só será efetuado se a documentação referente à 

regularidade para com a Fazenda Municipal, INSS(CND) , FGTS 
(CRF), e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT estiverem 
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COMISSÃO PERMANENTE DE ucirAçÂo 

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. 
V - 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. 
VI - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a 

adjudicatária dará ao SAAE PIUMHI-MG plena, geral e irretratável 
quitação da remuneração referente aos valores nela discriminados, 
para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou 

forma. 

Sub-Cláusula Primeira: 

O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento dos serviços, objeto 

da ata, nos seguintes casos: I - Se a qualidade dos serviços não corresponder às especificações 
exigidas no instrumento licitatório, e não for aprovado pelo 
Almoxarifado do SAAE DE PIUMHI-MG será devolvido à empresa 
detentora da Ata para as necessárias substituições, com as 

informações que motivaram sua rejeição, voltando a contar o prazo a 
partir da data de sua reapresentação. E de responsabilidade da 
Contratada substituir na prestação de serviço qualquer serviço 
impugnado no prazo máximo de O3 (três) dias úteis, a partir do 

recebimento da impugnação. 
a) A devolução do serviço não aprovado pelo Almoxarifado do SAAE 
DE PIUMHI-MG em hipótese alguma servirá de pretexto para que a 
empresa detentora da Ata suspenda a entrega do serviço. 
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 Segunda: li 
é? e 
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Nenhum pagamento isentará o Fornecedor das 
responsabilidades e obrigações, nem implicará na aceitação definitiva 

dos serviços. 

Sub-Cláusula Terceira: 

No preço ajustado na presente ata incluem-se todas as despesas 
verificadas tais como transporte do objeto do contrato e obrigações 
tributárias, trabalhistas, prêmio de seguro, para-fiscais, 

infortunísticas, previdenciárias, fiscais, etc 

Cláusula Quinta:- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

I - O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 

12 (doze) meses, nos termos da Lei. 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 serviços 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:- oos 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 Le¡ 
no 8.666, de 1993, bem como artigo 57 da referida lei. 
III- O Termo de Contrato poderá ser dispensável pela autarquia nos 
termos do § 4° do artigo 62 da lei 8666/93. 

Cláusula Sétima:- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO D E 

PREÇOS Q: 

o 
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A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para 
aquisições do respectivo objeto, por todas as autarquias e entes 

federados. 

Cláusula 0itava:- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, 
RECEBIMENTO E oo PRAZO DE ENTREGA 

I - A prestação de serviço de lavagem e geral para atender a frota do 
SAAE de Piumhi-MG será futura e parcelada de acordo com as 
necessidades do SAAE PIUMHI-MG. A solicitação será através de nota 
de empenho enviada via email/fax ao setor responsável. 
II - 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 da prestação dos serviços entregues não 
corresponderem às especificações exigidas no edital do Pregão que 
precedeu a presente Ata, a remessa dos serviços apresentados será 
devolvida à detentora para as necessárias substituições, com as 
informações que motivaram sua rejeição, voltando a contar o prazo a 
partir da data de sua reapresentação. E de responsabilidade da 
Contratada substituir a prestação de serviço qualquer serviço 
impugnado no prazo máximo de 05 (cinco) días úteis, a partir do 

recebimento da impugnação. 
b) A devolução do serviço não aprovado pelo Almoxarifado do 

SAAE DE PIUMHI-MG em hipótese alguma servirá de pretexto 
para que a empresa detentora da Ata suspenda a entrega do 

serviço. III-Os serviços ora contratados deverão seguir as 
recomendações do fabricante e adotar o método de lavagem, 
obedecendo aos critérios de sustentabilidade ambiental, com 
economia de água e utilização de produtos que não 
prejudiquem o meio ambiente. 
IV-Os sIrviços de lavagem completa/geral: Entende-se por 
lavagem completa/geral do veículo, a sua limpeza inferior, 
externa, interna, secagem e acabamento, sopragem, aspiração 
geral e polimento. Inclui-se nesse processo a lavagem do 
motor, chassi, para-lamas, embuchamentos, etc. Lavagem das 
entreportas, para-choques, pneus, aros, telas, faróis e bancos, 
onde for possível o alcance dos pontos desejados. Inclui-se a â 

bl 
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lavagem a seco interna que compreende: Lavagem a Seco 
(bancos, carpetes, piso, forro lateral, forro teto): escovar e 
retirar a sujeira com máquina apropriada, utilizando-se 
aplicação de produtos adequados, quantas vezes necessárias 
para alcançar a limpeza desejada. 

Sub-Cláusula Primeira: 

I- - A área competente para receber, autorizar, supervisionar, 
conferir e fiscalizar a execução do objeto desta licitação observando 
se o mesmo está atendendo os padrões exigidos neste edital, será o 
Chefe do Setor de Patrimônio Material e Transportes do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG, observados os artigos 67 
a 76, da Lei Federal n98.666/93. 
11-. O licitante vencedor assume integralmente a responsabilidade por 
prejuízos decorrentes de acidentes de trabalho eventualmente 
ocorridos com seu pessoal durante a prestação de serviço licitada. 
III-. Os itens, objeto desta licitação terão seu recebimento 
PROVISORIO, para efeito de posterior verificação da conformidade 
dos serviços com a especificação, e DEFINITIVAMENTE após a 
verificação da QUALIDADE e conseqüente aceitação. 

Sub-Cláusula Segunda: 

O Prazo de entrega dos serviços será futura e parcelada, de acordo 
com as necessidades do SAAE, dentro da zona urbana do Município 

de Piumhi-MG. 

I - SERVIÇO LAVAGEM GERAL: O licitante vencedor deverá dirigir- 
se a Sede Administrativa do SAAE à Praça Zeca Soares no 211, em 
horário comercial (8:00H às 11:00h e de 12:30 às 16:00h) para 
coletar os veículos/equipamentos no prazo de 48:00 horas após o 
recebimento da ordem de serviços fornecida pelo SAAE, com 
assinatura do funcionário credenciado' para este fim, devolvendo os 
mesmos no prazo de 08:00horas 

Sub-Cláusula Terceira: 

entrega dos serviços, com motivo plenamente justificado e aceito 

pela mesma. 

SCA 

Poderá ser concedido pelo SAAE PIUMHI-MG dilação no prazo de W 
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Sub-Cláusula Quarta: 

Não será concedida, pelo SAAE PIUMHI-MG, qualquer dilação de 
prazo para a entrega dos serviços, por erro do Fornecedor. 

Cláusula Nona:- DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 

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

Tanto os serviços de lavagem e geral como os abastecimentos dos 
veículos do SAAE serão solicitados mediante agresentagão de 
reguísigões, fornecida gelo SAAE, com assinatura do 
funcionário credenciado para este fim. Não será permitido a 
execução do objeto sem as referidas reguisigões 

Cláusula Décima :- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços 
correrão por conta das possíveis dotações orçamentárias consignadas 
nos Programas: 17.122.0021.2165, 17.512.0447.2169, 
17.512.0449.21.70, e Elementos: 3.3.90.30, 3.3.90.39 do 
Orçamento do SAAE PIUMHI-MG em vigor, ou da que vier a 
substitui-Ia nos próximos exercícios, segundo o novo Plano de 
Classificação Funcional Programática, e demais disposições contidas 
na Lei nO 4.320/64, em combinação com inciso V, do art. 55, da Lei 
n° 8.666/93, em combinação com o § 10, do art. 18, da Lei 

Complementar n° 101/2000. 

Cláusula Décima Primeira:- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

D0 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; Q: 

_ 9  
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b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível 
em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que 

compõem o custo dos serviços. 
II - Por iniciativa do SAAE PIUMHI-MG, quando: 
a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; 
b) Por razões de interesse público, devidamente, 

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 deia 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. 

motivado e 

Cláusula Décima Segunda:- DO CANCELAMENTO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇO 

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

Fornecedor: 
a) Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou 

as normas legais aplicáveis à espécie; 
b) Não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese de este tornar- 
se superior aos praticados no mercado. 
I - Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente 
Ata também podera' 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); 

'K 
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III - Esta Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nas 
hipóteses de rescisão dos contratos em geral, com as conseqüências 

legalmente previstas. 

Sub-Cláusula Única: 

As Atas de Registro de Preço decorrentes desta licitação serão 

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

Cláusula Décima Terceira:- DAS OBRIGAÇÕES E 

RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 

I - Entregar os serviços, na forma pactuada; 
II - Dar ciência o SAAE PIUMHI-MG, imediatamente, e por escrito, de 
qualquer anormalidade existente na prestação der serviços, mesmo 
que não sejam de sua competência; 
III ~ Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo SAAE 
PIUMHI-MG, cujas reclamações se obriga a atender prontamente; 
IV - A ausência ou omissão da fiscalização do SAAE PIUMHI-MG não 
eximirá o Fornecedor das responsabilidades previstas neste 

instrumento; 
V - Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e 
comerciais resultantes deste instrumento; 
VI - Manter, durante o prazo de vigência do instrumento e em 
compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no presente Edital: 
a) Poderá o SAAE PIUMHI-MG, a qualquer tempo, exigir do 
Fornecedor a comprovação das condições de habilitação e 
qualificação exigidas no presente instrumento, reservando-se, 
inclusive, o direito de reter o valor correspondente aos pagamentos 
devidos até a regularização das obrigações pendentes. 

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

São obrigações do SAAE PIUMHI-MG: 
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I - Efetuar o pagamento no prazo estipulado na Cláusula Quarta; 
II - Notificar ao Fornecedor qualquer irregularidade ou defeito 
encontrado na prestação de serviços; III - Recusar os serviços que não estiver de acordo com as 

especificações; 
IV - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo Fornecedor. 

Cláusula Décima Qu¡nta:- 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 Le¡ 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 nO 10.520/02, observadas as normas contidas nas Resoluções 
no 114/2011 e suas alterações e 118/2013, no que couber, e 

também: 
a) Ensejar o retardamento da execução do certame; 
b) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
c) Comportar-se de modo inidôneo; 
d) Fizer declaração falsa; 
e) Cometer fraude fiscal; 
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
g) Recusar-se injustificadamente a assinar o contrato ou retirar a 

nota de empenho. 
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VII - O cometimento das ilegalidades descritas nas alíneas “a" a “g" 
implica o descredenciam_ento 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 prejuízo de monta à 

Administração; 

Sub-Cláusula Segunda: 

Pelo atraso na entrega da prestação de serviços, por culpa imputada 
ao Fornecedor, e pela sua execução de forma incorreta, poderá ser 
aplicada multa, a ser determinada do seguinte modo, sem prejuízo de 
outras cominações cabíveis: 
I - Multa diária de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), por 
dia de atraso sobre a parcela que deverá ser entregue; 
II - 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços entregues com 
problemas técnicos, mais multa de 0,33 (trinta e três centésimos) por 
cento ao dia se a prestação de serviços 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°/o (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 da prestação de 
serviços, incidente sobre o valor do objeto entregue com atraso. 

Sub-Cláusuia Quinta: : E 
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Para os fins do subitem anterior consideram-se prazos parciais 
aqueles estabelecidos para entrega de parte da prestação de 

serviços, objetivando a sua entrega antecipada. 

Sub-Cláusula Sexta: 

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

entrega prevista. - 

Sub-Cláusula Sétima: 

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

Sub-Cláusula Oitava: 

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

Sub-Cláusula Nona: 

A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com o 
SAAE Piumhi-MG, pelo prazo de até 02 (dois) anos, poderá ser 
aplicada nos seguintes casos, mesmo que desses fatos não resultem 

prejuizos à mesma: 
I - Reincidência em descumprimento de prazo estipulado; 
II - Descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação 

estipulada. 

Sub-Cláusula Décima: 

A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser aplicada: 
I - Ao Fornecedor que descumprir ou cumprir parcialmente obrigação 
estipulada, desde que desses fatos resultem prejuízos à 

Administração; II - À adjudicatária que se recusar, injustamente, a assinar a ata 
dentro do prazo estabelecido. 

Sub-Cláusula Décima Primeira: N 
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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 SERVIÇOS 

Em caso da não entrega total ou parcial da prestação de serviços, 
erro na prestação dos serviços 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. 

Cláusula Décima 0itava:- DOS ILÍCITOS PENAIS 

As infrações penais tipificadas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02 serão 

prejuizo das demais cominações aplicáveis. 

l 
objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem É 
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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, Decreto Municipal 2.887/2010 e pela 
Resolução nO 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 ficara' 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 o Decreto Municipal 
na 2887/2010 e Resolução n° 118/2013, as Leis Federais no 8.666/93 
e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis. subsidiariamente, 
aplicar-se-ão os Princípios Gerais de Direito. 
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Cláusula Vigésima - D0 FORO 

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

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

Piumhi-MG, 13 de março de 2017. 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁÉUA E ESGOTO DE PIUHMI-MG 
Eng° Odécio da Silva Melo 

piretor Executivo 
-Orgão Gerenciador- 

M., @as 122a, 
ÍLIELSON cÉsAIi E PES\ÊILVA- MEI 

Proprietário 

Testemunha%%& 
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PROPOSTA FINAL 

Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
para o fornecimento de: Serviços de Lavagem Geral para os 
veículos e equipamentos pertencentes à frota oficial do SAAE de 

Piumhi - MG, sendo este fornecimento parcelado de acordo com as 

necessidades do SAAE. 

Fornecedor: ELIELSON CESAR LOPES SILVA - MEI 
CNPJ: 24.612.113/0001-06 
Endereço: Rua João Leite, n° 14, Bairro Olinda, Piumhi-MG 

Lote Cod. 
Produto 

SAAE 

Item Especificação Unid. Quant. V. Unit. Sub- 
Total 

Valor Total 
Lote 
(R$) 

0849 

II 

(H) 

**Prestação de serviço com 
fornecimento de material, de 
lavagem ecológica dos veículos 
pertencente a frota do SAAE de 
Piumhi, sendo: 

Serviço lavagem geral em 02 (DUAS) 
Retroescavadeiras, sendo: 01( 
uma) Retroesvadeira marca Fiat 
Allis Mod. FB-80.4, 4 x 4, motor 
diesel 5500),. ano/modelo 2005, 01( 
uma) Retroesvadeira marca NEW 

HOLLAND/MODELO B110B, 4x4 
ano/modelo 2016, motor a diesel (S- 

1o) 

UTI 300,90 2.407,20 

0850 Serviço lavagem geral em 01(UM) 
Caminhão Ford/Cargo 1519 B 

motor a diesel ano212/modeIo 2013- 
placa HMF-?SOO 

un 195,93 1.175,58 

0856 
Serviço lavagem geral em 01(UMA) 
caminhonete Volkswagen Amarok 
Highline CD2.0 16v TDI 4 x 4, Flex 
,ano/modelo 2012, placa-OPB-5693 

UFI 10 143,95 1.439,50 

02485 

Serviço lavagem geral em 02 
(Duas) Fiat/Strada Adventure CD, 

Esp/Caminhonete/Ab. C. Dup., motor 
flex, ano/modelo 2010-Placas: HLF- 
2777 E HLF-2778 e 01(uma) 
caminhonete Volkswagen Saveiro 
CE Trendline 1.6 8 V Flex GVI, 

Ano/modelo›2014/2015-Placa-PUT- 
8500 

un 36 105,97 3.814,92 

15.269,95 

x 

Y' 

18 

“É, 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoesíglsnaepi umhi.(°.0n1.br CNPJ: 23.782.8!6fii(3l]i IU 
'325-000 ¡Wüñilíl/Eifá r 'Tclefzix 37-337i-1332 

COMESSÃO PERMANENTE DE LicnAçÀo 

Cod. 
Produto 

SAAE 

Lote Item Especificação Unid. Quant. V. Unit. Sub- 
Total 

Valor Total 
Lote 
(R$) 

0855 

0851 

Serviço lavagem em 04 
(QUATRO) (três) 
motocicletas Honda 
Honda/NXRISO BROS ESD, motor 
a gasolina, ano/modelo 2009-Placa: 

HLV-0129,HLV-0128,HLV-0130 e 01 

(uma) motocicletas Honda 
Honda/NXRIGO BROS ESD, motor 
a gasolina, ano/modelo 2015, placa- 

PVW-9646 

geral 
5endo:03 

Serviço lavagem geral em 04 
(quatro) CAMINHÃO sendo:- 
O1(UM) Caminhão Ford F40OD, D2 
portas, ano [modelo 1.989-PIaca 
GNA6291; -01(UM) CAMINHÃO 
Ford F-4000, cabine dupla, 04 
portas, ano/modelo 2003- Placa HMN- 

0128, -01(UM) Caminhão Ford F- 

350, cabine dupla, 04 portas, 
ano/modelo 2009- Placa H¡.F-1776; 
motor a diesel e 01(UM) Caminhão 
FORD/F 4000 TRV MULTI - Cabine 

Dupla, ano/modelo 2015, placa PXF- 

7018 

un 26,99 242,91 

36 171,94 6.189,84 

Valor global do lote II: R$ 15.269,00 (quinze mil reais, duzentos e sessenta e nove 

Ma, 2:04 Vw @la 
ELIELSON cÉs R iloPEs 
Sr. Elielson Cesar Lopes Silva 

centavos). 

Proprietário 

ÊILVA 



 
Serviço Autônomo de Água a Esgoto 
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COMISSÃO PERNIANENTE DE LÍCETAÇÍÃO 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG: EXTRATO 
DA ATA RESGISTRO DE PREÇOS NO 014/2017. PREGÃO PRESENCIAL 
DE REGISTRO DE PREÇOS NO 01/2012, PROCESSO LICITATORIO NO 

45/2017. Contratante: SERyIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. 
Contratada: ELIELSON CESAR LOPES SILVA - MEI. Objeto: 
Registro de Preços para futura e eventual fornecimento de: Serviços 
de Lavagem Geral para os veículos e equipamentos pertencentes à 

frota Oficial do SAAE de Piumhi - MG, sendo este fornecimento 
parcelado de acordo com as necessidades do SAAE. Preços 
Registrados: Serviço lavagem geral em : Retroescavadeiras:R$ 
300,90/und.; Caminhão Ford/Cargo:R$ 195,93/und; 
caminhonete Volkswagen Amarok Highline: R$ 143,95/und.; 
Fiat/Strada Adventure CD:R$ 105,97; motocicletas Honda 
Honda/NXRISO BROS ESD: R$ 26,99 e CAMINHÕES Ford 
F4000: R$ 171,94: O prazo de vigência da presente Ata de Registro 
de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 
assinatura em 13/03/2017. Odécio da Silva Melo - Diretor Executivo 
do SAAE. Piumhi, 13 de março de 2017. 

CERTIFICAMOS PARA rms n¡ CUMPRIMENTO 

no DISPO To NO ARTIGO 12 DA   A 
i - o A 

) .I, 11,14.!, 
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