
_um ....-.«_._-.-....._,..,.,;^ . 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N°02/201_7 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 090/2017 

OBJETO: Confrafaçõo de Microempresas-ME, Empresas de Pequeno 

Porte'- - EPP ou Equíparadas, fornecímenfo de: Gêneros Alimentícios e 

Mafer-iaís de Limpeza/Higienização, desfinados 00 setor' de patrimônio 
maferíal e. Transporte SPMT do SAAE de Piumhi-MG. 

É FORNECEDORES: 

Açougue e Mercearia Andorinha Ltda-ME 
Israel e Israel ltda EPP 

rcear Marcoan Lfd-ME 
an.. =' ' r i 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Praça Zeca Soares, 211 - 23.782.816l0001-10 
Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços 

Pedido N° 

1  l  7 solicitante Sonia Roseni Costa 

Ação... 

Pedido de compra de bens materiais Aplicação 2.017 Data do pedido: 02103/2017 

Responsável: SRC 

03.001.000.17.122.0021.2165 Manutenção dos Serviços Administrativos 

100 - Recursos ordinários 

3.3.9030 Material de Consumo 

Caráter de urgência: Normal 

Despesa: 57 

Fonte de recurso ......... .. 11000 

SubEIemento: 07 

Código da aplicação 

Elemento de despesa... 

Gêneros de Aiimentação 

90 f 2.017 - 0 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO os ESTOQUE 

Cod do item Especificação técnica do item Pedido Autorizado Unidade 

0000000001 ACUCAR CRISTAI- 05KG 5000000 5000000 UN 

00000002219 APRESUNTADO FATIADO 400000 40,0000 KG 

00000004079 CAFÉ EM P0 TORRADO E MOIDO. 01 KG 0000000 6000000 KG 

00000000295 MARGARINA VEGETAL 5006 4000000 4000000 UN 

00000001005 REFRIGERANTE ?OOOML 700000 700000 UN 

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

TN 

@ao 
Sonia Roseli¡ Costa 

Sistema: MGFCOmpras - Pedidooecompraotrpt Página É 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços 

Pedido N° Pedido de compra de bens materiais Aplicação 2.017 Data do pedido: 0210312017  l  7 solicitante Sonia Roseni Costa Responsável: SRC 

Despesa: 57 Açãdu- 03.001 .000.17.122.0021.2165 Manutenção dos Serviços Administrativos 

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

Elemento de despesam. 3.3.9030 Material de Consumo 5UbE'9m9m°í 04 

Caráter de urgência: Normal Gás Engarrafado 

9D l 2.017 - O Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÁS LlQUEFElTO PARA REPOSÍÇÃO DE ESTOQUE 

Cod do item Especificação técnica do item Pedido Autdfizadd Unidade 

300000001 GAS LIQUEFEITO DE COZINHA 13KG 1510000 150000 UN 

Loca¡ de entrega.. 
Observações ...... .. 

Compra interna 

....... .. SAAE- PRAÇA ZEWCA SOARES, 211 CENTRO 
..... .. AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE 

WP 
Sonia Rose-ni Costa 

Sistema; MGFCompras › PeclidoDeCompra01 .rpt Página 1 



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

Piumhi ~ MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços 

Pedido N° 

130/2017 
Pedido de compra de bens materiais Aplicação 2.017 Data do pedido: 0210312017 

solicitante Sonia Roseni Costa Responsável: SRC 

Despesa: 57 AÇãD-u 03.001 .000.17.122.0021 .2165 Manutenção dos Serviços Administrativos 

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

Elemento de despesam. 3.3.90.30 Material de Consumo 

Caráter de urgência: Normal 

Codigo da aplicação 

SUbEIemento: 22 

11000 

Material de Limpeza e Produção de Higienização 

90 12.017 - 0 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE 

C00 do item Especificação técnica do item Pedido AUÍOFÍZBGO Unidade 

300000825 AGUA SANITARIA 01 LITRO 50.0000 50.0000 UN 

00000002905 ALCOOL ETll-¡CO UOU|DO 20.0000 20.0000 UN 

00000000294 DESINFETANTE 500ML 200.0000 200.0000 Un 

00000000000 DETERGENTE NEUTRO 500ML 300.0000 3000000 Un 

00000000347 ESCOVA R¡ l-AVAR ROUPA 5.0000 5.0000 UN 

00000000005 ESPONJA DE LÁ DE AÇO 500000 50.0000 UN 

00000000010 ESPONJA LIMPADORA DUPLA FACE 2000000 2000000 UN 

00000001000 tlMPA ALUNHNIO 500W 20.0000 20.0000 UN 

00000002360 LIMPA PEDRAS @Al-AO 2 UTROS 5,0000 5.0000 UN 

00000000013 PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 00m x 10cm 20000000 25000000 UN 

00000000712 REFIL LIMPA VIDRO LIQUIDO 500ML 200000 2000000 UN 

00000000012 SABÃO EM PO AZUL 01 KG 300000 300000 UN 

00000000019 SABAO EM BARRA GLlCERlNADo 50.0000 50.0000 UN 

Âoooogmg SABONETE EM BARRA QOG 1500000 15050000 UN 

00000000015 SACO ALGODÃO CRU 30.0000 30.0000 UN 

00000002990 SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS 1000000 1000000 pT 

00000000403 SACO PLASTICO PARA LIXO 15 LITROS 2000000 2000000 pT 

00000002989 SACO PLASDCO PARA UXO 30 UTROS 150.0000 1500000 PT 

00000000017 SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO 300ML 120000 120000 UN 

00000000022 VASSOURA DE PELO 10.0000 10.0000 UN 

00000000559 VELA CERAMICA MICROPOROSA P1' FILTRO 00000 00000 UN 

?A10 
Sonia Roseni 'Costa 

Sistema: MGFCompras v PedidoDeCompra01 .rpt Página 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços 

Pedido N° Pedido de compra de bens materiais Aplicação 2.017 Data do pedido: 02103/2017 

1  l  7 Soliciiante Sonia Roseni Costa Responsável: SRC 

Despesa: 57 Ação... 03.001 .ooo.17.122.o021 .2165 Manutenção dos Serviços Administrativos 

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

Eiemento de despesam. 3.3.9030 Material de Consumo subEiementof 22 

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

90 f 2.017 - O Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE 

Cod do item Especificação técnica do item Pedido Autorizado Unidade 

"N 
Tocal de entrega.. 

Observações ...... .. 

Compra interna 

....... .. SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 
..... .. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSiÇÃO DE ESTOQUE 

W153 
Sonia Roseni Costa 

Sistema: MGFCompras - PedidoDecompraoirpt Página 2 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 - 2378281610001-10 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços 

Pedido N° Pedido de compra de bens materiais Aplicação 2.017 Data do pedido: o2io3i2o17 

1  /  7 solicitante Sonia Roseni Costa Responsável: SRC 

Despesa: 57 AÇÊO-u 03.001,000.17.122.0021.2165 Manutenção dos Serviços Administrativos 

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

Eiemento de despesa,... 3390,30 Materia¡ de consumo SubEiemento: 21 

Caráter de urgência: Normal Material de Copa e Cozinha 

90 l 2.017 - O Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE 

Cod do item Especificação técnica do item Pedidú Autorizado Unidade 

E¡ 00000705 COPO DESCARTAVEL ZOOML PARA AGUA 5000000 50010000 pT 

00000000007 COPO DESCARTAVEL 50ML PARA CAFE 500000 5010000 pT 

00000000011 FILTRO DE PAPEL 103 zoopooo 200,000:: UN 

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

Compra interna 

...... .. SAAE- PRAÇA ZECA SOARES. 211 CENTRO 
..... .. AQUISIÇÃO DE MATERFAIS PARA REPOSiÇAO DE ESTOQUE 

@Mb 
Sonia Roseni Costa 

Sistema: MGFCompras - PedidoDeCompram .rot Página 1 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 - 23.782.816l0001-10 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços 

Pedido N° Pedido de compra de bens materiais Apticação 2.017 Data do pedido: 0210312017 

1  l  7 solicitante Sonia Roseni Costa Responsável: SRC 

Despesa: 57 Ação... 03.001.000.17.122.0021.2165 Manutenção dos Serviços Administrativos 

FGnte de recurso ......... .. 100 - Recursos ordinários Codigo da aplicação 11000 

EÍQmBHÍO de de-SPESHM- 3.3.9030 Material de Consumo Sübaememm 21 

Caráter de urgência: Normal Material de Copa e Cozinha 

90 f 2.017 - 0 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE 

Cód do item Especificação técnica do item Pedido Autorizado Unidade 

03000001095 COPO DE VIDRO 200ml 300000 30.0000 UN 

00000003936 COPO DE VIDRO 300m| 300000 30.0000 UN 

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

Compra intrna 

....... .. SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 
..... .. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSiÇÃO DE ESTOQUE 

$019 
Sonia Roselni Costa 

Sistema: MGFCompras - Pedidoüecompraoirpt Página 1 



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

Piumhi - MG 

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

 Autuação 

Aos 2 dias do mês de março de 2.017, autuei o processo de compra 90 f 2017, o qual foi devidamente 
»protocolado conforme registro de protocolo abaixo. 

Piumhi- MG, quinta-feira, 2 de março de 2017  
Odécio da Silva Melo 

Diretor 

Í Protocolo"... 3.471l2017 02/03/2017 00:00:00 l 

i N” Processo... 901' 2.017 

TÍPO PTOCSSSQ- Processo de compra 

 Responsável.. Odécio da Silva Melo 
l Finalidade ...... .. Autorização do ordenador concedida. Classificar o | 

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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Processo de Compra 

Processo de Compra N° Processo de Compra 

90 I 2017 
Carater de urgencia: compra normal 

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

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

1 

.m2 
' 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

,x16 
17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Código prod 

00000000001 

00000000825 

00000002988 

00000002219 

00000004679 

00000001695 

00000003936 

00000000706 

00000000007 

00000000294 

00000000008 

00000000347 

00000000005 

00000000010 

00000000011 

00000000601 

00000001068 

00000002360 

00000000295 

00000000013 

00000000712 

00000001065 

00000000012 

00000000019 

00000000018 

00000000015 

00000002990 

00000000408 

00000002989 

00000000017 

Descrição do produto 

ACUCAR CRISTAL 05KG 

AGUA SANITARIA 01 LITRO 

ALCOOL ETILICO LIQUIDO 

APRESU NTADO FATIADO 

CAFÉ EM PO TORRADO E MOIDO, 01 KG 

COPO DE VIDRO 200ml 

COPO DE VIDRO 300ml 

COPO DESCARTAVEL 200ML PARA AGUA 

COPO DESCARTAVEL 50ML PARA CAFE 

DESINFETANTE 500ML 

DETERGENTE NEUTRO 500ML 

ESCOVA P! LAVAR ROUPA 

ESPONJA DE LÃ DE AÇO 

ESPONJA LIMPADORA DUPLA FACE 

FILTRO DE PAPEL 103 

GAS LIQUEFEITO DE COZINHA 13KG 

LIMPA ALUMINIO 500ML 

LIMPA PEDRAS GALÃO 2 LITROS 

MARGARINA VEGETAL 500G 

PAPEL HEGIENICO FOLHA SIMPLES 60M X 10CM 

REFIL LIMPA VIDRO LIQUIDO 500ML 

REFRIGERANTE 2000ML 

SABÃO EM PO AZUL 01 KG 

SABAO EM BARRA GLICERINADO 

SABONETE EM BARRA 90G 

SACO ALGODÃO CRU 

SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS 

SACO PLASTICO PARA LIXO 15 LITROS 

SACO PLASTICO PARA LIXO 30 LITROS 

SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO 300ML 

Sistema; MGFCompras - ProcessoDecompraotrpt 

Prazo limite de entrega 

Quantidade 

500,00 

50.00 

20,00 

40,00 

500,00 

30,00 

30,00 

500,00 

50,00 

200,00 

300,00 

5,00 

50,00 

200,00 

200,00 

15,00 

20,00 

5,00 

400,00 

2.500,00 

20,00 

70,00 

30,00 

50,00 

150,00 

30,00 

100,00 

200,00 

150,00 

12,00 

Bens 

Unidade 

UN(s) 

UN(s) 

UN(s) 

KG(s) 

KG(s) 

UN(s) 

UN(s) 

PT(s) 

PT(s) 

Un(s) 

Un(s) 

UN(s) 

UN(s) 

UN(s) 

UN(s) 

UN(s) 

UN(s) 

UN(s) 

UN(s) 

UN(s) 

UN(s) 

UN(s) 

UN(s) 

UN(s) 

UN(s) 

UN(s) 

PT(s) 

PT(s) 

PT(s) 

UN(s) 
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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 

Processo de Compra N° Processo de Compra Bens 

Carater de urgência: compra normal Prazo Iimite de entrega 

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

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

!tem Código prod Descrição do produto Quantidade Unidade 

10,00 UN(S) 

6.00 UNIS) 

31 00000000022 VASSOURA DE PELO 

.”“§2 00000000559 VELA CERAMICA MÍCROPOROSA P] FILTRO 
ya' 

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE 

Sistema: MGFCompras - ProcessoDeCompram .rpt página 2 



Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado 

Processo de Compra N° Processo de Compra Bens 

90 I 2017 
carater de urgência: compra normal Data do processo: 02/03/2017 

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

231107794/0001 -08 

02.281 .025/0001-36 

18.985.549/0001-48 

ñ.232.928/0001-47 

ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP 02/03/2017 

MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 02/03/2017 

STALO SUPERMERCADOS LTDA 02/03/2017 

SUPERMERCADO TUIUTI LTDA 02/03/2017 

Sistema: MGFCompras - Fornecedoresconvocadosm.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: 23.407.794/0001-08 Data hora cotaçã0:02/03f2017 

ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP 

90 / 2017 RUA PADRE DOMINGOS, 117 

BAMBUI - MG 

Contato: ISRAEL 

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 

300000001 ACUCAR CRISTAL 05m 500,00 UN(s) 12,95 
Marca: 

Modelo: 

00000000825 AGUA SANITARIA 01 LiTRO 50.00 UN(s) 2,69 
Marca; 

Modelo: 

00000002988 ALCOOL ETILICO LIQUIDO 20,00 UN(s) 3,60 
Marca: 

Modeio: 

00000002219 APRESUNTADO FATIADO 40,00 KG(s) 9,18 
Marca: 

Modelo: 

00000004679 CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, 01 KG 600,00 KGfs) 19,10 
Marca: 

,.\ Modeio: 

00000001695 COPO DE VIDRO 200ml 30,00 UN(s) 0,53 
Marca: 

Modelo: 

00000003936 COPO DE VIDRO 300ml 30,00 UN(s) 1,98 
Marca: 

Modelo: 

00000000706 COPO DESCARTAVEL 200ML PARA AGUA 500,00 PT(s) 2,06 
Marca: 

Modeio: 

00000000007 COPO DESCARTAVEL 50ML PARA CAFE 50,00 PT(s) 1,12 
Marca: 

Modeio: 

Sistema MGFcompras - Cotacao01 .rpt Págma 1 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações  - " í Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 23.407.794/0001-08 Data hora ootação:02/03I2017 

ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP 

90 / 2017 RUA PADRE DOMINGOS, 117 

BAMBUI - MG 

Contato: ISRAEL 

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 

300000294 DESINFETANTE 500ML 200,00 Un(s) 1,29 

Marca: 

Modelo: 

00000000008 DETERGENTE NEUTRO 500Ml_ 300,00 Un(s) 1,65 
Marca: 

Modelo: 

00000000347 ESCOVA Pl LAVAR ROUPA 5,00 UN(s) 1,72 
Marca: 

Modelo: 

00000000005 ESPONJA DE LÃ DE AÇO 50,00 UN(s) 1,70 
Marca: 

Modelo: 

00000000010 ESPONJA LIMPADORA DUPLA FACE 200,00 UN(s) 0,37 
Marca: 

Modelo: 
"N 

00000000011 FILTRO DE PAPEL 103 200,00 UN(s) 3,10 
Marca: 

Modelo: 

00000000601 GÁS LIQUEFEITO DE COZINHA 13KG 15,00 UN(s) 60,00 
Marca: 

Modelo: 

00000001068 LIMPA ALUMÍNIO 500ML 20,00 UN(s) 1,39 
Marca: 

Modelo: 

00000002360 LIMPA PEDRAS GALÁO 2 LITROS 5,00 UN(s) 7,52 
Marca: 

Modelo: 

Sistema: MGFCompras - Colacao01 .rpt PÉQÍHB 2 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 23.407.794/0001-08 Data hora cotaçào:02f03/2017 

ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP 

90 / 2017 RUA PADRE DOMINGOS, 117 

BAMBUI - MG 

Contato: ISRAEL 

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 

300000295 MARGARINA VEGETAL 500o 400,00 UN(s) 3,41 
I Marca: 

Modelo: 

00000000013 PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 60M X 10CM 2.500,00 UN(s) 1,32 
Marca: 

Modelo: 

00000000712 REFIL LIMPA VIDRO LIQUIDO 500ML 20.00 UN(s) 2,31 
Marca: 

Modelo: 

00000001065 REFRIGERANTE 2000ML 70,00 UN(s) 6,75 
Marca: 

Modelo: 

00000000012 SABÃO EM P0 AZUL 01KG 30,00 UN(s) 5,48 
Marca: 

Modelo: 

00000000019 SABAO EM BARRA GLICERINADO 50.00 UN(s) 1,13 
Marca: 

Modelo: 

00000000018 SABONETE EM BARRA 90G 150.00 UN(s) 2,16 
Marca: 

Modelo: 

00000000015 SACO ALGODÃO CRU 30,00 UN(s) 3.69 
Marca: 

Modelo: 

00000002990 SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS 100,00 PT(s) 2,25 
Marca: 

Modelo: 

Sistema: MGFCompras - Cotacao01.rpt Página 3 



  
   

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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações   à Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 23.407.794/0001-08 Data hora cOtação:O2/03I'2017 
ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP 

90 / 2017 RUA PADRE DOMINGOS, 117 

BAMBU! - MG l 

Contato: ISRAEL 

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 umdade Preço unitário 

/000000400 SACO PLASTICO PARA LIXO 15 LITROS 200,00 PT(s) 2,25 
Marca: 

Modelo: 

00000002989 SACO PLASTICO PARA LIXO 30 LITROS 150,00 PT(s) 2,25 
Marca: 

Modelo: 

00000000017 SAPONACEO LIOUIOO CREMOSO 300ML 12,00 UN(s) 4,75 
Marca: 

Modelo: 

00000000022 VASSOURA DE PELO 10,00 UN(s) 9,80 
Marca: 

Modelo: 

00000000559 VELA CERAMICA MICROPOROSA Pr FILTRO 6,00 UN(s) 3,52 
Marca: 

,w Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 29.202,92 

Sistema: MGFCompras - Cotacaomrpt Página 4 



COTAÇÃO SAAE - PIUMHl-MG 

Assunto: COTAÇÃO SAAE - PIUMHI-MG 
De: Licitacoes <licitacces3@saaepiumhi.com.br> 
Data: 15/02/2017 09:29- - 

Para: supermercadoisrael@hotmaiLcom 

A 

PAULO ISRAEL 
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 

.T3 Jaqueline Souza 
Licitações e Contratos 

“~AnexOs: gwf 

ORÇAMENTO BASEIdocx 68,2KB 
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ISRAEL E ISRAEL LTDA - CNPJ.23.407.794/000'l-08 

Rua Padre Domingosn 17 - Cerrado - Bambu¡ - MG - Email - supermercadoisrael@hotmail.com. 

ORÇAMENTO BASE PARA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO 
PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS 

Favor fazer cotação de preços do material abaixo relacionado para entrega 
FUTURA PARCELADA de acordo com as necessidades do SAAE com ' 

pagamento a vista na entrega de todo material CIF almoxarifado SAAE 
PIUMHI-MG a Praça Zeca Soares nO 211- Centro - Piumhi-MG, e com todos 
Os impostos inclusos no preço 

Empresa: ISRAEL E ISRAEL LTDA 

Endereço: Rua Padre Domingos, 117, Cerrado 

CNPJ: 23.407.794/0001-08 Telefone: (37) 3431-1209 

Inscrição Estadual : 05l.555.9420000 

Email: supermercadoisrael@hOtmai|.com 

Prazo de Entrega: Imediato 

Código Item Especificação Unid. Qtde. Marca Valor TOTAL 
Produto Unitário 

SAAE 
0001 01 AçúcAR cRIsTAL contendo no Unid. 50o 

mínimo 99,3 % de sacarose 
devera' ser fabricado de suco de 

cana, livre de fermentação, isento 
de matéria terrosa, de parasitas e 

de detritos animals ou vegetais. 

Embalagem primária em sacos 
plásticos resistentes de 5 kg. No 

rótulo deverá trazer a 

denominação “açúcar", seguido do 
tipo e a classificação - Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 
de 20 de setembro de 2002 

(ANVISA). Validade: No mínimo 3 

(três) meses a partir da data 
de entrega. Considerar as datas 

conforme programação de 
entrega. A data de validade deverá 

constar da embalagem. Pacote de 
05 kg 

Delta 12,95 6.475,00 

2219 02 APRESUNTADO - fatiado, kg 40 

resfriado, de 1a qualidade, 
embalagem fechada, intacta, 
indicando o prazo de validade. 

Pif-Paf 9,18 367,20 
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Código Item Especificação Unid Qtde Marca Valor TOTAL 
Produto . . Unitário 

SAAE 
0004 03 CAFÉ EM pó, torrado e moído, kg 600 

embalagem aluminizada em pacote 
de 1KG. O produto deverá ser 100°/o 

arábica e conter selo de qualidade e Utam 19,10 

pureza (ABIC). Validade: No minimo 2 

(dois) meses, a partir da data de 
entrega. Pacote de 01 KG 

11.460,00 

0295 04 MARGARINA VEGETAL pote 500 Unid. 400 Delícia 3,41 
gramas, cremosa, com sal. deverá 

vir especificado na embalagem que a 

mesma é recomendada para uso 

culinária, lipídios mínimo 65% 
validade mínima de O6 meses após a 

data da entrega. Unidade de 500 g 

1364,00 

1065 05 REFRIGERANTE Unid. 70 Antartica 6,75 472,50 
Bebida não alcoólica, sabor guaraná, 

gaseificada ou carbonatada, 
acondicionada em embalagem de 
polietileno tereftalato multicamada 
descartável (PET). 
- Volume por embalagem : 2 
Litros. 
o A embalagem plástica deve atender 
às especificações e exigências 
contidas na Portaria n.°987 de 8 de 

dezembro de 1998, da ANVISA, e 

deve conter: . 

Fecho com tampa plástica 
descartável com lacre. 

Data de validade impressa, minima 

de 3 meses a partir da data de 

entrega. 
O simbolo indicativo de PET grafado 

no próprio plástico da garrafa; 
Rótulo com os itens abaixo: 

:a Identificação do volume; 
=› Descrição dos ingredientes, com a 

indicação 
dos conservantes e corantes 

utilizados; 
=> Informação nutricional; 
a Nome e endereço da empresa 
responsável pelo preparo; ' 

:.- Identificação do volume; 
=› Número do CNPJ ou do Registro no 

Ministério da Agricultura (MAPA) 
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@Ás - COZINHA 

Código 
Produto 

SAAE 

Item Especificação Unid. Qtde Marca Valor 
Unitário 

TOTAL 

0601 01 GÁS LIQUEFEITO do petróleo 

acondicionado em botijão de 13 
kg, altamente tóxico e inflamável, 
e suas condições deverão estar de 
acordo com a portaria 47 de 
24/03/99 ANP, NPR 14024 da 
ABNT. 

Unid. 15 

60,00 900,00 

Código 
Produto 

SAAE 

Item Especificação Unid. Qtde. Marca Valor 
Unitário 

TOTAL 

0706 01 DESCARTAVEL 

TRANSPARENTE, capacidade 
com 200ml, para água, de 
primeira linha, não quebradiço, 
corn borda reforçada, de 13 

qualidade. O produto deverá ser 
aprovado pela ABNT norma NBR 

14.865. material poliestireno 
atóxico deverá vir especificado no 
copo PP max. 05, reciclável. 
Pacote com 100 unidades. 

COPO PCt. 500 

Termopot 2,06 1.030,00 

0007 02 copo DESCARTÁVEL 

TRANSPARENTE, capacidade 
com 50ml, para café, de primeira 
linha, não quebradiço, com borda 
reforçada, de 1a qualidade. O 

produto devera' ser aprovado pela 
ABNT norma NBR 14.865. material 
poiiestireno atóxico deverá vir 
especificado no copo PP max. O5, 

reciclável. Pacote com 100 
unidades. 

Pct . 50 

Coplast 56 

0011 03 FILTRO CAFÉ 

DESCARTÁVEL, materiaI100“/o 
celulose, tamanho n° 103, 
aplicação garrafa térmica para 
café, características adicionais 
dupla costura. Embalagem com 
30 unidades de filtro de café. 

DE Unid 200 

Melita 3,10 620,00 
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Código 
Produto 

SAAE 

Item Especificação Unid. Qtde. Marca Valor 
Unitário 

0825 01 ÁGUA SANITÁRIA, ASPECTO: 

Liquido, COMPOSIÇÃO : A base de 
hipoclorito de sódio ou cálcio, 

TEOR CLORO ATIVO: Entre 2,0 a 

2,5% p/p. coR: Amarela 
esverdeada bastante fraca, 

APLICAÇÃO: Assepsia de 
ambientes e roupas, 

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 

Isenta de corantes, detergentes e 

aromatizantes , EMBALAGEM: 

Frasco plástico com tampa e lacre 
de segurança, Peso liquido: 1 

litro 

Unid. 50 

Q- Boa 2,69 -1'.345,00 

!$9.60 

2988 02 ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO para 
uso doméstico, minimo de 46,00 
INPM, tradicional, frasco com 01 
litro, validade mínimo 
remanescente de 24 meses, com 
Certificado do INMETRO e 

caracteristicas gerais do produto 
impressas na embalagem 

Unid. 20 

Sta r 3,60 72,00 

0294 03 DESINFETANTE, perfumado, 
fragrância suave, com validade de 
01 (um) ano após data da 
entrega. devera' ter impresso na 

embalagem com marcação 
permanente: nome ou marca do 

fabricante data de fabricação, 
prazo de validade, registro na 

secretaria de vigilância sanitária 
do ministério da saúde, testado 
dermatologicamente, nome e 

registro do técnico responsável. 
Embalagem com 500 ml. 

Unid. 200 

Minuano 1,29 258,00 

0008 04 DETERGENTE NEUTRO, 
Concentrado, deverá conter linear, 

alqui! benzeno, sulfato de sódio-e 
vir especificado na embalagem 
“dermatologicamente testado". 
com validade de 1 (um)ano apos 
data da entrega. Embalagem 
com 500 ml . 

Unid. 300 

Limpol 1,65 495,00 

0347 05 ESCOVA "DE LAVAR ROUPA5" 
com base de plástico resistente, 
cerdas nylon macias. Tamanho 
médio alça anatômica. 

Unid. 05 

Incavas 1,72 8,60 

0005 06 ESPONJA DE LÃ DE AÇO - 
Pacote com 60 g com 8 
unidades (tipo Bombril ou 
similar). 

Unid. 50 

Bombril 1,70 85,00 
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Código Item Especificação Unid. Qtde. Marca Valor 
Produto Unitário 

SAAE 
0010 O7 ESPONJA LIMPADORA DUPLA- Unid. 200 

FACE, medindo 110 mm x 741 rnm Brnhus 0,37 74,00 
x 23 mm, embalada em plastico 
individual. 

1068 os LIMPA ALUMÍNIO - frasco de Unid. 2o 

500 ML / Limpa Alumínio de 13 Polylar 1,39 27,80 

quandade 
2360 09 PEDREX LIMPA PEDRAS. Unid 05 

Detergente Ácido. Remover 

sujeiras inorgânicos encardidos de 
terra, excesso de rejuntos e 

calcificações. Tipos de pisos: 
Pedras rústicas, miracema, são Pedrex 7,52 37,60 

tomé, ouro verde, pirinopolis, 
pedra mineira, lagoa santa, outro 
preto, rosa Carandaí, macaquinho, 
portuguesa entre outras. Galão 
de 02 litros 

D013 10 PAPEL HIGIÊNICO, folha Unid. 2.500 

simples de alta qualidade, i   
MEDIDA: 60mx10cm (tolerância J ,B 9) o 
2%.), FRAGRÂNCIA: Neutra, COR: 

Branca, COMPOSIÇÃOK 100% 
fibras de celulose virgem - não 

reciclado, APRESENTAÇÃO: Bob "sns- 
Gofrado, com picote, alta 
absorção, CARACTERÍSTICAS 

ADICIONAIS: Ausência de furos, 

rasgos, manchas, cheiro ou 
quaisquer substâncias nocivas a 

saúde. 

0712 11 REFIL LIMPA VIDROS, Unid. 20 

LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO : Lauril 
éter sulfato de sódio, 

coadjuvantes, corante e água, Q-ótimo 2,31 46,20 
Biodegradável, APLICAÇÃO: 
Limpeza de vidros em geral, 
Frasco, 500ml. 

0012 12 SABÃO EM PÓ AZUL, Unid. 30 

COMPOSIÇÃO : A base de Alquil 
benzeno suifonato de sódio, 
tensoativo aniõnico, coadjuvantes, 
tamponantes, corante, sinergista, 
branqueador óptico, fragrância, 
carga e água, QUALIDADE: 
Biociegradável, Caixa de papelão 
ou pacote plástico original do 
fabricante, Pci:: 1kg, 

Tixan 5,48 164,40 

0019 13 SABAO EM BARRA glicerinado Unid. 50 Ypê 1,13 56,50 
200grs. 



ISRAEL E ISRAEL LTDA - CNPJ.23.407.794/OO01-08 

Rua Padre Doming0s,117 - Cerrado - Bambu¡ - MG - Email- supermercadoisrael@hotmail.com. 

Código 
Produto 

SAAE 

Item Especificação Unid. Qtde. Marca Valor 
Unitário 

0018 14 SABONETE em barra com 9D g 

(comprovado na embalagem), 
glicerinado/cremoso/hidratante, de 
alta qualidade, composto de 
substâncias que eliminem germes 

e bactérias, fragrâncias diversas, 
embalado em caixinhas 

individuais, validade mínima 
remanescente de 24 meses. 

Unid. 150 

Granado 2,16 324,00 

0015 15 SACO DE ALGODÃO - npc 
CRÚ; tamanho: 76cm x 50cm; 
aplicação: limpeza chão; 
características adicionais: tecido 

grosso, sem furos, com alto poder 

de absorção. 

Unid. 30 

Encopa 3,69 110,70 

2990 16 SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 
para acondicionamento de 

resíduos domiciliares (resíduos 
geral ou misturado ou 

contaminado não passível de 
separação), em resina 
termopiástica virgem ou reciclada, 
capacidade nominal para 100 
litros, na cor preta, corn no 
minimo de 0,8mm a 0,10mm de 
micragem. DIMENSÕES 75cm x 

1,05m, de 100 litros-20 Kg. 
Pacote com 05 unidades 

Pct 100 

Poliluz 2,25 225,00 

2989 17 SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 
para acondicionamento de 

resíduos domiciliares (residuos 
geral ou misturado ou 
contaminado não passível de 
separação), em resina 
termoplástica virgem ou reciclada, 
capacidade nominal para 30 litros, 
na cor preta, com no mínimo de 

0,8mm a O,10mm de micragem. 
DIMENSÕES 59cm x 62cm, 30 
litros -6 kg. Pacote c¡ 10 unid. 

Pct 150 

Poliluz 2,25 337,50 

408 18 SACO PLÁSTICO PARA LIxo, 
para acondicionamento de 

resíduos domiciliares (resíduos 
geral ou misturado ou 
contaminado não passível de 

separação), em resina 
termoplástica virgem ou reciclada, 
capacidade nominal para 15 litros, 
com no mínimo de 0,8mm a 

O,10mm de micragem. 
DIMENSÕES 9o x 125CM, 15 
litros-Pacote c/ 20 unid. 

Pct 200 

225 146300 

0017 19 SAPONÁCEO, Líquido cremoso, 
Tensoativo biodegradável, 
PRINCÍPIO ATIVO: Linear 

Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio, 
COMPOSIÇÃO:Linear 

Unid. 12 

Radium 4,75 
51.00 
57,08' 
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Alquilbenzeno Suifonato de Sódio, 

coadjuvante, aicalinizante, 
espessante, abrasivo, 
conservante, essência e veículo, 
AROMA: Limão, EMBALAGEM: 

Frasco, 300 ml, TAMPA: Abre- 
fecha, APLICAÇÃO: Limpeza de 

superfícies de inox, esmaltados, 
fórmicas e cromados. 

Código Item Especificação Unid. Qtde. Marca Vaior TOTAL 
Produto Unitário 

SAAE A 

0022 20 VASSOURA DE PELO com Unid. 1o @g0 gugu 
cabo revestido de boa Sabrina .5-,5-4» 45,40 
quahdade 

0559 21 VELA CERÂMICA uma. os 

MICROPOROSA para filtro de Stefan¡ 3,52 21,12 

barro com O3 velas para agua 

MATERIAL COPA] COZINHA 
LOTE V 

Código Item Especificação Unid. Qtde. Marca Valor TOTAL 
Produto Unitário 

SAAE 
01695 1 Copo de vidro liso, incoior, Unid. 30 

(americano) com capacidade para Nadir 0,53 15,90 
200 ml. 

03936 2 Copo de vidro tiso, incolor, Unid. 30 

(americano) com capacidade para Nadir 1,98 59,40 
300 ml_ 

Bambuí, 16 de fevereiro de 2017. 

ISRAEL E ISRAEL LTDA 

CNPJ.23.407.794/00O1-08 

PAULO JOSÉ ISRAEL AZEVEDO 

CPF 438.040.996-68 - CJ M-8.641.111 SSP MG 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

m Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 02.281.025/0001-36 Data hora cotação:02/03/2017 

MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 

90 l 2017 RUA D. PEDROIIN°1.176 

PIUMHI - MG 

Contato: CLAUDIANE 

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 Quanudade Unwade Preço unitário 

#000000001 ACUCAR CRISTAL 05KG 500,00 UN(s) 11,49 
Marca: 

Modelo: 

00000000825 AGUA SANITARIA 01 LITRO 50,00 UN(s) 2,95 
Marca: 

Modelo: 

00000002988 ALCOOL ETILICO LIQUIDO 20,00 UN(s) 5,90 
Marca: 

Modelo: 

00000002219 APRESUNTADO FATIADO 40,00 KG(s) 25_90 
Marca: 

Modelo: 

00000004679 CAFE EM PÓ TORRADO E MOIDO, 01 KG 600,00 KG(s) 1900 
Marca: 

Modelo: 
_d 

00000001695 copo DE VIDRO 200ml 30,00 UN(s) 1,50 
Marca: 

Modelo: 

00000003936 COPO DE VIDRO 300ml 30_o0 UN(s) 3,70 
Marca: 

Modelo: 

00000000706 COPO DESCARTAVEL 200ML PARA AGUA 500,00 PT(s) 43o 
Marca: 

Modelo: 

00000000007 COPO DESCARTAVEL 50ML PARA CAFE 50_0o PT(s) 25g 
Marca: 

Modelo: 

Sistema: MGFCompras - Cotacaom .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: 02.281.025/0001-36 Data hora cotação:02/03/2017 
MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 

90/2017 RUA D. PEDRO Il N°1.176 
PIUMHI - MG 

Contato: CLAUDIANE 

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 umdade Preço unitário 

"300000294 DESINFETANTE 500ML 200,00 Un(s) 4,49 
“-' Marca: 

Modelo: 

00000000008 DETERGENTE NEUTRO 500ML 300,00 Un(s) 1,99 

Marca: 

Modeio: 

00000000347 ESCOVA P¡ LAVAR ROUPA 5,00 UN(s) 3,50 

Marca: 

Mode-io: 

00000000005 ESPONJA DE LÃ DE AÇO 50,00 UN(s) 2,00 

Marca: 

Modelo: 

00000000010 ESPONJA LIMPADORA DUPLA FACE 200,00 UN(s) 2,60 

Marca: 

,x Modelo: 

00000000011 F|LTRO DE PAPEL 103 200,00 UN(s) 4,00 
Marca: 

Modelo: 

00000000601 GÁS LIQUEFEITO DE COZINHA 13KG ' 15,00 UN(s) 70.00 

Marca: 

Modelo: 

00000001068 LIMPA ALUMÍNIO 500ML 20.00 UN(s) 2,50 
Marca: 

Modelo: 

00000002360 LIMPA PEDRAS GALÃO 2 LITROS 5,00 UN(s) 12,90 

Marca: 

Modelo: 

Sistema'. MGFC0mpras - Cotacaoü! .rpt Página 2 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N” Fornecedor: 02.281.025/0001-36 Data hora cotação:02/03/2017 

MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 

90/2017 RUA 0_ PEDRO u N°1.176 

PIUMHI - MG 
Contato: CLAUDIANE 

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 Quanüdade Unidade Preço unitário 

W00000295 MARGARINA VEGETAL 500G 400,00 UN(s) 4,95 
Marca: 

Modelo: 

00000000013 PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES BOM X 10CM 2.500,00 UN(s) 1,45 
Marca: 

Modelo: 

00000000712 REFIL LIMPA VIDRO LIQUIDO 500ML 20,00 UN(s) 5,29 
Marca: 

Modelo: 

00000001065 REFRIGERANTE 2000ML 70,00 UN(s) 5,90 
Marca: 

Modelo: 

00000000012 SABÃO EM PO AZUL 01KG 30,00 UN(s) 9,49 
Marca: 

Modelo: 
_O 

00000000019 SABAO EM BARRA GLICERINADO 50,00 UN(s) 1,70 
Marca: 

Modelo: 

00000000018 SABONETE EM BARRA 906 150,00 UN(s) 2,69 
Marca; 

Modelo: 

00000000015 SACO ALGODÃO CRU 30,00 UN(s) 5,20 
Marca: 

Modelo; 

00000002990 SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS 100,00 PT(s) 3,80 
Marca: 

Modelo: 

Sistema: MGFCompras - Cotaceoümrpl PÉQÍHH 3 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: o2_2s1_o25¡ooo1-3e Data hora cotação:O2/03f2017 

MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 

90 / 2017 RUA D. PEDRO u N° 1.176 

PIUMHI - MG 

Contato: CLAUDIANE 

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 

l 0100000408 SACO PLASTICO PARA L|XO 15 LETROS 200,00 PT(s) 3,80 
Marca: 

Modelo: 

00000002989 SACO PLASTICO PARA LIXO 30 LITROS 150,00 PT(s) 3,80 

Marca: 

Modelo: 

00000000017 SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO 300ML 12,00 UN(s) 6,50 

Marca: 

Modelo: 

00000000022 VASSOURA DE PELO 10,00 UN(s) 13,90 

Marca: 

Modelo: 

00000000559 VELA CERAMICA MICROPOROSA Pl FILTRO 6,00 UN(s) 6,90 

Marca: 

q Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 34.295,90 

Sistema. MGFCompras - Coiacaootrpi Pág” 4 



COTAÇÃO SAAE - PIUMH l-MG 

Assunto: COTAÇÃO SAAE. - PluMHi-MG 
De:Lküacoes<Mcüacoe53@?saaephnnhLconLbr> 
Data: 15/02/2017 09:- E: 

Para: merceariamarc0paü()1@yahoo.com.br 

A 

CLAUDIANE 
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Segue anexo cotação de Jreços para que possamos elaborar nossa planilha de 
orçamento.base para conaor o processo licitatório na modalidade Pregão 
Presencial no registra de preços, Favor nos atender dentro da maior brevidade 
possivel. Favor no# atender porque temos que conhecer o preco de mercado para 
elaboração da planilha de orçamento base. 

Atenciosamente 

fÀ\ Jaqueline Souza 
\~ Licitações e Contratos 

a~Anexos: ---- ~ 

ORÇAMENTO BÀÉ-EJLÊOCM 68,2KB 

"N 

1de1 22/02/201714ú4 



Produto 

 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacnesigsaacpiumhlcomhr CNPJ: 23.7S2.816.›'00l)l i9 
Autarquia Municipal (Lei 11135/90) .Praça Zeca Soares, 2! 1 - 37925-000 PlUMHI/MG - Telefax 57-33714332 

ORÇAMENTO BASE PARA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO 
PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS 

Favor fazer cotação de preços do material abaixo relacionado para entrega 
FUTURA PARCEUÀDA de acordo com as necessidades do SAAE com 

pagamento a vista na entrega de todo material CIF almoxarifado SAAE 
PIUMHI-MG a Praça Zeca Soares n° 211- Centro - Piumhi-MG, e com todos 
os impostos inclusos no preço 

¡ _ _ 

Empresa: flf* 9.4 o Ó* ' 5 4.9.04¡ -.. 

Endere : Ja.; ..O alí-- ÍL hçqJ  n 

CNPJ: -›  l ç..- Í  Telefone:    
Inscrição Estadual  l 3  "' O  g \ . 

1.474_ ' 

 Prazo de Entrega: 

Código Item Unid. Valor 
Unitário 

Especificação Marca TOTAL 

SAAE 

0001 01 AÇÚCAR CRISTAL contendo no Unid. 500 
mínimo 99,3 % de sacarose 
deverá ser fabricado de suco de 

cana, livre de fermentação, isento 
de matéria terrosa, de parasitas e 

de detritos animais ou vegetais. 

Embalagem primária em sacos 
plásticos resistentes de 5 kg. No 
rótulo deverá trazer a 

denominação "açúcar", seguido do 
tipo e a classificação - Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 
de 20 de setembro de 2002 

(ANVISA). Validade: No minimo 3 
(três) meses a partir da data 
de entrega. Considerar as datas . _ 

conforme programação de 
entrega. A data de validade deverá 
constar da embaiagem. Pacote de 
05 kg 

ME» 44,449    

2219 02 APRESUNTADO -  resfriado, de 13 qualidade, ' - 
embalagem fechada, intacta, 1? 
indicando o prazo de validade. 

fatiado, kg 40 

N.) 25,90 1.056# 



sAAimz    “MN 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
licitacoes@saaepiumhi.com.hr CNPJ:23.7s2.s¡6m:›u110 ;Í  À í _; 

Autarquia Municipal (Lei l035f90) Praça Zeca Soares. ZH - 379254300 PlUMHl/MG - Telefax 37-3371-1332 

Código Item Especificação Unid Qtde Marca Valor TOTAL i  
Produto . . Unitário '  _ 

SAAE ' _ _ g g . 

_ 0004 03 CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, kg 600 : n i   _ l 
embalagem alurninizada em ;ug Â  ;i É 

de 1KG. O produto deverá ser 100% 

arábica e conter selo de qualidade e  igioo     . 

-u- ,_., 

pureza (ABIC). Validade: No mínimo 2 

(dois) meses, a partir da data de 
entrega. Pacote de 01 KG 

0295 04 MARGARINA VEGETAL pote 500 Unid. 400 
gramas, cremosa, corn sal. deverá ~ 

vir especificado na embalagem que a ' ' ' 

mesma é recomendada para uso MMM*   
Culinário, lipídios mínimo 65% 
validade mínima de 06 meses após a 

data da entrega. Unidade de 500 g 
1065 05 REFRIGERÁNTE Unid. 70 

Bebida não alcoólica, sabor guaraná, - 

gaseificada ou 'carbonatada, 
acondicionada em embalagem de 

polietileno tereftalato multicamada Jú¡ o i 5 j; g 

descartável (PET). ¡90  
o Volume por embalaem : 2 
Litros. 
o A embalagem plástica deve atender 
às especificações e exigências 
contidas na Portaria n.°9B7 de 8 de 

dezembro de 1998, da ANVISA, e 
deve conter: 
Fecho corn tampa plástica 

descartável com lacre. 

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

entrega. 
O símbolo indicativo de PET grafado 

no próprio plástico da garrafa; 
Rótulo com os itens abaixo: 

=› Identificação do volume; 
=› Descrição dos ingredientes, com a _ 

indicação i  
dos conservantes e corantes 

utilizados; 
=› Informação nutricional; 
=› Nome e endereço da empresa 
responsável pelo preparo; 
=› identificação do volume; 
=› Número do CNPJ ou do Registro no 

Ministério da Agricultura (MAPA) 



SAAÍSÊ 
55H @E E! 

Serviço Autónomo de Agua e Esgoto 
licitacoa@saaepiumhi.com.hr (ÉNPJ: 23.782.8l6.›'00lll i0 

Autarquia Municipal (Lei 1035/1110) .Praça Zeca Soares. 2ll m37925-(I0iJ PIUri-Iill/NIG -Telefax 37-3371-1332 

GÁS - COZINHA   
_ SAAE 

Código Item Especificação Unid. Qtde. Marca Valor TOTAL r 

Produto Unitário  i  
0601 01 GAS LIQUEFEITO do petróleo Unid. 15 

acondicionado em botijão de 13 
kg, altamente tóxico e inflamável, __ 

e suas condições deverão estar de ,OO 
acordo com a portaria 47 de 
24/03/99 ANP, NPR 14024 da 
ABNT. 

Código Item Especificação Unid. Qtde. Marca Valor TOTAL 
Produto_ Unitário 

SAAE 
0705 01 copo DESCARTAVEL Pct. 50o 

TRANSPARENTE, capacidade 
com 200ml, para água, de 
primeira linha, não quebradiço, 

com borda reforçada, de 1a   kz 

qualidade. O produto deverá ser 
aprovado pela ABNT norma NBR 

14.865. material poliestireno 
atóxico deverá vir especificado no 
copo PP max. 05, reciclável. 
Pacote com 100 unidades. 

7% 

0007 02 copo DESCARTÁVEL Pct. 50 

TRANSPARENTE, capacidade 3 
com 50ml, para café, de primeira 
iinha, não quebradiço, com borda à 
reforçada, de 1a qualidade. O  4 produto deverá ser aprovado pela 
ABNT norma NBR 14.865. material 
poliestireno atóxico deverá vir 
especificado no copo PP max. 05, 
reciclável. Pacote com 100 
unidades. 

8.9 5.013 

0011 03 FILTRO DE CAFÉ uma 200 

DESCARTÁVEL, materia|1D0°/o 

celuiose, tamanho n° 103,  g' 

aplicação garrafa térmica para &QMW M100 $00,00 .f , café, características adicionais 
dupla costura. Embalagem com 
30 unidades de filtro de café. 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoes@saaepiumhí.com.hr CNPJ: 217821316/000110 

Autarquia Municipal [Lei 1035/90) Praça Zeca Soares. 211 - 37925-000 PiUMHl/MG - Telefax 37-337l-1332 

Código Item Especificação Unid. Qtde. Marca Valor 
Produto Unitário 

SAAE 
0325 01 ÁGUA SANITÁRIA, ASPECTO: uma. 5o 

Líquido, COMPOSIÇÃO : A base de 
hipoclorito de sódio ou cálcio, 
TEOR CLORO ATIVO: Entre 2,0 a | 

2,5% p/p, COR: Amarela ' C)  
esverdeada bastante fraca, W Q” 
APLICAÇÃO: Assepsia de 
ambientes e roupas, 

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 

Isenta de corantes, detergentes e 

aromatizantes , EMBALAGEM: 

Frasco plástico com tampa e lacre 
de segurança, Peso líquido: 1 
litro 

2988 02 ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO para Unid. 2o § . ; 3 

uso doméstico, mínimo de 46,00 @um "V _ .. f  
INPM, tradicional, frasco com 01 ¡ __   ~ ' 

litro, validade mínimo 
remanescente de 24 meses, com 
certificado do INMETRO e 

características gerais do produto 
impressas na embalagem 

0294 03 DESINFEYANTE, perfumado, Unid. 200 
fragrância suave, com validade de 

01 (um) ano após data da 

entrega. deverá ter impresso na ^" Á¡ Â, o 

embalagem com marcação  ' .  'i 
permanente: nome ou marca do , 

fabricante data de fabricação, 
prazo de validade, registro na 
secretaria de vigilância sanitária 
do ministério da saúde, testado 
dermatoioglcamente, nome e 

registro do técnico responsável. 
Embalagem com 500 ml. 

0008 04 DETERGENTE NEUTRO, Unid. 300 

concentrado, deverá conter linear, r gp alqul! benzeno, sulfato de sódio e \ ' . 

vir especificado na embalagem FLW;   la: 
"dermatologicamente testado". 7 _ 

com validade de 1 (um)ano apos 
data da entrega. Embalagem 
com 500 ml . 

0347 05 ESCOVA "DE LAVAR ROUPAS" Unid. 05 _- 

com base de plástico resistente, Q lã¡ J IPF' cerdas nylon macias. Tamanho  4 'ao 
médio alça anatômica. 

0005 06 ESPONJA DE LÃ DE AÇO - Unid. 50 

Pacote com 60 g com 8 $4 &¡OO  unidades (tipo Bombril ou 
similar). 



AIÍÊÊ    
Serviço Autônomo de Água e Esgoto . ç 

iicitacoes@saaepiumhi.com.hr CNPJ: 2357818161000¡ i0  _ . ' 

Autarquia Municipal (Lei 103590) Praça Zeca Soares. 211 - 37925-000 PlUii-II-Ei/iirm - Telefax 3T-337E-1332  ' ' 

Código Item Especificação Unid. Qtde. Marca Valor TOTAL f 

Produto Unitário 5 

SAAE h 

'-0010 O7 ESPONJA LIMPADORA DUPLA- Unid. 200 

.z FACE, medindo 110 mm x 74 mm  3160    i x 23 mm, embalada em plástico 
individual. _ 

1068 08 LIMPA AÉUMÍNIO - frasco de Unid. 20 _ ) _ _ 

suo ML / Limpa Alumínio de 1a MMM, ,Q4530 501d) í 

qualidade . .x 

2360 09 PEDREX ,\__i_.IMPA PEDRAS. Unid 05 
Detergente Ácldo. Remover ' “ 
sujeiras inorgânicas encardidos de 9 MEE -J 
terra, excesso de rejuntos e   
calcificações. Tipos de pisos: 
Pedras rústicas, miracema, são 
tomé, ouro verde, pirinopolis, 
pedra mineira, lagoa santa, outro 
preto, rosa Carandaí, macaquinho, ' _ 

portuguesa entre outras. Galão 
de 02 litros 

0013 10 PAPEL HIGIÊNICO, folha Unid. 2.500 

simples de alta qualidade,   MEDIDA: 60mx10cm (tolerância « 

2%), FRAGRÃNCIA: Neutra, COR:  z 
« Branca, COMPOSIÇÃO: 100% ' o_ k - ,E3 

fibras de celulose virgem - não 
reciclado, APRESENTAÇÃO: 

Gofrado, com picote, alta 
absorção, CARACTERISTICAS 
ADICIONAIS: Ausência de furos,  
rasgos, manchas, cheiro ou = 

quaisquer substâncias nocivas a ' 

saúde. 

0712 11 REFIL LIMPA VIDROS, Unid. 20 

LIQUIDO, COMPOSIÇÃO : Lauril 

éter sulfato de sódio, 9 coadjuvantes, corante e água, 5:3  _, 

Biodegradávei, APLICAÇÃO: j 

Limpeza de vidros em gera!, 
Frasco, 500ml. 

'S-.J . 

0012 12 SABÃO EM pó AZUL, Unid. 3o i 

COMPOSIÇÃO : A base de Alquii i 

benzeno sulfonato de sódio, 

tensoativo aniônico, coadjuvantes, W glq 9  'PC 

tamponantes, corante, sinergista, i9 ' ' branqueador óptico, fragrância, 
carga e água, QUALIDADE: 
Biodegradávei, Caixa de papelão 
ou pacote plástico original do 
fabricante, Pct: lkg, 

0019 13 SABAO EM BARRA glicerinado Unici. 50 "' -› 
20Dgrs. (W)   



SAIÊÊ  
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 

CNPJ: 23.782.8l6!(3lli)l i0 licitacoesgijsanepiumh i.com.hr 
Autarquia Municipal (Lei IEUSFJG) Praça Zeca Soares, 21 l v» 37925-000 'PÍUMÍÍUMG - Telefax 37-3371-1332 

Código 
Produto 

SAAE 

Item Especificação Unid. Qtde. Marca Valor 
Unitário 

TOTAL 

0018 14 SABONETE em barra com 90 g 

(comprovado na embalagem), 
glicerinado/crernosojhidratante, de 
alta qualidade, composto de 
substâncias que eliminem germes 

e bactérias, fragrâncias diversas, 
embalado em caixinhas 

individuais, validade mínima 
remanescente de 24 meses. 

Unid. 150 

,QÂÃM 3.69 

0015 15 SACO DE ALGODÃO - TIPO 
CRÚ; tamanho: 76cm x 50cm; 
aplicação: limpeza chão; 
caracteristicas adicionais: tecido 

grosso, sem furos, com alto poder 
de absorção. 

Unid. 30 

 
2990 16 SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 

para 
resíduos domiciliares 

geral ou misturado ou 
contaminado não passível de 
separação), em resina 
termoplástica virgem ou reciclada, 

capacidade nominal para 100 
litros, na cor preta, com no 
mínimo de 0,8mm a 0,10mm de 
micragem. DIMENSÕES 75cm .x 
1,05m, de 100 litros-20 Kg. 
Pacote com 05 unidades 

(residuos 

acondicionamento de' 
Pct 100- 

\np- 

2989 17 SACO PLÁSTICO PARA uxo, 
para acondicionamento de 

resíduos domiciliares (residuos 
geral ou misturado ou 
contaminado não passível de 
separação), em resina 
termoplástica virgem ou reciclada, 
capacidade nominal para 30 litros, 
na cor preta, com no minimo de 

0,8mm a 0,10mm de micragem. 
DIMENSÕES 59cm x 62cm, 3o 
litros -6 kg. Pacote c/ 10 unid. 

Pct 150 

;b 
&É; 

3,80 

408 18 SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 
para acondicionamento de 

residuos domiciliares (residuos 
geral ou misturado ou 

contaminado não passível 'de 
separação), em resina 
termopiástica virgem ou reciclada, 
capacidade nominal para 15 litros, 
com no minimo de 0,8mm a 

0,10mm de micragem. 
DIMENSÕES 90 X 125CM, 15 
litros-Pacote c/ 20 unid. 

Pct 200 

/"\ 

3,80 



 "  
Serviço Autônomo de Água e Esoto 

licitacoes@sancpiumhixonLhr CNPJ: IJKTSLSIÓ/OOIII IO 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) .Praça Zeca Soares. 2!! - 37925-0UUP1UMlIl/MG- Telefax 37-3371-1332 

0017 19 SAPONÁCEO, Líquido cre moso, Unid. 12 
Tensoativo biodegradável, 
PRINCÍPIO ATIVO: Linear 

Alquilbenzeijo Sulfonato de Sódio, 
COMPOSIÇAO:LInear . 

Alqullbenzeno Suifonato de Sódio, é  p? ' 

coadjuvante, alcalinizante, M i . ' 8100 
espessante, abrasivo, 
conservante, essência e veiculo, 
AROMA: Limão, EMBALAGEM: 

Frasco, 300 m_l, TAMPA: Abre- 
fecha, APLICAÇAO: Limpeza de 
superfícies de inox, esmaltados, 
fórmicas e cromados. 

Código Item Especificação Unid. Qtde. Marca Valor TOTAL 
Produto A Unitário 

SAAE 

0022 20 VASSOURA DE PELO com' Unid. 10  - cabo revestido de boa 963¡   
quaüdade 

0559 21 VELA CERÂMICA Unid. os 

MICROPOROSA para filtro de   ;NAO barro com 03 velas para agua A ' 

MATERIAL COPA/COZINHA 
LOTEV 

Código Item Especificação Unid. Qtde. Marca -Valor TOTAL 
Produto A Unitário 

SAAE 

01695 1 Copo de vidro liso. incoior, Unid. 30 - _ 

(americano) com capacidade para  “l,  L] 5|QQ 
200 ml. 

03936 2 Copo de vidro liso, incoior. Unid. 30 

(americano) corn capacidade para 
300 ml. 

@SPO 

Local e Data   “A” -- 

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representante Legal 

W223i: 
MERCEARIA MARCOPAN LTDA. 

r 

RUA DOM PEDRO II, 1176 

B. JARDIM-meinen - CEP 379254100 

LP-I u M Hi - MINAS GERAEJ 



(J 

Secretaria de Governo da Presidência da Repúhíica 
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 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição. 
Nome Empresarial: MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Número de Identificação do CN PJ Data de Arquivamento do Ato Data de Inicio de Atividade 
Registro de Empresas - NIRE constitutivo 

31205332906 02.281 .025/0001-36 25/11/1997 01/12/1997 

Endereço Completo: 

RUA D PEDRO II 1176 - BAIRRO JARDIM AMERICA CEP 37925-000 - PIUMHIIMG 

Objeto Social: 

COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - 

MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), 
CORRESPONDENTE DE INSTITUICAO FINANCEIRA 

Capital Social: R$ 20.000,00 
VINTE MIL REAIS 

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno 

Pode 

Prazo de Duração 

Capital Iniegralizado: R$ 20.000,00 |NDETERM|NADO 
VtNTE MIL REAIS MICRO EMPRESA 

(Lei Complementar 
n°123ma) 

Sóc¡o(s)¡Administrador(es) 

CPF/NIRE Nome Term. Mandato Participação Função 

484.116.206-20 ALFINDA VIEIRA SILVA xxxxxxx R$ 10.000,00 SOCIO 

433.976.626-72 EVANDEIR DOS REIS TEIXEIRA xxxxxxx R$ 10.000,00 SÓCIO/ADMINISTRADOR 

Status: XXXXXXXX 

Ultimo Arquivamento: 02/07/2012 

Ato 002 - ALTERACAO 

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) 

2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL 

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 

Situação: ATIVA 

Número: 4878149 

Empresa(s) Anlecessora(s) 

Nome Anterior Nire 

ALFINDA VIEIRA SILVA TEIXEIRA - CPF 
48411620620 

NADA MAIS# 

Número Aprovação UF Tipo Movimentação 

31 10574321-1 xxxxxxx xx xxxxxxx 

Belo Horizonte, 01 de Fevereiro de 2017 15:50 

 

Certidão Simplificada Digital emitida pela .Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certiñcada digitalmente. Se desejar confirmar a 
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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: 18_985_549/0001-48 Data hora cotação:02/03¡2017 

STALO SUPERMERCADOS LTDA 

90 / 2017 RUA MIGUEL COUTO,55 

PIUMHI - MG 
Contato: ALlNE 

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\300000001 ACUCAR CRISTAL 05KG 500,00 uNis) 10,99 ' Marca: 

Modelo: 

00000000825 AGUA SANITARIA 01 LITRO 50.00 UN(s) 2,69 
Marca: 

Modelo: 

00000002988 ALCOOL ETlLICO LIQUIDO 20,00 UN(s) 4,99 
Marca: 

Modelo: 

00000002219 APRESUNTADO FATIADO 40,00 KG(s) 11,90 
Marca: 

Modelo: 

00000004679 CAFÉ EM PO TORRADO E MOlDO, 01 KG 600,00 KG(s) 17,90 
Marca: 

Modelo: 
"W 

00000001695 COPO DE VIDRO 200ml 300o UN(s) 059 
Marca: 

Modelo: 

00000003936 COPO DE VIDRO 300ml 30,00 UN(s) 2,99 
Marca: 

Modelo: 

00000000706 COPO DESCARTÁVEL 20DML PARA ÁGUA 500,00 'PT(s) 339 
Marca: 

Modelo: 

00000000007 COPO DESCARTAVEL 50ML PARA CAFE 50,00 P115) 1_5g 

Marca: 

Modelo: 

Sistema' MGFCompras - Coiacao01 ,rpt Página 1 



Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 
23782.81  

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 18.985.549/0001-48 Data hora cotaçãozo2lo3lzo17 

STALO SUPERMERCADOS LTDA 
90 / 2017 RUA MIGUEL COUTO,55 

PlUMH I - MG 

Contato: AL|NE 

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 

/000000294 DESINFETANTE 500ML 200,00 Un(5) 2,89 
~ Marca: 

Modelo: 

00000000008 DETERGENTE NEUTRO 500ML 300,00 Un(s) 1,49 
Marca: 

Modelo: 

00000000347 ESCOVA Pl LAVAR ROUPA 5,00 UN(s) 2,49 
Marca: 

Modelo: 

00000000005 ESPONJA DE LÁ DE AÇO 50,00 UN(s) 1,29 
Marca: 

Modelo: 

00000000010 ESPONJA LIMPADORA DUPLA FACE 200.00 UN(s) 2,29 
Marca: 

Modelo: 
TW 

00000000011 FILTRO DE PAPEL 103 200,00 UN(s) 1,99 
Marca: 

Modelo: 

00000001068 LIMPA ALUMÍNIO 500ML 20,00 UN(s) 1,79 
Marca: 

Modelo: 

00000002360 LIMPA PEDRAS GALÃO 2 LITROS 5,00 UN(s) 7,99 
Marca: 

Modelo: 

00000000295 MARGARINA VEGETAL 50OG 400,00 UN(s) 2,49 
Marca: 

Modelo: 

Sistema: MGFCompras - Colacao01.rpt Página 2 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

E»  - -- .É Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 18.985.549/0001-48 Data hora cotação:02l03l2017 
STALO SUPERMERCADOS LTDA 

90 / 2017 RUA MIGUEL COUTO,55 

PIUMHI - MG 

Contato: ALINE 

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 

'l \300000013 PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES SOM X 10CM 2.500,00 UN(s) 0,99 ' Marca: 

Modelo: 

00000000712 REFIL LIMPA VIDRO LIQUIDO 500ML 20,00 UN(s) 4,69 
Marca: 

Modelo: 

00000001065 REFRIGERANTE 2000ML 70,00 UN(s) 5,69 
Marca: 

Modelo: 

00000000012 SABÃO EM PO AZUL 01KG 30,00 UN(s) 6,49 

Marca: 

Modelo: 

00000000019 SABAO EM BARRA GLICERINADO 50,00 UN(s) 1,19 
Marca: 

rw Modelo: 

00000000018 SABONETE EM BARRA 90G 150,00 UN(s) 1,19 
Marca: 

Modelo: 

00000000015 SACO ALGODÃO CRU 30.00 UN(s) 3,39 
Marca: 

Modelo: 

00000002990 SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS 100,00 PT(s) 2,69 
Marca: 

Modelo: 

00000000408 SACO PLASTICO PARA LIXO 15 LITROS 200,00 PT(s) 2,69 
Marca: 

Modelo: 

Sistema' MGFCompras - Cotacaooupt Págma 3 
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Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° 

90/2017 

Fornecedor: 18.985.549/0001-48 

STALO SUPERMERCADOS LTDA 

RUA MIGUEL COUTO_55 

PIUMHI - MG 

Contato: ALINE 

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

Data hora c0tação:02l03/201 7 

Prazo entrega: 30 dias 

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

/Wooooo29s9 SACO PLASTJCO PARA LIXO 3o LITROS 150,00 PT(s) 2,69 
" Marca: 

Modelo: 

00000000017 SAPONACEO LlQUlDO CREMOSO 300ML 12,00 UN(5) 5.99 
Marca: 

Modelo: 

00000000022 VASSOURA DE PELO 10,00 UN(5) 9,99 
Marca: 

Modelo: 

00000000559 VELA CERAMICA MICROPOROSA P¡ FILTRO 6,00 UN(5) 4,79 
Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 27.072,42 

Sistema: MGFCornpras - Cotacao01 .rpt Página 4 



COTAÇÃO SAAE - PIAUMHI-MG 

Assunto: COTAÇÃO SAAE - PIUMHI-MG 
De: Licitacoes <licitazzoes3@saaepiumhi.com.br> 
Data: 15/02/2017 09:36 
Para: recepcao@s'ta.iosupermercadocom.br 

A 

ALINE 
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Segue anexo cotação de orecos para que possamos elaborar nossa planilha de 
orçamento base para compor 0 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 

-"X Jaqueline Souza 
= Licitações e Contratos 

ORÇAMENTO üAfâlí-.cic-c:: › 68,2KB 

1de1 22/02/20171414 



 AÉÊ 
Serviço Autónomo de Agua e Esgoto 

Eicilacoesíaüeaepiumhi.com.br CNPJ: 21782131610110110 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praca Zeca Soares, 2!¡ - 3TFJZS-(JOU PIUMHI/MG -r Telefax 37-3371-1332 

ORÇAMENTO BASE PARA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO 
PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS 

Favor fazer cotação de preços do material abaixo relacionado para entrega 
FUTURA PARCELADA de acordo com as necessidades do SAAE com 

pagamento a vista na entrega de todo material CIF almoxarifado SAAE 

PIUMHI-MG a Praça Zeca Soares nO 211- Centro - Piumhi-MG, e com todos 
os impostos inclusos no preço 

Empresa: @j  ÓOOÍÔ  
Endereço: Cl   n?  
CNPJ:   Õggt/Úayágelefone: [já  
Inscrição Estadual 5  0000;? 

Email: Abc/amooo @ aiaíbesupgrmeuoodo» meu 
Prazo de Entrega:   

Código Item Especificação Unid. Qtde. Marca Valor TOTAL 
Produto - _ _- - ¡ Unitário › 5 

SAAE _ 

0001 01 AÇÚCAR CRISTAL contendo no Unid. 500 
mínimo 99,3 % de sacarose 
deverá ser fabricado de suco de 

cana, livre de fermentação, isento 
de matéria terrosa, de parasitas e 

de detritos animais 'ou vegetais. _ 

Embalagem primária em sacos 

plásticos resistentes de 5 kg. No 

rótulo deverá trazer a ou  
denominação “açúcar", seguido do &t;  \ 
tipo e a classificação - Rotulagem \ Nutricional Obrigatória. RDC 259 

de 20 de setembro de 2002 QQ' (ANVISA). Validade: NU mínimo 3 

(três) meses a partir da data 
de entrega. Considerar as datas 
conforme programação de 
entrega. A data de validade deverá 
constar da embalagem. Pacote de 
05 kg 

2219 O2 APRESU NTADO - fatiado, kg 40 

indicando o prazo de validade. 

resfriado, de 13 qualidade, Q  (O 
embalagem fechada, intacta,  XX¡ A l 

\ . 



 ' ; 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
licitxcoesíçgísaaepiumhixonLbr CNPJ: 23.7S2.8l6.l000i 10 

Auta rquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUÊVEHIINIG - 'Telefax 37-3371-1332 

Código Item Especificação Uni Qtd Marca Valor TOTAL 
Produto d.. e. Unitário 

SAAE h 
0004 03 CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, kg 600 

embalagem aluminizada em pacote_ 4 g¡ 
de IKG. O produto deverá ser 100% 0 §\x\ 
arábica e conter selo de qualidade e do (à 
pureza (ABIC). Validade: No mínimo 2  S' ¡ Q** 
(dois) meses, a partir da data de x entrega. Pacote de 01 KG 

0295 O4 MARGARINA VEGETAL pote 500 Unid. 400 

gramas, cremosa, com sal. deverá Q 
vir especificado na embalagem que a  Q 
mesma é recomendada para uso \0\ 
Culinário, lipídios mínimo 65%  i O) validade mínima de 06 meses após a % 
data da entrega. Unidade de 500 g 

1065 05 REFRIGERANTE Unid. 70 

Bebida não alcoólica, sabor guaraná, 
gaseificada ou carbonatada, 
acondicionada em embalagem de 

polietileno tereftalato multicamada 
descartável (PET). 

o Volume por embalagem : 2 K9¡ 

às especificações e exigências l 

Litros. 

o A embalagem plástica deve atender \  
contidas na Portaria n.°987 de 8 de  %%l dezembro de 1998, da ANVISA, e 
deve conter: 

Fecho com tampa plástica 
descartável com lacre. 

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

entrega. 
O símbolo indicativo de PET grafado 

no próprio plástico da garrafa; 
Rótulo com os itens abaixo: 

=› Identificação do volume; 
:s Descrição dos ingredientes, com a 

indicação 
dos conservantes e corantes 

utilizados; 
=› Informação nutricional; 
:› Nome e endereço da empresa 
responsável pelo preparo; 
à Identificação do volume; 
:› Número do CNPJ ou do Registro no 

Ministério da Agricultura (MAPA) 



 
serviço Autônomo de Água e Esgoto 

lidam Qsaaepiumhhcombr CNPJ: 23.782.816¡'D001 i0 

@Ás - COZINHA 

Autarquia Municipal (Lei 1035.90) Praça Zeca Soares. II¡ - 37925-000 PIUNIHUÊESG- 'Telefax 37-33714332 

Código 
Produto 

SAAE 

Item Especificação Unid. Qtde. Valor TOTAL 
Unitário 

Marca 

0601 01 GÁS LIQUEFEITO do petróleo 

acondicionado em botijão de 13 
kg, altamente tóxico e inflamável, 
e suas condições deverão estar de 
acordo com a portaria 47 de 

24/03/99 ANP, NPR 14024 da 
ABNT. 

Unid. 15 

*W864 

Código 
Produto 

SAAE 

Item Especificação Unid. Qtde. Valor TOTAL 
Unitário 

Marca 

0706 O1 DESCARTÂVEL 

TRANSPARENTE, capacidade 
com 200ml, para água, de 

primeira linha, não quebradiço, 
com borda reforçada, de 1a 

quaiidade. O produto devera' ser 
aprovado pela ABNT norma NBR 

14.865. material poliestireno 
atóxico deverá vir especificado no 
copo PP max. 05, reciclável. 
Pacote com 100 unidades. 

C0 P0 Pct. 500 

@i  \ 

3,99 °› 

\C-b 

D007 02 COPO DESCARTAVEL 

TRANSPARENTE, capacidade 
com 50ml, para café, de primeira 
linha, não quebradiço, com borda 
reforçada, de 1a qualidade. O 

produto deverá ser aprovado pela 
ABNT norma NBR 14.865. material 

poltestireno atóxico deverá vir 
especificado no copo PP max. 05, 
reciclável. Pacote com 100 
unidades. 

Pct. 50 

6° 
1,59 i9 

0011 03 FILTRO CAFÉ 

DESCARTÁVEL, material100°/o 
celulose, tamanho n° 103, 
aplicação garrafa térmica para 

café, características adicionais 
dupla costura. Embalagem com 
30 unidades de filtro de café. 

DE Unid 200 

(9 

J,99 bai» 

Código 
| Item i 

Especificação |Unid. Qtde. Marca I Valor |TOTAL I 



 
Serviço Autônomo do Água e Esgoto 

CNPJ: 217823316100011!) litilacuesírjsaaepiumhLconLbr 
Autarquia :Municipal (Lei 1035f90) Praça Zeca Soa res. 21 l - 37925-900 P] UJUÍHIIMG -Telefax 37-3371-1332 

Produto 
SAAE 

Unitário 

0825 01 ÁGUA SANITÁRIA, ASPECTO: 

Liquido, COMPOSIÇÃO : A base de 
hipoclorito de sódio ou cálcio, 
TEOR CLORO ATIVO: Entre 2,0 a 

2,5% p/p, COR: Amarela 
esverdeada bastante fraca, 
APLICAÇÃO: Assepsia de 
ambientes e roupas, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 
Isenta de corantes, detergentes e 

aromatizantes , EMBALAGEM: 

Frasco plástico com tampa e lacre 
de segurança, Peso líquido: 1 
litro 

Unid. 50 

M9 

2988 02 ÁLCOOL ETÍLICO LIQUIDO para 

uso doméstico, mínimo de 46,00 
INPM, tradicional, frasco com D1 

litro, validade mínimo 
remanescente de 24 meses, com 

certificado do INMETRO e 

características gerais do produto 
impressas na embalagem 

Unid. 20 

0294 03 DESINFETANTE, perfumado, 
fragrância suave, com validade de 
01 (um) ano após data da 

entrega. deverá ter impresso na 

embalagem corn marcação 
permanente: nome ou marca do 

fabricante data de fabricação, 
prazo de validade, registro na 

secretaria de vigilância sanitária 
do ministério da saúde, testado 
dermatologicamente, nome e 
registro do técnico responsável. 
Embalagem com 500 ml. 

Unid. 200 

0008 04 DETERGENTE NEUTRO, 
concentrado, devera' conter linear, 
alquil benzeno, sulfato de sódio e 

vir especificado na embalagem 
“dermatologicamente testado". 
com validade de 1 (um)ano apos 

data da entrega. Embalagem 
com 500 ml . 

Unid. 300 

W 
0347 O5 ESCOVA "DE LAVAR ROUPAS" 

com base de plástico resistente, 
cerdas nylon macias. Tamanho 
médio alça anatômica. 

Unid. 05 

W 
0005 O6 ESPONJA os LÃ o¡ Aço - 

Pacote com 60 g com 8 

unidades (tipo Bombril ou 

similar). 

Unid. 50 

199 i 

Código Item Especificação Unid. Qtde. Marca Valor TOTAL 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

CNPJ: 23.78Z.816/U00] 10 liciiacoes@saaepiumhi.com.br 

Autarquia iVlunicipsi (Lei 1035790) Praça Zeca Soares. 2!¡ - 37925-000 Pl LEMHUNIG -n Telefax 37-337i-l332 

P rod uto 
SAAE 

0010 O7 ESPONJA LIMPADORA DUPLA- 

FACE, medindo 110 mm x 74 mm 
x 23 mm, embalada em plástico 
individual. 

Unid. 200 

1068 08 LIMPA ALUMÍNIO - frasco de 
500 ML / Limpa Alumínio de 1a 

qualidade 

Unid. 20 

2360 09 PEDREX LIMPA PEDRAS. 
Detergente Ácido. Remover 

sujeiras inorgânicas encardidos de 

terra, excesso de rejuntos e 

calcificações. Tipos de pisos: 
Pedras rústicas, miracema, são 

tomé, ouro verde, pirinopolis, 
pedra mineira, lagoa santa, outro 
preto, rosa Carandaí, macaquinho, 
portuguesa entre outras. Galão 
de D2 litros 

Unid 05 

0013 10 PAPEL HIGIÊNICO, folha 
simples de alta qualidade, 
MEDIDA: 60mx10cm (tolerância 
2°/o), FRAGRÂNCIA: Neutra, COR: 

Branca, COMPOSIÇÃO: 100% 
fibras de celulose virgem - não 

reciclado, APRESENTAÇÃO: 
Gofrado, com picote, alta 
absorção, CARACTERÍSTICAS 

ADICIONAIS: Ausência de furos, 
rasgos, manchas, cheiro ou 
quaisquer substâncias nocivas a 
saúde. 

Unid. 2.500 

0712 11 REFIL LIMPA 

LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO : Lauril 
éter sulfato de sódio, 
coadjuvantes, corante e água, 
Biodegradável, APLICAÇÃO: 

Limpeza de vidros em geral, 
Frasco, 500ml. 

VIDROS, Unid. 20 

0012 12 SABÃO EM 

COMPOSIÇÃO : A base de Alquil 
benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo aniônico, coadjuvantes, 
tamponantes, corante, .sinergista, 
branqueador óptico, fragrância, 
carga e água, QUALIDADE: 

Biodegradável, Caixa de papelão 
ou pacote plástico original do 
fabricante, Pct: 1kg, 

P0 AZUL, Unid. 30 

0019 13 SABAO EM BARRA glicerinado 
200grs. 

Unid. 50 

Código 
Produto 

Item Especificação Unid. Qtde. Valor 
Unitário 

TOTAL 



 
Serviço Autónomo de Água e Esgoto 

CNPJ: 23.7'82.8I6¡0001i0 

Autarquia Nhmicipa] (Lei 1935/90) Praça zm: Soares, 21| 47925-090 PIUMHEIMG / Telefax 3133714332 
licitacoesúíjlsaacpiumhi.com.l1r 

SAAE 
0018 14 SABONETE em barra com 90 g 

(comprovado na embalagem), 
gIicerinado/cremoso/hidratante, de 

alta qualidade, composto de 
substâncias que eliminem germes 

e bactérias, fragrâncias diversas, 
embalado em caixinhas 
individuais, validade mínima 
remanescente de 24 meses. 

Unid. 150 

_a 

cal* 1.39 

0015 15 SACO DE ALGODÃO - TIPO 
CRÚ; tamanho: 76cm x 50cm; 
aplicação: limpeza chão; 
características adicionais: tecido 

grosso, sem furos, com alto poder 
de absorção. 

Unid. 30 

2990 16 SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 
para acondicionamento de 

resíduos domiciliares (resíduos 
geral ou misturado ou 

contaminado não passível de 

separação), em resina 
termoplástica virgem ou reciclada, 
capacidade nominal para 100 
litros, na cor preta, com no 
mínimo de 0,8mm a 0,10mm de 

rnicragem. DIMENSÕES 75cm x 

1,05m, de 100 litros-Zu Kg. 
Pacote com 05 unidades 

Pct 100 

2989 17 SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 
para acondicionamento de 
resíduos domiciliares (resíduos 
geral ou misturado ou 

contaminado não passível de 

separação), em resina 
termoplástica virgem ou reciclada, 
capacidade nominal para 30 litros, 
na cor preta, com no mínimo de 
0,8mm a 0,10mm de rnicragem. 
DIMENSÕES 59cm x 62cm, 3o 
litros -6 kg. Pacote c¡ 10 unid. 

Pct 150 

lvô 

408 18 SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 
para acondicionamento de 

resíduos domiciliares (resíduos 
geral ou misturado ou 

contaminado não passível de 
separação), em resina 
termoplástica virgem ou reciclada, 
capacidade nominal para 15 litros, 
com no mínimo de 0,8mm a 

0,10mm de rnicragem. 
DIMENSÕES 90 x 125cM, 15 
litros-Pacote c/ 20 unid. 

Pct 200 

0017 19 SAPONÁCEO, Líquido cre moso, 
Tensoativo biodegradável, 
PRINCÍPIO ATIVO: Linear 

Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio, 

Unid. 12 



 
liciiacuesaílsaaepiumhi.com.br CNPJ: 231823161000110 

Autarquia ;Niunicipal (Lei 1035f90) Praça Zeca Sm¡ ra, Z i1 - 37925-000 Pl UklHI/MG -Telefax 37-337 E4332 

COMPOSIÇAOiinear 
Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio, 

coadjuvante, alcalinizante, 
espessante, abrasivo, 
conservante, essência e veiculo, 
AROMA": Limão, EMBALAGEM: 

Frasco, 300 ml, TAMPA: Abre- 
fecha, APLICAÇÃO: Limpeza de 
superfícies de inox, esmaltados, 
fórmicas e cromados. 

_à 

s 99 

Código Item Especificação Unid. Qtde. Marca Valor 
Produto Unitário 

SAAE 

0022 20 VASSOURA DE PELO com Unid. 10 .09, 
cabo revestido de boa  g  quaüdade I 

0559 21 VELA CERÂMICA uma. os já, 
MICROPOROSA para filtro de  L¡  
barro com O3 velas para agua i 

MATERIAL COPA/COZINHA 
LOTE v 

Código Item Especificação Unid. Qtde. Marca Valor 
Produto Unitário 

SAAE a 

01695 1 Copo de vidro liso, incoíor, Unid. 30 . O 
(americano) com capacidade para    l. 200 ml. i 

03936 2 Copo de vidro liso, incolor. Unid. 30 . 

(americano) corn capacidade para m¡ a'.  30o ml. 'às ' 

Local e Data     tante ( Nome e Assinatura da Lici ígnatária) 
Representa nte Legal 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 65_232_g2s/0oo1-47 Data hora cotação:02/03/2017 

SUPERMERCADO TUIUTI LTDA 
90 / 2017 RUA ARMANDO VIOTTI, 19 

PlUMHl - MG 

Contato: LUIS HENRIQUE 

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 umdade Preço unitário 

;21000000001 ACUCAR CRISTAL 05KG 500,00 UN(5) 10,99 
Marca: 

Modelo: 

00000000825 AGUA SANITARIA 01 LITRO 50,00 UN(S) 2,69 
Marca: 

Modelo: 

00000002988 ALCOOL ETILICO LIQUIDO 20.00 UN(s) 6,49 
Marca: 

Modelo: 

00000002219 APRESUNTADO FATlADO 40.00 KG(s) 14,90 
Marca: 

Modelo: 

00000004679 CAFÉ EM PO TORRADO E MOÍDO, 01 KG 601100 KG(s) 17,93 
Marca: 

Modelo: 

...f\1 _ 

...400001695 COPO DE VIDRO 200ml 30,00 UN(s) o_a5 

Marca: 

Modelo: 

00000003936 COPO DE VlDRO 300ml 30,00 UN(s) 3,49 
Marca: 

Modelo: 

00000000706 COPO DESCARTÁVEL 200ML PARA ÁGUA 500,00 PT(s) n 3_99 

Marca: 

Modelo: 

00000000007 COPO DESCARTAVEL SDML PARA CAFE 50,00 PT(s) 2,49 
Marca: 

Modelo: 

Sistema: MGFCompras - Coiacaool .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: 65.232.928/0001-47 Data hora cotação:02f03/2017 

SUPERMERCADO TUIUTI LTDA 

90/2017 RUA ARMANDO VIOTTI, 19 

PIUMHI - MG 

Contato: LUIS HENRIQUE 

Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares. 211, Piumhi-MG 
Validade 30 dias Prazo entrega: 3D dias 

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

/63000000294 DESINFETANTE 500ML 200,00 Un(s) 5,49 
_ Marca: 

Modelo: 

00000000008 DETERGENTE NEUTRO 500ML 300,00 Un(s) 1,75 
Marca: 

Modelo: 

00000000347 ESCOVA P¡ LAVAR ROUPA 5,00 UN(s) 3,99 
Marca: 

Modelo: 

00000000005 ESPONJA DE LÁ DE AÇO 50,00 UN(s) 1,49 
Marca: 

Modelo: 

00000000010 ESPONJA LIMPADORA DUPLA FACE 200.00 UN(s) 1,50 
Marca: 

Modelo: 

_fxl 
03000000011 FILTRO DE PAPEL 103 200,00 UN(s) 3,39 

Marca: 

Modelo: 

00000000601 GÁS LIQUEFEITO DE COZINHA 13KG 15.00 UN(s) 69,00 
Marca: 

Modelo: 

00000001068 LIMPA ALUMÍNIO 500ML 20.00 UN(s) 2,19 
Marca: 

Modelo: 

00000002360 LIMPA PEDRAS GALÃO 2 LITROS 5,00 UN(s) 9,99 

Marca: 

Modelo: 

Sistema: MGFCompras - Colacao01rpl PÉQÍW 2 



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: 65.232.928/0001-47 Data hora cotação:02/03f2017 

SUPERMERCADO TUIUTI LTDA 
90/2017 RUA ARMANDO VIOTTI, 19 

PIUMHI - MG 

Contato: LUIS HENRIQUE 

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 

#9000000295 MARGARINA VEGETAL 5006 400,00 UN(s) 4,49 
_ Marca: 

Modelo: 

00000000013 PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES SOM X !ÚCM 2.500,00 UN(s) 1,50 
Marca: 

Modelo: 

00000000712 REFIL LIMPA VIDRO LIQUIDO SOOML 20,00 UN(s) 3,99 
Marca: 

Modelo: 

00000001065 REFRIGERANTE 2000ML 70,00 UN(s) 5,99 
Marca: 

Modelo: 

00000000012 SABÃO EM PO AZUL 01KG 30,00 UN(s) 6,99 
Marca: 

Modelo: 

_fg 
...000000019 SABAO EM BARRA GLICERINADO 50.00 UN(s) 1,59 

Marca: 

Modelo: 

00000000018 SABONETE EM BARRA QOG 150,00 UN(s) 1,19 
Marca: 

Modelo: 

00000000015 SACO ALGODÃO CRU 30,00 UN(s) 2,79 
Marca: 

Modelo: 

00000002990 SACO PLASTICO PARA LlXO 100 LITROS 100,00 PT(s) 3,19 
Marca: 

Modelo: 

Slstema; MGFCompras - Cotacao01.rpt Páglha 3 



_ 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: 65.232.928/0001-47 

SUPERMERCADO TUIUTI LTDA 
Data hora cotação:02/03/2017 

90 / 2017 RUA ARMANDO VlOTTl, 19 

PlUMHl - MG 
Contato: LUIS HENRIQUE 

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

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

_131000000408 SACO PLASTICO PARA LlXO 15 LlTROS 200,00 PT(s) 3,19 
_ Marca: 

Modelo: 

00000002989 SACO PLASTICO PARA LIXO 30 LITROS 150,00 PT(s) 3,19 
Marca: 

Modelo: 

00000000017 SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO 300ML 12,00 UN(s) 5,49 
Marca: 

Modelo: 

00000000022 VASSOURA DE PELO 10,00 UN(s) 6,99 
Marca: 

Modelo: 

00000000559 VELA CERAMICA MlCROPOROSA Pl FILTRO 6,00 UN(s) 6,49 
Marca: 

Modelo: 
_./'\ 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 31.423,92 

Sistema: MGFCompras - Colacao01 ,rpl Página 4 



COTAÇÃO SAAE PIUMHI-MG 

Assunto: COTAÇÃO SAAE 'PIUÍVIHI-MG 

De: Licítacoes <Iicíta_coes3@saaepiumh¡.com.br> 
Data: 15/02/2017 09:39 
Para: sutu¡uti2@teri*a';com.br 

A 

LUIS HENRIQUE 
SETOR DE LICITAÇÕES=E«CDNTRATOS 

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 

un. 7-.: = ,- 

-Anexos 

ORÇAMENTO BASEEaõcx 68,2KB 

a «m--awzgn r _. 

1 de 1 ' zo/oz/zoí? 13:14 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
ticitacncsfnfàszlzlepilnmhlcom.hr CNPJ: 23.782.311 6/0001 lü 

.Autarquia Nlnnicipzil (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares. 2] l - 37925-000 PIUMl-II/MG - Telefax' 37-33714332 

ORÇAMENTO BASE PARA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO 
PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS 

Favor fazer cotação de preços do material abaixo relacionado para entrega 
FUTURA PARCELADA de acordo com as necessidades do SAAE com 

pagamento a vista na entrega de todo material CIF almoxarifado SAAE 

PIUMHI-MG a Praça Zeca Soares nO 211- Centro - Piumhi-MG, e com todos 
os impostos inclusos no preço 

Empresak &UQR  
Endereçokj4l7\   
em es . ,,25a.Qal8/cnoi.4ee.efone; m» 537¡ @too 
Inscrição Estadual    _ - 

EmaiILÊUKJWhIJQüÍ i0/ .ç g' 1gb? 4% 33mggÀ"g)(1;Q;@É;z§§L.gpri-nulo." 

Prazo de Entrega: 

Código Item Especificação Unid. Qtde. Marca Valor TOTAL 
Produto Unitário 

SAAE 
0001 01 AÇÚCAR CRISTAL contendo no Unid. 500 

mínimo 99,3 % de sacarose 
deverá ser fabricado de suco de 

cana, livre de fermentação, isento 
de matéria terrosa, de parasitas e 

de detritos animais ou vegetais. _ orOO l Embalagem primaria em sacos 
plásticos resistentes de 5 kg. No 
rótulo deverá trazer a 

denominação "açúcar", seguido do ' 
tipo e a classificação - Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 

de 20 de setembro de 2002 0  
(ANVISA). Validade: No mínimo 3 _ l \ 

CJ** 
..c- U3 EJ*- 9. L.) 

(três) meses a partir da data 
de entrega. Considerar as datas 
conforme programação de 
entrega. A data de validade deverá 

constar da embalagem. Pacote de 
O5 kg 

2219 02 APRESUNTADO - fatiado, kg 40 
resfriado, de 1a qualidade, 
embalagem fechada, intacta, 
indicando o prazo de validade. 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoes@saziepiuml;i.com.l›r CNPJ: 23.782.8l6›'00lIll0 
Autarquia Municipal (Lei 1035790) Praça Zeca Soares. 211 e 37925-000 PIUEETEIUJWICI - Telefax 37-33714332 

Código Item Especificação Unid Qtde Marca Valor TOTAL 
Produto . . Unitário 

SAAE 
0004 03 CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, kg 600 

embalagem aluminizada em pacote 
de 1KG. O produto deverá ser 100% 

arábica e conter selo de qualidade e 

pureza (ABIC). Validade: No mínimo 2 

(dois) meses, a partir da data de 
entrega. Pacote de 01 KG 

 áââ” 
J/Trlgñ JoÍÉÍÊJJO 

0295 04 MARGARINA VEGETAL pote 500 Unid. 400 
gramas, cremosa, com sal. deverá 

vir especificado na embalagem que a 

mesma é recomendada para uso 

Culinário, lipídios mínimo 65% 
validade minima de 06 meses após a 

data da entrega. Unidade de 500 g 

44,140 I'l%.c0 

1065 05 REFRIGERANTE Unid. 70 

Bebida não alcoólica, sabor guaraná, 
gaseificada ou carbonatada, 

l 

acondicionada em embalagem de   polietileno tereftalato multicamada l 
descartável (PET). . ' 

o Volume por embalagem : 2 x 

Litros. 
- A embalagem plástica deve atender 
às especificações e exigências . 

contidas na Portaria n°987 de 8 de 

dezembro de 1998, da ANVISA, e 

deve conter: , 
Fecho com tampa plástica 

descartável com lacre. 

Data de validade impressa, minima 

de 3 meses a partir da data de 
entrega. 
O símbolo indicativo de PET grafado 

no próprio plástico da garrafa; 
Rótulo com os itens abaixo: 

=› Identificação do volume; 
e, Descrição dos ingredientes, com a 

indicação 
dos conservantes e corantes 

utilizados; 
:.- Informação nutricional; 
=› Nome e endereço da empresa 
responsável pelo preparo; 
:a Identificação do volume; 
=› Número do CNPJ ou do Registro no 

Ministério da Agricultura (MAPA) 



 SAÁÍSÍ' ,E 
@MEME 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
iicilacocsaffkjszmcpiumlii.coi1a.hr (JNPJ: 23.782.8Eú¡0(iil¡10 

Auãarquia ¡Municipal! (Lci 11335/5313) .Praça ?mea Silares, 21| e 379254100 Plliñil--ll/EVÍG - 'Felcfax 37-337l-|332 

GÁS - COZINHA 

Código Item Especificação Unid. Qtde. Marca Valor TOTAL 
Produto Unitário 

SAAE 
0601 01 GÁS LIQUEFEITO do petróieo Unid. 15 

e suas condições deverão estar de 
acordo com a portaria 47 de 
24/03/99 ANP, NPR 14024 cia 

ABNT. 

\ . 

~ acondicionado em botijão de 13 ' 

Código Item Especificação Unid. Qtde. Marca Valor TOTAL 
Produto Unitário 

SAAE 
070a 01 copo DESCARTÁVEL Pct. 50o 

TRANSPARENTE, capacidade 
corn 200ml, para água, de 
primeira linha, não quebradiço, › 

com borda reforçada, de 13   
qualidade. 0 produto deverá ser 
aprovado pela ABNT norma NBR 

14.865. material poiiestireno 
atóxico devera' vir especificado no 
copo PP max. D5, reciclável. 
Pacote com 100 unidades. 

0007 02 COPO DESCARTÁVEL Pct. 50 

TRANSPARENTE, capacidade 
com 50ml, para café, de primeira _gr 
linha, não quebradiço, com borda 
reforçada, de 1a qualidade. O g   ISO 
produto deverá ser aprovado pela ¡ 

ABNT norma NBR 14.865. material 
poliestireno atóxico deverá vir 
especificado no copo PP max. 05, 
reciclávei. Pacote com 100 
unidades. 

DESCARTÁVEL, materiaI100°/o  b  
celulose, tamanho n° 103, 5 p aplicação garrafa térmica para g   3  
café, características adicionais 

0011 03 FILTRO DE CAFÉ Unid 20o §) 
f!) 

dupla costura. Embalagem com 
30 unidades de filtro de café. 



A utarquia Municipal (Lei 15135/90) Praça Zeca Soares. 21| - 37925-000 Pãiilvii--ll/Mfi - Telefax 37-337l-l332 

 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

CNPJ: ZJÍÍXZJHÓ/ÚUÍH 10 liciiacoesüjjsa-.iepitlmla Í.C0l'l!.lil' 

iCódigo 
Produto 

SAAE 

Item Especificação Unid. Qtde. Marca 
Unitário 
Valor u TOTAL 

0825 Dl ÁGUA SANITÁRIA, ASPECTO: 

Líquido, COMPOSIÇÃO : A base de 
hipoclorito de sódio ou cálcio, 
TEOR CLORO ATIVO: Entre 2,0 a 

2,5% p/p, COR: Amarela 
esverdeada bastante fraca, 
APLICAÇÃO: Assepsia de 
ambientes e roupas, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 

Isenta de corantes, detergentes e 

aromatizantes , EMBALAGEM: 

Frasco plástico com tampa e lacre 
de segurança, Peso líquido: 1 
litro 

Unid. 50 

9,65¡ 

2988 02 ÁLcooL ETÍLICO LÍQUIDO para 
uso doméstico, minimo de 46,00 
INPM, tradicional, frasco com 01 
litro, validade mínimo 
remanescente de 24 meses, com 
certificado do INMETRO e 

características gerais do produto 

impressas na embalagem 

Unid. 2D 

6*. 'ZE- 
43 

0294 03 DESINFETANTE, perfumado, 
fragrância suave, com validade de 
01 (um) ano após data da 
entrega. deverá ter impresso na 

embalagem com marcação 
permanente: nome ou marca do 
fabricante data de Fabricação, 
prazo de validade, registro na 

secretaria de vigilância sanitária 
do ministério da saúde, testado 
dermatologicamente, nome e 

registro do técnico responsável. 
Embalagem com 500 ml. 

Unid. 200 

m0; 

5% IOCiíLOO 

0008 U4 DETERGENTE NEUTRD, 
concentrado, devera' conter linear, 
alquil benzeno, sulfato de sódio e 

vir especificado na embalagem 
“dermatologicamente testado". 
com validade de 1 (um)ano apos 
data da entrega. Embalagem 
com 500 ml . 

Unid. 300 

"i 

0347 05 ESCOVA "DE LAVAR ROUPAS" 

com base de plástico resistente, 
cerdas nylon macias. Tamanho 
médio alça anatômica. 

Unid. 05 

3901 10195 

0005 O6 ESPONJA DE LÃ DE AÇO - 
Pacote com 60 g com 8 
unidades (tipo Bombril ou 

similar). 

Unid. 50 lim M50 



\ 7_ a 

. .w FACE, medindo 110 mm x 74 mm  

sAÁxifls 
@omega 

serviço Autônomo de Água e Esgoto 
licitacoesgíõsanepiurnhiconLhr (ÉNPJ: 23.782.8l6›'0[|EI| 10 

:tutarquia ¡Vlunicipal (Lei l(i35¡90) Praça Zcen Soares, 2El - 3792SAUIH) PllíNiill/WIÇ] - 'Felcfax 37-3371-¡332 

Codigo Item Especificação Unid. Qtde. Marca Valor TOTAL 
Produto Unitário_ 

SAAE 5,112 . ,,._ . #namo 001o, 07 ESPONJA LIMPADORA DUPLA- Unid. 20o VÊ _JIOU 

x 23 rnm, embalada em plástico 
individual. 

1068 08 LIMPA ALUMÍNIO - frasco de Unid. 20  “a  J 500 ML/ Limpa Alumínio de 1a a_  ,f 
quahdade V 

2360' 09 PEDREX LIMPA PEDRAS. Unid 05 

(f Detergente Ácido. Remover 

\ sujeiras inorgânicas enCardidos de q( 
terra, excesso de rejuntos e  aq, x.) 
Calcificações. Tipos de pisos: r 

Pedras rústicas, miracema, são 
torne, ouro verde, pirinopolis, 

pedra mineira, lagoa santa, outro 
preto, rosa Carandaí, macaquinho, 
portuguesa entre Outras. Galão 
de 02 litros 

0013 10 PAPEL HIGIÊNICO, folha Unid. 2.500 

simples de alta qualidade,  MEDIDA: soinxmcm (toierância “ 

2%), FRAGRÂNCIA: Neutra, COR: 

Branca, COMPOSIÇAO: 100% 
fibras de Celulose virgem - não   
reciclado, APRESENTAÇAO:  Gofrado, Corn picote, alta 
absorção, CARACTERÍSTICAS 

ADICIONAIS: Ausência de furos, 
ras-gos, manchas, cheiro ou 
quaisquer substâncias nocivas a 

saúde. 

0712 11 REFIL LIMPA VIDROS, Unid. 20 
LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO : Lauril 

éter sulfato de sódio, -› 8 9 Q 
coadjuvantes, corante e água, 

'Mw 
Biodegradável, APLICAÇÃO: 
Limpeza de vidros em geral, 
Frasco, 500ml. 0° 

0012 12 SABÃO EM PÓ AZUL, Unid. 3o 

COMPOSIÇÃO : A base de Alquil 
benzeno sulfonato de sódio, 

tensoativo aniõnico, coadjuvantes,   QOWÕrO tamponantes, Corante, sinergista, 4 

branqueador óptico, fragrância, ~ 

Carga e água, QUALIDADE; *\ 
Bíodegradável, Caixa de papelão 
ou pacote plástico original do 
fabricante, Pct: 1kg, 

0019 13 SABAO EM BARRA glicerinado Unid. 5o wi  ?(36%) 200grs. 



Serviço Autónomo de Água e Esgoto 
Iicilacnvsíãvaauepianmhtcnnn.hr (NH: 23.7323 ló/Olllll 10 

Állhlfqllia 'Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Som-cs. 211 ñ 37925-000 PlLãl\1l-ll/i\"l(E - Telefax 37-33714332 

Código Item Especificação Unid. Qtde. Marca Valor 'TOTAL 
Produto Unitário 

SAAE 
0018 14 SABONETE em barra com 90 g Unid. 150 

(comprovado na embalagem), ' ' , 
glicerinado/cremoso/hidratante, de I   alta qualidade, composto de ' 
substâncias que eliminem germes 

e bactérias, fragrâncias diversas, (P embalado em caixinhas 

individuais, validade mínima 
remanescente de 24 meses. 

0015 15 SACO DE ALGODÃO - TIPO Unid. 30 

CRÚ; tamanho: 76cm x 50cm; . ^p\  
aplicação: limpeza chão;  fà» características adicionais: tecido ,._ 

grosso, sem furos, com alto poder 1 f? de absorção. 

\...J 

2990 16 SACO PLÁSTICO PARA LIXO, Pct 100 
para acondicionamento de 

resíduos domiciliares (resíduos q 00 
geral ou misturado ou r\  ' 
contaminado não passível de @JJ q 
separação), em resina 
termoplástica virgem ou reciclada, 
capacidade nominal para 100 
litros, na cor preta, com no 
mínimo de 0,8mm a O,10mm de 
micragem. DIMENSÕES 75cm x 

1,05m, de 100 litros-20 Kg. 
Pacote com 05 unidades 

2989 17 SACO PLÁSTICO PARA LIXO, Pct 150 
z para acondicionamento de 

resíduos domiciliares (resíduos 'q geral ou misturado ou êil q '  
contaminado não passível de h 
separação), em resina 
termoplástica virgem ou reciclada, 
capacidade nominal para 30 litros, 
na cor preta, com no mínimo de 

0,8mm a O,10mm de micragem. 
DIMENSÕES 59cm x 62cm, 3o 
litros -6 kg. Pacote c/ 10 unid. 

408 18 SACO PLÁSTICO PARA LIXO, Pct 200 
para acondicionamento de 

resíduos domiciliares (residuos 5   
geral ou misturado ou ,lv 1' 

contaminado não passível de 
separação), em resina 
termoplástica virgem ou reciclada, 
capacidade nominal para 15 litros, 
com no mínimo de 0,8mm a 

O,10mm de micragem. 
DIMENSÕES 90 x 125CM, 15 
litros-Pacote c/ 20 unid. 



 
serviço Autônomo de Água e Esgoto 

(TNPJ: 23.782.8I6!00UI IO licilacoesfsfàsaacpitamhicom.hr 
Autarquia Wlunicipzit ("Lei HD5190) Praça Zeca Soares. 21 l 7 37925-000 Pll.li\'1 l lllâíf¡ -Tulefnx 37-337I-i332 

Tensoativo biodegradável, 
PRINCIPIO ATIVO: Linear 

Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio, e 

COMPOSIÇAO:Linear 

Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio, Õ 5 .q q Q  
coadjuvante, alcalinizante, g ' 
espessante, abrasivo, 

conservante, essência e veículo, 

AROMA: Limão, EMBALAGEM:  Frasco, 300 ml, TAMPA: Abre- 
fecha, APLICAÇAO: Limpeza de 

superfícies de inox, esmaltados, E fórmicas e cromados. 

Código Item Especificação Unid. Qtde. Marca Valor TOTAL 
Produto Unitário 

SAAE R 

0022 2o VASSOURA DE PELO corn uma. 1o  O¡ cabo revestido de boa m    
qualidade Q. 

0559 21 VELA CERÂMICA Unid. 06 mnm 
MICROPOROSA para filtro de * <  0]  
barro com 03 velas para agua ¡BTdm-J V 

MATERIAL COPA/COZINHA 
LOTE V 

Código Item Especificação Unid. Qtde. Marca Valor TOTAL 
Produto Unitário 

SAAE 

01695 1 Copo de vidro liso, incolor, Unid. 30 mui¡ ._ (americano) com capacidade para oh   
200 ml. 

03936 2 Co o de vidro liso, incolor, Unid. 30 
(anÊe-rícano) com capacidade para @ñoown agf 6T l 
300 ml. 

Local e Data 
Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representante Legal 



Secretaria de Governo da Presidência da Repúbtica 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresariai e Integração 
Secretaría de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certidão Simplificada 
Certiñcamos que asiríniOrrnações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição. 
Nome Empresarial: SUPERMERCADO TUIUTI LTDA 

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

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

31 2040408329 e.  .,.., 6523292810001 -47 __ 2210111993 0511211992 

Endereço Completo: ' ' 

RUA ARMANDO VIOTTI 19 - BAIRRO CENTRO CEP:37925-000 - PIuMHIrMc_ 

Objetosociat: _  5_ . -' ' ' - - - . 

COMERCIO vAREJIsTANp-RAMO DE SUPERMERCADO. COMERCIO VAREJISTA DE :GLP GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO E 
AGENTE RECEBEDOR DECON-TAS DE TELEFONE, GASELUZ; AGUA E ESGOTO, ETC E DE OUTROS TITULOS E VALORES 

   
 

Capital Social:   _ _ = Microempresa ou .Prazo de Duração 
SEISCENTOS E cINcOMII; REAis . _ . " g . _ Empresa de Pequenü - 

Capital Integralizado: Rs' 605.000,00 ' . j_ "P°"° ' "INOETERMINAOO 
sEIscENTOsEciNco MIL REAIS _ ; -- . .' ' ' NÃO - 

. --   -- - (Lei Complementar 
- - ' n°12310B) 

Sócio(s)1Adrninistrador(es);:' _ - - . _ _' ' - ' . 

CPFINIREJ  Nome  _   - 43:.; Térrn. Mandato Participacão ' Função 

105.170.'e6e-50.ELIsA ôEgArtÍMA cbsTA-Í .'37 Í"? E  T* É R$ 00.500,00 socio". ' - 

105.1?B'.6'96-_75 ERIKA MAIÊÍIAIÇOSTA "  55" ' Ê  ;R$505 9.00¡ socio' ' 

9?0.849;506+_'63 IMAcuLA * WIIJÇEICAO PEREIRAcOsTA_ xxxxiixx -3 R$'6..__500,_o0'  socio _ 

4aa.17.7I.566:-_00 MOAÊÍR COSTA¡ - .xxxxxxx :R$423.500,00:  j; - SÓCIOIADMIVNISTRADÔR    statusrxxxxxxxx a: 
ÚltimO-IArquiVamento: 2210012010  ' 

Ato  002. - AL _. .O 

  íjsituação: ATIVA. 't  
Evento(s)__ '2001 - ENTL OADE SOOIOIAOMINISTRADOR.   Empresatsh-Antecessora "í __ 7 . . _ ._ , : ._ . _ _ . .. 

Nome Anterior; '_ :Ni_r_e_. -'  ' 'Número Aprovação UF Tjpo Movimentação 

COMEROIALÍÍELIZIUTI-LÇT* if *icxmoocx '- -aa50:153*-. "  ' no( ALTERAÇÃO-DE NOME 
_ EMPRESARIAL 

FiIial(ais) nesta Unidadiédà ed ação Ou raia' dela 

Nire CNPJ j "Endereço _ - - _   z - 

3190234337-3 65.2§2;92Bl0Ú02à2B 'RUA SEVERO VELOSO_ 115a _aAIRRONOvA ESPERANÇA, 37925-000; PIUMHIIMG 
NADAMAHS# . .   . z   . -- 2    ' n Belo Horizonte¡ 100a Janeiro "de 2017_ 1'5__:43    

-.m.z.snwom. 
.... _ .ggymcg. . 

Certidão Simplificada Digital emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a 

autenticidade desta certidão. acesse o site da JUCEMG (www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser 
vatidada de duas formas: 
1) Validação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visual (digite o__n° 9170000092214 e visualize a certidão) 

i||||||||IIIIIIIIIIIIIIWLÇÇÃE1  -   A Pásinatdet 
171062541-9 
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Praça Zeca Soares. 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Cotações vencedoras por fornecedor 

Processo de compra: 90/2017 

AQUISIÇÃO DE MATERIAis PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE 

183855490001-4 STALO SUPERMERCADOS LTDA 

Data do processo: 02/03l2017 Ano de aplicação: 2017 

00000000001 AÇUCAR CRISTAL 05KG 500.0000 10.9900 5495.0000 

00000000825 AGUA SANITARIA 01 LITRO 50.0000 2.8900 13.4.5000 

00000004679 CAFE EM PO TORRADO E MOIDO. 01 KG 6000000 17.9000 107400000 

00000000008 DETERGENTE NEUTRO 500ML 3000000 1.4900 4470000 

ñ)00000005 ESPONJA DE LA DE AÇO 50.0000 1.2900 84.5000 

00000000011 FILTRO DE PAPEL 103 200_0000 1.9900 2.98.0000 

00000000295 MARGARINA VEGETAL 500G 400.0000 2.4900 996.0000 

00000000013 PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 60M x 10CM 2.500.0000 0.9900 2475.0000 

00000001065 REFRIGERANTE 2000ML 70.0000 5.6900 3925.3000 

00000000018 SABONETE EIVI BARRA 90s 1500000 1.1900 1705000 

Total do fornecedor 21.326,80 

23.407.794f0001-0 ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP 

00000002988 ALCOOL ET|L|CO LIQUIDO 20.0000 3.6000 72.0000 

00000002219 APRESUNTADO FATIADO 40.0000 9.1800 3672000 

00000001695 COPO DE VIDRO 200m1 30.0000 0.5300 15.9000 

00000003938 COPO DE VIDRO 300ml 30.0000 1.9800 59.4000 

00000000708 COPO DESCARTAVEL 200ML PARA AGUA 500.0000 2.0600 1030.0000 

00000000007 COPO DESCARTAVEL 50ML PARA CAFE 50.0000 1.1200 58.0000 

100000294 DESINFETANTE 500ML 200.0000 1.2900 2500000 
00000000347 ESCOVA P¡ LAVAR ROUPA 5,0000 1.7200 8.8000 

00000000010 ESPONJA LIMPADORA DUPLA FACE 200.0000 0.3700 74.0000 

00000000801 GAS LIQUEFEITO DE COZINHA 13KG 15.0000 60.0000 9000000 

00000001088 LIMPA ALUMINIO 500ML 20.0000 1.3900 27.8000 

00000002380 LIMPA PEDRAS GALÃO 2 LITROS 5.0000 7.5200 37.8000 

00000000712 REFIL LIMPA VIDRO LIQUIDO 500ML 200000 2.3100 48.2000 

00000000012 SABÃO EM PO AZUL 01KG 30.0000 5.4800 184.4000 

00000000019 SABAO EM BARRA GLICERINADO 50.0000 1.1300 56.5000 

00000002990 SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS 1000000 2,2500 225,0000 

00000000408 SACO PLASTICO PARA LIXO 15 LITROS 2000000 2.2500 4500000 

00000002989 SACO PLASTICO PARA LIXO 30 LITROS 1500000 2.2500 3217.5000 

00000000017 SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO 300ML 12.0000 4.7500 57.0000 

00000000559 VELA CERAMICA MICROPOROSA Pl FILTRO 6.0000 3.5200 21.1200 

Total do fornecedor 4.264,22 

Srstema; MGFCompras - CmacoesPorFornecedorm .rpt Página 1 



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

' Piumhi - MG 

Cotações vencedoras por fornecedor 

Processo de compra: 90 l 2017 Data do processo: 02/03/2017 A00 de aplicação: 2017 

AQUISIÇÃO DE MATERlAIS PARA REPOSlÇÂO DE ESTOQUE 

65.232.928f0001-4 SUPERMERCADO TUIUTI LTDA 

00000000015 SACO ALGODÃO CRU 300000 2.7900 817000 

00000000022 VASSOURA DE PELO 10.0000 6.9900 699000 

Total do fornecedor 153,60 

'W 

Sxstema. MGFCompras - CotacoesPorFornecedorm .rpt Págma 2 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Pesquisa de Mercado 

Processo de compra N° 90 I 2017 

CNPJ Razão sociai do fornecedor pesquisado Valor proposto 

02.281 .025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME - 34.295,90 

18.985.549/0001-48 STALO SUPERMERCADOS LTDA 27.072,42 

23.407.794/0001-08 ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP 29.202,92 

65.232.928/0001-47 SUPERMERCADO TUIUTI LTDA 31.423,92 

Í 

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

Piumhi - MG 

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

AUIORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRÁ 

 
Objeto ................... .. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE 

Declaro para os devidos fins de atendimento ao Inciso II do Art. 16 e 20 da Lei Complementar n° 10112000 (Lei 
de Responsabilidade Fiscal), que referente à Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro, objeto do processo 
licitatório identificado acima, que a despesa em questão tem a devida adequação orçamentária e financeira com a _ 

”' Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual, e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. i 

Por ser verdade, firmo o presente, 

Piumhi- MG, quinta-feira, 2 de março de 2017 

I/.ü 
Ode-cio dflsilva Melo 

Diretor 

“ Protocolo..... 3.471 !2017 02/03/2017 00:00:00   N” Processo... 9012.01? 
I Tipo processo.. 

 Responsável...  Finalidade ...... .. Autorização do ordenador concedida. Classificar o q 

Sistema: MGFCompras - Autorizacao0rdenadorO1.rpt 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 2378281610 

Piumhi - MG 

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

CLASSIFICAÇÃO DE nnoioALioÀos oELIcIrAÇÀo 

Às 11:08 hs desta quinta-feira, 2 de março de 2017, na sala de reuniões do Serviço Aut. de Água_e Esgoto o  
responsável pelo setor de compras concluiu sua análise do processo n° 90 l 2017, referente a AQUIS|ÇAO DE ' 

g MATERIAIS PARA REPOSIÇAO DE ESTOQUE. 

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

7* 

Menor preço e mais vantajoso para Autarquia 

Piumhi - MG, quinta-feira, 2 de março de 2017 3 

Sonia Rosenl Costa 

Responsável pelo setor de compras 

ÊProtocoIo..." 353912017 02/03/2017 11:08 l 

ÍN° Processo... 312.017 i  Tipo processo.. Processo de compra  Modalidade,... Pregão presencial 

Responsável... Sonia Roseni Costa 

_ Sistema: MGFCompras - CIassificacaoProcessoPorModaiidadeU1.rpt Finalidade ...... .. 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

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

Telefax 37-3371-1332 

COSMISSÃO PERMANENTE DE LECETAÇÃO 

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO I DO ART. 48 DA LEI 
COMPLEMENTAR N° 123/2006, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 
COMPLEMENTAR N° 147/2014, A PRESENTE LICITAÇÃO É 
DESTINADA À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 

02/2017 
PROCESSO LIcITATóRIO N° 90/2017 
SETOR/REPARTIÇÃO: SETOR DE PATRIMÔNIO MATERIAL 
E TRANSPORTE-SPMT 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 

OBJETO: O PRESENTE CERTAME TEM POR OBJETO A 
CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE - EPP Ou EQUIPARADAS, VISANDO O 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL 
FORNECIMENTO DE: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E 

MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS 
AO SETOR DE PATRIMÔNIO MATERIAL E TRANSPORTE- 
SPMT DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 

PIUMHI-MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE 

REFERÊNCIA ANEXO I DESTE EDITAL. à 



t) 

 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoes@saaepiumhi.conmbr CNPJ: 23781816/000110 
Autarquia Municipe! (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 ?IUMHI/MG - 

Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMOANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 

02/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 90/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

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

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

edital. 

. APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: 

Dia 10/04/2017 das 08:00 (oito horas) às 09:29h (nove horas e vinte nove 
minutos) 

. ABERTURA DA sEssÃo OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL: 
Dia 10/04/2017 As 0930h (nove horas e trinta minutos). 

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

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

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

. CONSULTAS A0 EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: Na internet, 
no site www.saaepiumhi.com.br ou na Sala de Licitações do SAAE à Praça 
Zeca Soares n° 211, Centro - Piumhi-MG. 

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

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoesíñsaaepiumhLconLbr CNPJ: 23.782.816/0DG110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-900 PIUMHI/MG - 

Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LECITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 90/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

___ PREÂMBULO 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi Minas Gerais, Autarquia 
Municipal criada pela Lei n” 1035/90, 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° 
90/2017, na modalidade Pregão Presencial de Registro de Preços n9 

02/2017, Tipo Menor Preço por ITEM, Contratação de Microempresas - ME, 
Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Equiparadas, visando o Registro de Preços 
para futuro e eventual fornecimento de: gêneros alimentícios e materiais de 
limpeza/higienização, destinados ao Setor de Patrimônio Material e Transporte - 
SPMT do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG. O procedimento 
licitatório que dele resultar obedecerá integralmente a Lei 10.520/2002, 
subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, e suas alterações, bem como a Resolução 
SAAE n° 118/2013 (Regulamenta o Sistema de o Registro de Preços), Decreto 
Municipal n° 2.887/2010 (Institui o Pregão), Lei Complementar n. 25/2010 (que 
institui o Estatuto Municipal da ME, EPP e MEI), Lei Complementar no 123, de 14 
de dezembro de 2006 com a redação dada pela Lei Complementar n° 147/2014, 
e pelas demais normas e condições estabelecidas neste edital. 

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

Os trabalhos serão conduzidos pela servidora do Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Piumhi, Jaqueline Aparecida de Souza, designada Pregoeira e 
integrarão a Equipe de Apoio as servidoras: Maria Luciana Goulart de Castro e 
Sônia Roseni Costa, designadas pela Portaria/SAAE-PIUMHI N° 18/2017, 
publicada em 24/02/2017. 

I--OBJ ETO 

A presente licitação tem como objeto a Contratação de Microempresas - ME, 
Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Equiparadas, visando o Registro de Preços 
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para futura e eventual fornecimento de: gêneros alimentícios e materiais de 
limpeza/higienização, destinados ao Setor de Patrimônio Materia¡ e Transporte- 
SPMT do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG, conforme 
especificações do Termo de Referência Anexo I deste edital. 

1- O item listado no Termo de Referência Anexo NO. I deste edital, não será 
necessariamente adquirido em sua totalidade. O mesmo 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 Anexo N° I deste edital 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 o material constante do 
Termo de Referência Anexo N° I deste 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. 
1.1 - A quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado no 
edital, serve apenas como orientação, não constituindo, sob hipótese alguma 
garantia de faturamento. 

-u -í -¡_- 

IIZLRAZO DE VALÍÉA_D_E oo REGISTRO oÉ-rÍREços 
u_ :- 

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)/A|moxarifado. 

n75_ CONSULTAS, ÉÉcLAREcIMENTos E IMPUGNAÇÃO A0 EDITAL 

1 - O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para 
registro formal de preços relativos à aquisição futura de bens, onde as empresas 
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 ñrmada 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, 
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durante o período de 12 _(doze) meses, tornando-os disponíveis, caso necessite o 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi efetuar as aquisições nas 
quantidades julgadas necessárias e aos mesmos preços registrados no certame. 
1.2 - Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores 
quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja 
atingida a quantidade total para o item. 
1.3 - Quando das contratações decorrentes do registro de preços será respeitada 
a ordem de classificação das empresas constantes da Ata. 

2 - Cópia deste Edital permanecerá afixada no quadro de avisos localizado no 
hall de entrada do SAAE a Praça Zeca Soares, 211- Centro em Piumhi - MG, ou, 
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. 

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

possíveis alterações e avisos. 

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

5 - Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer 
pessoa, protocolizadas na sala cia 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 devera' 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- CONDI ões DE PARTICIPAÇÃO 
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1-A participação nesta licitação é restrita às Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte, tendo em vista o cumprimento do disposto no art. 48, inciso 
I da Lei Complementar n°123/06 e art. 27, inciso I da Lei Complementar 
Municipal n° 25/2010, as quais deverão ser do ramo pertinente ao objeto licitado 
e cumprirem 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 os representantes 
efetivamente credenciados. 
1.3 - Serão aceitos participação no referido certame de licitantes que queiram 
enviar seus documentos de Habilitação e Proposta Comercial via correios ficando 
os mesmos, no entanto, impedido de formular lances. 

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

penaüdade; 
2.3 - impedida de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais ou com o 
Município de Piumhi; 
2.4 - com falência decretada. 

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

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

sua execução. 

VI - CREDENCIAMENTO  
1- No dia, hora e local designados no Edital, o interessado ou seu representante 
legal deverá proceder ao respectivo credenciamento junto ao(a) Pregoeiro(a). 

2 - As empresas licitantes poderão ser representadas na sessão do Pregão por 
seu sócio, proprietário ou dirigente, desde que apresente o origina! ou cópia 
autenticada do Estatuto ou Contrato Social atualizado ou Registro 
Comercial, no caso de empresa individual, acompanhado de documento 
de identidade do representante legal. 
2.1 - A representação também poderá ser feita por procurador munido de 
instrumento público ou particular ou por Carta de Credenciamento, conforme 
modelo do Anexo III, com firma reconhecida, comprovando a outorga de 
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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)imp|ica a presunção de sua capacidade legal para realização das 
transações inerentes ao Pregão Presencial e a responsabilidade legal pelos atos 
praticados. 

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

5 - O licitante necessariamente deverá ser Microempresas - ME, Empresas 
de Pequeno Porte - EPP ou Equiparadas, art. 3° da Lei Complementar n.° 
123/2006 com a redação dada pela Lei Complementar n° 147/2014, e 
que não estar sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4° deste artigo, 
devendo comprovar sua condição de ME ou EPP, por meio de declaração, 
conforme modelo do Anexo V1' . 

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 
HABILITAÇÃO 

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: 
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Ao PREGOEIRO oo SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA |':' ESGOTO DE 
' 'PIUMHI MINAS GERAIS 

PROÇESSO LICITATÓRIO N° 90/2017 
PREGÃO PRESENCIALDE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2017 

"DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇAO" 
'RAZÃO _SOCIAL E ENDEREÇO 

AO PREGOEIRO Oo SERVIÇO AUTÔNOMO .DE ÁGUA E ESGOTO DE 
PIUMHI-MINAS GERAIS 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 90/2017 
PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2017 

“PROPOSTA COMERCIAL" 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 

VIII -ÍROPOSTA COM-ERCIAL 

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-maii' e 
assinatura do seu representante legal ou credenciado, devidamente identificado 
e qualificado sem emendas, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, 
Salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem iesões ao direito dos 

impedirem a exata demais licitantes, prejuízo à administração ou não 
compreensão de seu conteúdo, constando: 
a) data e assinatura do representante legal da proponente; 
b) razão social, CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 
c) endereço completo; 
d) VALOR UNITÁRIO E GLOBAL, ou seja, a soma do resultado da multiplicação 
da unidade pelo respectivo preço unitário, cotados em reais, com até 02 (duas) 

com preço 
manifestamente inexeqüível ou superior aos praticados no mercado, nos termos 
casas decimais. Será(ãO) desc|assificada(s) a(s) proposta(s) 

do art. 48, II da Lei 8.666/93 e suas alterações; 
e) Valor total da proposta por extenso. 
f) Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso prevalecerão 
estes últimos. 
g) Nos preços propostos deverão estar 
abatimentos, impostos, taxas e contribuições Sociais, Obrigações previdenciárias, 

comerciais, trabalhistas, tarifas, transporte, descarga e demais despesas fiscais, 
incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto desta licitação. 
Ll-Regime de Execução: Entrega futura e parcelada. 
1.2 - Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a 

aquisição dos produtos, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer 

incluídas quaisquer vantagens, 
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reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte 
da licitante. 
1.3-O prazo/local de entrega: A entrega dos produtos objetos desta licitação 
será futura e parcelada de acordo com as necessidades do SAAE, (CIF) no 
almoxarifado do SAAE de Piumhi a Praça Zeca Soares 211, Centro. 
1.4- 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. 
1.4.1 - Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta 
Comercial, o mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento. 
1.4.2 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, 
sem convocação para a contratação, as licitantes ficam liberadas dos 
compromissos assumidos. 
1.4.3 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro 
do período de vaiidade 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. 
1.4.4 - A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do 
subitem anterior, dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva 
proposta. 
1.5 - O SAAE de Piumhi se reserva o direito de solicitar amostragem dos 
produtos para conferencia das normas de qualidade. 
1.6- Todas as condições previstas no Termo de Referencia Anexo I deverão ser 
observadas com vista à elaboração da proposta comercial. 
1.7- REFERENCIA GEOGRAFICA: A cidade de Piumhi está localizada na 

Mesorregião Oeste de Minas Gerais, na Microrregião de Piumhi. Fica localizado a 
250 Km da capital mineira, 90 Km da cidade de Passos, 63 Km da Cidade de 
Formiga e 496 km da cidade de São Paulo 

2 - A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade 
dos produtos, bem como efetuar a substituição imediata, e totalmente às suas 
expensas de qualquer produto entregue comprovadamente adulterado ou 
inutilizável, portanto, fora das especificações técnicas e padrões de qualidade. 

3 - Os produtos deverão ser novos, provenientes de fábrica, lacrados e selados 
pelo fabricante ou fornecedor e entregues devidamente embalados, contendo 
externamente a data de fabricação e data de validade, o nome do produto, 
quantidades e outras informações, de acordo com a legislação pertinente, de 
forma a garantir completa segurança ao consumo e transporte e a identificar o 
seu conteúdo. 

4 - As quantidades dos itens indicados no Termo de Referência Anexo I poderão 
sofrer alterações para mais ou para menos, conforme disposto no art. 65, § 10 
da Lei 8666/93. 
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5 - Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo 
licitante, no ato da entrega de sua Proposta Comercial. 

6 - O encaminhamento da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e 

atendimento às exigências previstas neste Edital. 

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

8-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 14 do Título 
XI, a(s) proposta(s) de preços escrita, com os valores oferecidos após a etapa de 
lances, em 01 (uma) via, preferencialmente rubricada em todas as folhas e a 
última assinada pelo representante legal da empresa citado nos documentos de 
habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, deste 
Edital. 

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

'L Ix - DOCUMENTíÇÃO DE HABILITAÇÃO 
:- 

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

1.1- Habilitação Jurídica: 

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

1.1.2 - registro comercial, no caso de empresa individual; 

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

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

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

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

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

versão original acompanhada das alterações promovidas e registradas no órgão competente. 
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1.1.5 - decreto de autorização, em setratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e_, ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo Orgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 

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

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

O licitante gue apresentar declaração falsa resgonderá por seus 
atos, cível, administrativa e genalmente. 

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

1.2- Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

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

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

ll 
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1.2.4 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou 
sede do licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria 
competente do Município; 
1.2.5 - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço - FGTS, mediante apresentação de certidão emitida pela Caixa 
Econômica Federal; 

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

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

legislação pertinente, confirmando, ainda, a autenticidade dos demais 
documentos extraídos pela internet, junto aos sites dos órgãos emissores, para 
fins de habilitação. 
1.2.7.1- Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para 
habilitação deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com 
número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que: 
a) - se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz; 
b)- se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 

filial; 
c) - se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser 
apresentados tanto os documentos da matriz quanto os da filialz; 
d) - serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

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

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

1.2.10 - As certidões deverão ser apresentadas em cópias autenticadas e 

valerão nos prazos que lhes são próprios; 

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

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

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

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

12 
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1.3- Qualificação Econômica - Financeira, será comprovada, mediante a 
apresentação da seguinte documentação: 

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

2- As proponentes deverão apresentar toda a documentação exigida para a 
habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade 
fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição. 
2.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, 
será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 
ao momento em que a ME ou EPP for declarada vencedora do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério do SAAE, para regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 
2.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de 
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao(a) Pregoeiro(a). 
2.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias 
úteis inicialmente concedidos. 
2.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93, sendo facultado ao(a) 
Pregoeiro(a) convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
nos termos do item 11, 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. i 

6 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão 
expedidor, deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data 
de abertura do Pregão. 
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7 - A apresentação dos documentos em desacordo com o previsto neste título, 
ou a ausência, salvo o disposto no item 2, inabilitará o licitante, sendo aplicado o 
disposto no item 11 do título XI. 

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

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

_í í_ 

X-_CRIIÉRIOSTDE JULGAM ETuTo 

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

seus anexos. 

2 - Será desclassificada a proposta que: 
2.1 - não se refira à integralidade do objeto; 
2.2 - não atenda às exigências estabelecidas no Edital ou em diligência; 
2.3 - apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com 
os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele 
renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; ou superestimados ou 
manifestamente 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 e' inexeqüível, ñxará prazo para 
que o licitante demonstre a exeqüibilidade de seu preço por meio de planilha de 
custos ou outros documentos. 
3.1 - não havendo a comprovação da exeqüibilidade do preço a proposta será 
desclassificada, sujeitando-se o licitante às sanções legais. 

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

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

I4 
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6 - O(a) Pregoeiro(a), no julgamento das propostas, poderá desconsiderar 
evidentes falhas formais sanáveis que não afetem o seu conteúdo. 

-u 
z_ 

x1_ - PROCEEIMENTOS _EA SESSÃOB-ÉPREGÃO 

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 Iicitantes. 

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

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

5 - Em seguida, será iniciada a etapa de apresentação de lances verbais, que 
deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, 
a partir do autor da proposta classificada de maior preço, e os demais, em ordem 
decrescente de valor. 
5.1. Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a 
consulta de preços. Quando convocado pela Pregoeira, o licitante desejar efetuar 
ligações para consulta de preços, ou estiver ausente da sala de licitações seja 
quai 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 compativel com o preço médio 
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obtido na consulta ao mercado, quando este tiver interesse em cobrir o preço 
apurado na pesquisa de mercado. 
5.2 - Se duas ou mais propostas apresentarem preços iguais, será realizado 
sorteio para determinação da ordem de apresentação dos lances. 
5.3 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) 
Pregoeiro(a), implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na 
manutenção do seu último preço, para efeito de posterior ordenação das 

propostas. 5.4 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre 
a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação. 
5.5 - Se houver apenas uma proposta, desde que atenda a todos os termos do 
Edital e que seu preço seja compatível com o valor de mercado, esta poderá ser 
aceita. ' 

6 - Não havendo mais licitantes interessados em apresentar lances, estará 

encerrada a etapa de lances. 

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

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

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

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

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

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

13 -N Caso seja necessário, o(a) Pregoeiro(a) poderá suspender a sessão do 
Pregao, a qualquer momento, para realização de diligências, designando nova 
data para sua continuidade, ficando intimados, no mesmo ato, os licitantes 
presentes. 
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14 - O licitante detentor do menor preço deverá encaminhar ao(à) Pregoeiro(a) 
a Proposta Comercial, AJUSTADA A0 PREÇO FINAL, no prazo máximo de 2 

(dois) dias úteis, excluído o dia da sessão, sob pena de desclassificação. 
14.1 - O prazo para entrega da proposta poderá ser prorrogado, a pedido do 
licitante, com justificativa aceita peIo(a) Pregoeiro(a). 
14.2 - O documento deverá ser protocolizado, em envelope lacrado, com 
identificação do licitante, número do Processo Licitatório e número do Pregão, na 
sala da Comissão Permanente de Licitação, à Praça Zeca Soares, 211- Centro, 
Piumhi/MG, CEP 37.925-000, no horário de 8:00 h às 11:00 h e de 13:00 h às 

16:00 h. 
14.3 - Se a documentação indicada no subitem acima for enviada por via postal, 
deverá ser encaminhada à Comissão Permanente de Licitação do SAAE, no 
endereço acima indicado para protocolização. 
15 - Na reunião Iavrar-se-á ata circunstanciada da sessão, com registro de todos 
os atos do procedimento e das ocorrências relevantes, assinada peIo(a) 
Pregoeiro(a), Equipe de Apoio e pelos licitantes. 

x11- nos Rscuigsos, DA @nomeação E no EEGISTRO DE PREÇOS 

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

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

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

4 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 

decadência do direito de recurso. 

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

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

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

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

9 - Os recursos serão decididos no prazo de 5 (cinco) días 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. 
A licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazê-Io no prazo fixado, 
dela será excluída. 

XIII- DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
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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, corn 
os demais classificados que aceitar fornecer o produto pelo preço do primeiro, 
obedecida à ordem de classificação e os quantitativos propostos. 

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

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 poderá dispensar o termo de contrato, nos termos do Art. 62, § 4° da 
Lei 8666/93. 

XIVÉ FIscALIzAç§o E RECEBIME_I_N_I_TO -u 

n_ 
 

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 no 8.666/93. 

2 - Para utilização da Ata de Registro de Preços, o SAAE de Piumhi-MG emitirá 
Ordem de Compra (Nota de Empenho) à empresa detentora da Ata. 

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

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

5 - Permanecendo a inexecução contratual o licitante será DESCREDENCIADO e 

impedido de contratar com o SAAE de Piumhi/MG. 

XV-FORNECIMENTO/LOCAL DE ENTREGA 

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

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

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

Comissão procederá à correção dos valores parciais, mantidos os preços 
unitários. 

.J 
XVII -_ PAGAMENTO 

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

die), sobre o valor da fatura. 
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 
fácii visualização, a indicação do n° do processo, no do Pregão e da Ordem de 
Empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento dos materiais e 

posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

3 - O SAAE, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá devolvê-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. 

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

5 - O pagamento só será efetuado se a documentação referente à regularidade 
para com o INSS(CND) , FGTS (CRF) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
- CNDT estiverem devidamente válidos, ficando retido o pagamento se a 
documentação estiver vencida, até que se regularize a situação, sem que isso 
gere direito à alteração de preços, correção monetária, compensação financeira. 

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

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

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

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

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

XVIII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Os recursos orçamentários correrão por conta das possíveis dotações 
orçamentárias consignadas nos Programas: 17.122.0021.2165, 
17.512.0447.2169 e 17.512.0449.21.70, 17.511.0447.2167, 
17.511.0449.2168 e Elementos: 3.3.9030, 3.3.90.39 do Orçamento do 
SAAE PIUMHI-MG em vigor, ou da que vier a substitui-Ia nos próximos 
exercícios, segundo o novo Plano de Classificação Funcional Programática, e 
demais disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em combinação com inciso V, 
do art. 55, da Lei n° 8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei 
Complementar no 101/2000. 

XIX - DO REAJUSTAMENTO 

Os valores das propostas não sofrerão qualquer reajuste, salvo com a condição 
de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante 
requerimento do CONTRATADO e com comprovação documental, nos termos da 
nas hipóteses previstas no artigo 65, inc. II, 'd' da Lei 8666/93. 
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x'x_- 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 ñxado para a entrega dos materiais, 
acarretará a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, 
limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi 
adjudicado. 

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

4 - Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o SAAE considerará, 
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes 
do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas 
justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei n0 8.666/93. 

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

XXI - oxsposxções GERAIS 

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

1.1 - Anexo I - Termo de Referência; 

1.2 - Anexo II - Modelo de Proposta Comercial; 

1.3 - Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento; 

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

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

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

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

1.9- Anexo IX - Minuta Carta Contrato. 

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

3 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A 
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações 
nele contidas implicará na imediata desclassificação ou ínabilitação 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, 
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relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, 
desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da 
licitação, sendo possível a promoção de diligências junto às licitantes, destinadas 
a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, conforme disposto no § 
3° do art. 43 da Lei Federal 8.666/93. 
8.1 - Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em 
original ou em cópia autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a 
autenticação dos mesmos pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio; 
8.2 - O não cumprimento da diligência poderá ensejar a ínabilitação do licitante 
ou a desclassificação da proposta. 

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

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

11 - 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 § 10 do art. 
65, da Lei Federal n.9 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 municipal e regional, quando for o caso, com 
vista a possíveis alterações e avisos. 
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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 o caso, podendo 
ser aplicado o disposto no § 1° do art. 109 da Lei n.° 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, 22 de março de 2017. 

  Pregoeira: 

Jaqueline cida de Souza 
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ANEXO III MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 90/2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM_ 

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

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

CNPJ n° 
, para participar das reuniões relativas ao processo 

licitatório acima referenciado, o quai 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 ñrme e valioso. 

Piumhi, de de 2017. 

Assinatura: 

Nome legível: 

Qualificação: 

Atenção: Reconhecer firma. 
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ANEÍO IV- MOÊELO DE DEC-IJÂRAÇÃO DE ÊTENDIMENTO É CONDIÇOES 
DE HABILITAÇAO 

q: .u- ¡.- :_ n:: 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 90/2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N” 02/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

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

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

de de 2017 

Assinatura: 

Qualificação: 

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

proponente. 
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ANEXO V- MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA 
JURIDICA 

PROCESSO LICITATÓRIO_ N° 90/2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

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

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

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

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

, de de 2017. 

Assinatura (representante legal): 
Qualificação: 

o Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a 
proponente. 
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ANEXO VI-_MODELO DE DECLARAÇÃO PAR¡ MICROEMPRESA E EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 90/2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

A empresa . inscrita no 
CNPJ sobon° 

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

. portador do Documento de 
Identidade no 

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

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

Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e 
pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n0. 
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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Amisxo vn- MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE __ 

INE_x;sTENc1A DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇAO 

__ PROCESSO LICITATÓRIO N° 90/2017 
PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N°02/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

DECLARAÇÃO 

A Signatária , CNPJ , neste ato 
representado(a) pelo(a) Sr(a) , RG n° SSP- e 

' do CPF n° , Declara, que até a presente data encontra-se 
desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as 
penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, 
conforme art. 32, parágrafo 2° da Lei n° 8.666/93. 

Local e Data 

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representante Legai 
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ANEXO VIII- MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° /2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 90/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

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

Ata de Registro de preços para futura e eventual contratação de Microempresas - 
ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Equiparadas, para o fornecimento de: 
gêneros alimentícios e materiais de limpeza/higienização, destinados ao Setor de 
Patrimônio Material e Transporte-SPMT do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Piumhi-MG , que entre 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, 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 pelo seu Diretor Executivo Odécio da Silva Melo, brasileiro, 
casado, Eng° Civil Pós Graduado em Saneamento Básico e 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 10.520/02, de 17 de julho de 2002, Resolução SAAE no 
118/2013 (Regulamenta o Sistema de o Registro de Preços), Decreto Municipal 
no 2.887/2010 (Institui o Pregão), Lei Complementar n. 25/2010 (que institui o 
Estatuto Municipal da ME, EPP e MEI), Lei Complementar no 123, de 14 de 
dezembro de 2006 com a redação dada pela Lei Complementar n° 147/2014, e 

demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas 
apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
02/2017, por deliberação da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, e homologada 
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pelo Diretor Executivo, Eng° Odécio da Silva Melo, e a empresa 
, inscrita no CNPJ/MF n° , 

estabelecida na Rua - , n° _, Bairro 

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

Cláusula Primeira:- DO OBJETO 

O Fornecedor se compromete ao SAAE Piumhi-MG o REGISTRO DE PREÇOS 
para futura e eventual contratação de Contratação de Microempresas - ME, 
Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Equiparadas, para o fornecimento de: 
gêneros alimentícios a e materiais de limpeza/higienização, destinados ao Setor 
de Patrimônio Material e Transporte-SPMT do Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Piumhi-MG , conforme especificações do Termo de Referencia 
Anexo I, e conforme Edital do Pregão Presencial de Registro de Preços n° 
02/2017, a proposta do Fornecedor e a Ata da Sessão Pública do Pregão, cujos 
termos são parte integrante do presente instrumento. 

Cláusula Segunda:- DO PREÇO 

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

condições constantes do Edital, que a precedeu, na íntegra e as disposições da 
Resolução n° 118/2013 que regulamenta o Registro de Preços no SAAE Piumhi- 
MG, assim como as cláusulas condições constantes do Edital do PREGÃO 
PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2017 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 
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previstos no inciso V do Art. 15 da Lei 8.666/93 com as alterações posteriores, 
ou quando alterações conjunturais 'provocarem a redução dos preços praticados 
no mercado atacadista. Cabe ao Orgão Gerenciador convocar os fornecedores 
registrados para negociar o novo valor no caso de redução e ao fornecedor 
solicitar e comprovar o desequilíbrio econômico financeiro no preço registrado. 
I - Os preços registrados poderão ser majorados, em decorrência de fato 
superveniente e de natureza econômica, capaz de comprometer o equilíbrio 
econômico-financeiro do Fornecedor, por solicitação motivada do interessado ao 
Diretor Executivo do SAAE PIUMHI-MG. 
II - O pedido deverá ser devidamente justificado e instruído com documentos e 
planilhas analíticas, que comprovem a sua procedência, tais: como listas de 
preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição, matérias primas ou de outros 
documentos julgados necessários que embasaram a oferta de preços por ocasião 
da classificação e as apuradas no momento do pedido. 
III - Se autorizado, pelo 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 da proposta do fornecedor e 
aquele vigente no mercado à época do registro - equação econômico-financeira. 
V - Será considerado preço de mercado, os que forem iguais ou inferiores a 
média daqueles apurados pelo SAAE PIUMHI-MG para determinado item, ou, 
ainda, os constantes de tabela realizada por órgãos de pesquisa contratados pelo 
SAAE PIUMHI-MG. 
VI - As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de 
desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas em jornal de 
circulação local. 

Cláusula Quarta:- DO PAGAMENTO ' 

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

ficará suspenso até seu recebimento definitivo. 

Sub-Cláusula Primeira: 

A Nota/Fiscal/Fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de fácil 
visualização, a indicação do nO do processo, n0 do Pregão e da Ordem de 
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Empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento dos materiais e 

posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

Sub-Cláusula Segunda: 

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

Sub-Cláusula Terceira: 

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

Sub-Cláusula Quarta: 

O pagamento só será efetuado se a documentação referente à regularidade para 
com o INSS(CND), FGTS (CRF) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - 
CNDT estiverem devidamente válidos, ficando retido o pagamento se a 
documentação estiver vencida, até que se regularize a situação, sem que isso 
gere direito à alteração de preços, correção monetária, compensação financeira. 

Sub-Cláusula Quinta: 

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

Sub-Cláusula Sexta: 

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

Sub-Cláusula Sétima: 

O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento, objeto da ata, nos seguintes 
casos: 
I - Se a qualidade dos produtos não corresponder às especificações exigidas no 
instrumento licitatório, o fornecedor será notificado para regularização no prazo 
máximo de 05 (cinco dias), independentemente da aplicação das penalidades 
cabíveis; 
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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 Oitava: 

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

Sub-Cláusula Nona: 

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

Cláusula Quinta# DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

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

Cláusula Sexta:- DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DE QUANTITATIVOS 

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

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

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

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

I - O(s) Fornecedor(es) detentor(es) da presente Ata de Registro de Preços 
serão obrigados a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior 
a do seu vencimento. 
a) Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações 
exigidas, no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, o fornecedor será 
notificado para regularização no prazo máximo de O5 (cinco dias), 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
II- A entrega dos produtos objetos desta licitação será futura e parcelada, de 
acordo com as necessidades do SAAE, CIF almoxarifado do SAAE á Praça Zeca 
Soares n° 211- Centro - Piumhi-MG. 
III- O(s) fornecedor e (s) detentor (es) da presente Ata de Registro de Preços 
assumem integralmente a responsabilidade por prejuízos decorrentes de 
acidentes de trabalho eventualmente ocorridos com seu pessoal durante a 
realização da prestação dos serviços/entrega do produto. 
IV - As condições de recebimento do objeto da ata são as seguintes: 

a) Na entrega será emitida Nota Fiscal correspondente, sendo que o objeto 
da licitação deverá ser recebido definitivamente mediante recibo, nos termos da 
alínea “b", do inciso II, do art. 73 da Lei 8.666/93. 

b) 0 recebimento dos produtos será feito inicialmente em caráter 
provisório. O aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento 
está condicionada ao atendimento das exigências contidas neste edital. 

c) Caso não cumpridas as exigências deste Edital, o fornecedor será 
comunicado a retirar os produtos no local de entrega e substitui-Io por outro que 
atenda as especificações constantes deste Edital, sem nenhum ônus para o 
SAAE PIUMHI-MG. 

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

e) 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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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. 

Sub-Cláusula Primeira: 

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

Sub-Cláusula Segunda: 

Não será concedida, pelo SAAE PIUMHI-MG, qualquer dilação de prazo para a 
entrega dos produtos, por erro do Fornecedor. 

Cláusula Nona:- DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 

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

Cláusula Décima :- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIO 

As despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, correrão à conta 
das possíveis dotação orçamentária consignada nos programas: Programas: 
17.122.0021.2165, 17.512.0447.2169 e 17.512.0449.21.70, 
17.511.0447.2167, 17.511.0449.2168 e Elementos: 3.3.90.30, 3.3.90.39 
do Orçamento do SAAE PIUMHI-MG, em vigor em vigor, ou da que vier a 
substitui-Ia nos próximos exercícios, segundo o novo Plano de Classificação 
Funcional Programática, e demais disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em 
combinação com inciso V, do art. 55, da Lei n0 8.666/93, em combinação com o 
§ 1°, do art. 18, da Lei Complementar n° 101/2000. 

Cláusula Décima Primeira:- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO 
FORNECEDOR 

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

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

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

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

b) Por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado 
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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 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. 

Cláusula Décima Terceira:- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 
DO FORNECEDOR 
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I - Entregar os produtos, na forma pactuada; 
II - Dar ciência o SAAE PIUMHI-MG, imediatamente, e por escrito, de qualquer 
anormalidade existente nos produtos, mesmo que não sejam de sua 
competência; 
III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo SAAE PIUMHI-MG, 
cujas reclamações se obriga a atender prontamente; 
IV - A ausência ou omissão da fiscalização do SAAE PIUMHI-MG não eximirá o 
Fornecedor das responsabilidades previstas neste instrumento; 
V - Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais 
resultantes deste instrumento; 
VI - Manter, durante o prazo de vigência do instrumento e em compatibilidade 
com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no presente Edital: 

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

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

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

Cláusula Décima Quinta:- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

I - Advertência; 
II - Multa; 
III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com o SAAE PIUMHI-MG pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SAAE PIUMHI- 
MG. 
V - As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula poderão ser 
aplicadas cumulativamente com a do inciso II. 
VI - Ficará impedida de licitar e de contratar com o SAAE PIUMHI-MG, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla 
defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
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seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, a pessoa jurídica que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7° 
da Lei Federal n° 10.520/2002, e também: 

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

empenho. 
VII - O cometimento das ilegalidades descritas nas alíneas "a" a “g" implica o 
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: 

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°/u (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°/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 dos produtos, incidente sobre o valor do 
objeto entregue com atraso. 
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Sub-Cláusula Quinta: 

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

Sub-Cláusula Sexta: 

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

Sub-Cláusula Sétima: 

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

Sub-Cláusula Oitava: 

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

Sub-Cláusula Nona: 

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

Sub-Cláusula Décima: 

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

Sub-Cláusula Décima Primeira: 

As penalidades de suspensão temporária e de declaração de 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; 
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II - Ao Fornecedor que tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos 
da licitação. 

Sub-Cláusula Décima Segunda: 

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

Sub-Cláusula Décima Terceira: 

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

Cláusula Décima Sexta:- DA NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS 

Em caso da não entrega total ou parcial dos produtos, ou inadimplemento, o 
Fornecedor estará sujeito, sem prejuízo de sua responsabilidade civil e/ou 
criminal, no que couber, e as penalidades previstas no artigo 80 da Lei nO 

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 fiscai, garantido o 
direito prévio da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com o SAAE 
PIUMHI-MG, pelo prazo de até 05 (cinco anos), enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das muitas 
previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. 
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a) A competência para a abertura e instrução de processo administrativo 
será do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, para apurar as infrações descritas no 
caput do artigo anterior. 

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

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

Cláusula Décima Nona:- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal n° 8.666/93 em sua 
atual redação, e pela Resolução 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 8666/93 com as alterações posteriores. 

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

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Resoluções 118/2013, as 
Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/02 e demais normas aplicáveis. 
subsidiariamente, apIicar-se-ão os Princípios Gerais de Direito. 

Cláusula Vigésima :- DO FORO 

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

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. 

senvrço AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DE PIUHMI-MG 

Contratante 

Contratada 
Testemunhas:- 

RG n° RG n0 
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ANEXO IX 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 90/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

MINUTA DE CARTA-CONTRATO N° (***)/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 

(***)/ZON. 

CONTRATADA:- (***) devidamente qualificada nos autos da Ata de Registro de 
Preços no (***)/ZON. 

Cláusula Primeira:- DO FUNDAMENTO 

Este instrumento contratua! fundamenta-se na Ata de Registro de Preços nO 

(***)/2017. 

Cláusula Segunda:- DO OBJETO 

O objeto o presente contrato é o fornecimento de: gêneros alimentícios e 
materiais de limpeza/higienização, destinados ao Setor de Patrimônio Materia¡ e 

Transporte - SPMT do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG , 

conforme especificações do Termo de Referência Anexo I, e conforme Edital do 
Pregão Presencial de Registro de Preços n° 02/2017, a proposta do 
Fornecedor e a Ata da Sessão Pública do Pregão, cujos termos são parte 
integrante do presente instrumento. 

Cláusula Terceira:- DO PREÇO, QUANTIDADE, DA VIGÊNCIA , DO 
PAGAMENTO E D05 RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

I - Preço: 
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Código Item Especificação Unid. Qtde. Valor TOTAL 
Produto Unitário 

SAAE r 

0001 01 AÇUCAR CRISTAL contendo no mínimo 99,3 Unid. 500 
% de sacarose deverá ser fabricado de suco de 
cana, livre de fermentação, isento de matéria 
terrosa, de parasitas e de detritos animais ou 
vegetais. Embalagem primária em sacos 
plásticos resistentes de 5 kg. No rótulo deverá 
trazer a denominação “açúcar", seguido do tipo 
e a classificação - Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 
2002 (ANVISA). Validade: No mínimo 3 (três) 
meses a partir da data de entrega. 
Considerar as datas conforme programação de 
entrega. A data de validade deverá constar da 
embalagem. Pacote de 05 kg 

0325 02 ÁGUA SANITÁRIA, ASPECTO: Líquido, Unid. 50 
COMPOSIÇAO : A base de hipoclorito de sódio 
ou cálcio, TEOR CLORO ATIVO: Entre 2,0 a 

2,5% p/p, coRrnAmarela esverdeada bastante 
fraca, APLICAÇAO: Assepsia de ambientes e 
roupas, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 
Isenta de corantes, detergentes e 
aromatizantes , EMBALAGEM: Frasco plástico 
com tampa e lacre de segurança, Peso 
lí uido: 1 litro 

293a 03 ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO para uso Unid. 2o 
doméstico, mínimo de 46,00 INPM, tradicional, 
frasco com 1 litro, validade mínimo 
remanescente de 24 meses, com certificado 
do INMETRO e características gerais do 
produto impressas na embalagem. 

2219 04 APRESUNTADO - fatiado, resfriado, de 13 kg 40 
qualidade, embalagem fechada, intacta, 
indicando o prazo de validade. 

4679 05 CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, embalagem kg 600 
aluminizada em pacote de IKG. O produto 
deverá ser 100% arábica e conter dois selos 
sendo um de qualidade (ABIC) e outro de 
pureza (ABIC). Validade: No mínimo 2 (dois) 
meses, a partir da data de entrega. 

 
01695 06 COPO DE VIDRO LISO, incolor, Unid. 30 

(americano) com capacidade para 200 ml. 
03936 07 COPO DE VIDRO LISO, incolor, Unid. 30 

(americano) com capacidade gata 300 mi. 
0706 08 COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, Pct. 500 

capacidade com 200ml, para água, de 
primeira linha, não quebradiço, com borda 
reforçada, de 13 qualidade. O produto deverá 
ser aprovado pela ABNT norma NBR 
14.865, material poliestireno atóxico deverá 
vir especificado no copo PP max. O5, reciclável. 
Pacote com 100 unidades. 

0007 09 COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, Pct. 50 
capacidade com 50ml, para café, de 
primeira linha, não quebradiço, com borda 
reforçada, de 1a qualidade. O produto deverá 
ser aprovado pela ABNT norma NBR 14.865. 
material poliestireno atóxico deverá vir 
especificado no copo PP max. O5, reciclável. 
Pacote com 100 unidades. 
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Código 
Produto 

SAAE 

!tem Especificação Unid. Qtde. Valor 
Unitário 

TOTAL 

0294 1D DESINFETANTE, aierfumaclo, fragrância 
suave, com validade de 01 (um) ano após 
data da entrega (levará ter impresso na 

embalagem com marcação permanente: nome 
ou marca do fabricante data de fabricação, 
prazo de validade, registro na secretaria de 
vigilância sanitária clo ministério da saúde, 
testado dermatologicamente, nome e registro 
do técnico responsável. Embalagem c/ 500 
ml. 

Unid. 200 

0008 11 DETERGENTE NEUTRO, concentrado, devera' 
conter linear, alquil benzeno, sulfato de sódio e 
vir especificado na embalagem 
“dermatologicamente testado". com validade 
de 1 (um)ano apos data da entrega. 
Embalagem com 500itml . 

Unid. 300 

0347 12 ESCOVA "DE LAVAR ROUPA5" com base 
de plástico resistente, cerdas nylon 
macias. Tamanho médio alça anatômica. 

Unid. 05 

0005 13 ESPONJA DE LÃ DE AÇO - Pacote com 60 
g com 8 unidades (tipo Bombril ou 
similar). 

Unid. 50 

0010 14 ESPONJA LIMPADORA DUPLA-FACE, 
medindo 110 mm x 74 mm x 23 mm, 
embalada em Iástico individual. 

Unid. 200 

0011 15 FILTRO DE CAFE DESCARTÁVEL, 
matEriaIIOOC/o celulose, tamanho n° 103, 
aplicação garrafa térmica para café, 
características adicionais dupla costura. 
Embalagem com 30 unidades de filtro de 
café. 

Unid. 200 

0601 16 GÁS LIQUEFEITO do petróleo acondicionado 

em botijão de 13 kg, altamente tóxico e 
inflamável, e suas condições deverão estar de 
acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, 
NPR 14024 da ABNT. 

Unid. 15 

1068 17 LIMPA ALUMÍNIO - _frasco de 500 ML / 
Limpa Alumínio de 13 qualidade 

Unid. 20 

2360 18 PEDREX LIMPA PEDRAS. Detergente 
Ácido. Remover sujeiras inorgânicas 
encardidos de terra, excesso de rejuntos e 

calcificações. Tipos de pisos: Pedras rústicas, 
miracema, são tomé, ouro verde, pirinopolis, 
pedra mineira, lagoa santa, outro preto, rosa 
Carandaí, macaquinho, portuguesa entre 
outras. Galão de 02 litros 

Unid. O5 

0295 19 MARGARINA VEGETAL pote 500 gramas, 
cremosa, com sal. deverá vir especificado na 
embalagem que a mesma é recomendada para 
uso Culinário, lipídios mínimo 65% validade 
mínima de O6 meses após a data da entrega. 
Unidade de 500 g 

Unid. 400 

0013 20 PAPEL HIGIÊNICO, folha simples de alta 
ualidade MEDIDA: 60mx10cm 

(tolerância 2°/o), FRAÇjRANCIA: Neutra, 
COR: Branca, COMPOSIÇAO: 100°/o fibras de 
celulose virgem - não reciclado, 

Unid. 2.500 
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Código Item Especificação Unid. Qtde. Valor TOTAL 
Produto Unitário 

SAAE 
ausência de furos, rasgos, manchas, cheiro ou 
quaisquer substâncias nocivas a saúde. 

0712 21 REFIL LIMPA VIDROS, LÍQUIDO, Unid. 20 
COMPOSIÇÃO : Lauril éter sulfato de sódio, 
coadjuvantes, corante e água, Biodegradável, 
APLICAÇAO: Limpeza de vidros em geral, 
Frasco, 500ml. 

1065 22 REFRIGERANTE Unid. 70 
Bebida não alcoólica, sabor guaraná, gaseificada 
ou carbonatada, acondicionado em embalagem 
de polietileno tereftalato multicamada 
descartável (PET). 
o Volume por embalagem : 2 Litros. 
- A embalagem plástica deve atender às 
especificações e exigências contidas na Portaria 
n.°987 de B de dezembro de 1998, da ANVISA, 
e deve conter: 
Fecho com tampa plástica descartável com 

lacre. 
Data de validade impressa, mínima de 3 meses 
a partir da data de entrega. 
O símbolo indicativo de PET grafado no próprio 

plástico da garrafa; 
Rótulo com os itens abaixo: 
=› Identificação do volume; 
=:- Descrição dos ingredientes, com a indicação 
dos conservantes e corantes utilizados; 
a Informação nutricional; - 

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

0012 23 SABÃO EM Pó AZUL, COMPOSIÇÃO : A base Unid. 30 
de Alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
aniônico, coadjuvantes, tamponantes, corante, 
sinergista, branqueador óptico, fragrância, 
carga e água, QUALIDADE: Biodegradável, 
Caixa de papelão ou pacote plástico original 
do fabricante. Pct: lkg 

0019 24 SABAO EM BARRA glicerinado 200qrs. Unid. 50 
0018 25 SABONETE em barra com 90 g (comprovado Unid. 150 

na embalagem), 
glicerinado/cremoso/hidratante, de alta 
qualidade, composto de substâncias que 
eliminem germes e bactérias, fragrâncias 
diversas, embalado em caixinhas individuais, 
validade mínima remanescente de 24 
meses. 

0015 26 SACO DE ALGODÃO - TIPO CRÚ; tamanho: Unid. 30 
76cm x 50cm; aplicação: limpeza chão; 
características adicionais: tecido grosso, sem 
furos, com alto poder de absorção. 

2990 27 SACO PLÁSTICO PARA LIXO, para Pct 100 
acondicionamento de resíduos domiciliares 

(resíduos geral ou misturado ou contaminado 
não passível de separação), em resina termoplás 
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ESPECIFICAÇÃO 

Código Item Unid. Qtde. vam.. TOTAL 

Produto - Unitário 
SAAE 

tica virgem ou reciclada, capacidade nominal 
para 100 litros, na cor preta, com 
no mínimo de 0_,_8mm a 0,10mm de 
micragem. DIMENSOES 75cm x 1,05m, de 
100 litros-20 Kg. Pacote com 05 unidades 

408 28 SACO PLÁSTICO PARA LIXO, para Pct 200 
acondicionamento de resíduos domiciliares 
(residuos geral ou misturado ou contaminado 
não passível de separação), em resina 
termoplástica virgem ou reciclada, capacidade 
nominal para 15 litros, com no minimo de 
0,8mm a 040mm de micragem. DIMENSÕES 90 

X 125CM, 15 litros-Pacote cj 20 unid. 
2999 29 SACO PLÁSTICO PARA LIXO, para Pct 15o 

acondicionamento de residuos domiciliares 
(resíduos geral ou misturado ou contaminado 
não passível de separação), em resina 
termoplástica virgem ou reciclada, capacidade 
nominal para 30 litros, na cor preta, com 
no mínimo de 0,8mm a 0,10mm de 
micragem. DIMENSÕES 59cm x 62cm, 3o 
litros -6 kg. Pacote c 10 unid. 

0017 3o SAPONÁCEO, Líquido_ cremoso, Tensoativo Unid. 12 
biodegradável, PRINCIPIO ATIVO: Linear 
Aiquilbenzeno Sulfonato de Sódio, 
COMPOSIÇÃO:Linear Alquilbenzeno Sulfonato 
de Sódio, coadjuvante, alcalinizante, 
espessante, abrasivo, conservante, essência e 

veiculo, AROMA: Limão, EMBALAGEM: Frasco, 
300 ml, TAMPA: Abre-fecha, APLICAÇAO: 
Limpeza de superfícies de inox, esmaltados, 
fórmicas e cromados. 

0022 31 VASSOURA DE PELO com cabo revestido de Unid. 10 

boa qualidade 
0559 32 VELA CERAMICA MICROPOROSA para filtro Unid. 06 

de barro com 03 velas para agua 

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

ampla defesa. 

49 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

iicitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/0ü0110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 ~ 37925-000 PIUMHI/MG »- 

Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PE-RMANENTE DE LICITAÇÃO 

IV - Do pagamento: as condições de pagamento estão de conformidade com a 
Ata de Registro de Preços /2017. 
V - Da dotação orçamentária: a ficha orçamentária está de conformidade a 
Ata de Registro de Preços n° /2017. 

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

As obrigações e responsabilidades da Contratada e do Contratante estão de 
conformidade com a Ata de Registro de Preços n° (***)/2017. 

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

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

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 n° (***)/2017, será anexada junto à 
mesma uma nova carta-contrato depois de devidamente confirmado o aceite 
através de meio eletrônico ou fac-símile. 

Cláusula Sétima: GESTÃO [FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e 
a conferência do objeto do contrato , será realizado pela servidora do SAAE 
Sônia Roseni Costa, Matrícula 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 do SAAE Sônia Roseni Costa atuará como gestor e fiscalizador 
da execução do objeto contratual. 
§2° - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem 
nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das 
obrigações decorrentes deste Contrato. 

Cláusula 0itava:- DAS DISPOSIÇÕESNFINAIS 

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

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DE PIUHMI-MG 

Contratante 

Contratada 

Testemunhas: 

RG n° RG n° 

Sl 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREçOs N° 02/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 90/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

1 - DO OBJETO 

Este termo tem por objeto a contratação de Microempresas - ME, Empresas 
de Pequeno Porte - EPP ou Equiparadas, visando o Registro de Preços para 
futura e eventual fornecimento de: gêneros alimentícios e materiais de 
limpeza/higienização, destinados ao Setor de Patrimônio Material e 
Transporte-SPMT do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG. 

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

Necessidade em atender a reposição do estoque para atendimento da demanda dos 
diversos setores do SAAE, sendo indispensáveis à manutenção das atividades 
administrativas e operacionais. 

3 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

a)- Os produtos deverão ser novos, provenientes de fábrica, lacrados e selados pelo 
fabricante ou fornecedor e entregues devidamente embalados, contendo 
externamente a data de fabricação e data de validade, O nome do produto, 
quantidades e outras informações, de acordo com a legislação pertinente, de forma 
a garantir completa segurança ao consumo e transporte e a identificar o seu 
conteúdo. 
b)- A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos 
produtos fornecidos, bem como efetuar a substituição imediata, e totalmente às 
suas expensas de qualquer produto entregue comprovadamente adulterado ou 
inutilizável, portanto, fora das especificações técnicas e padrões de qualidade. 
c)- Os produtos deverão conter todas as informações necessárias à perfeita 
caracterização dos mesmos, em Lingua Portuguesa, como marca, peso, composição 
e demais especificações necessárias para a perfeita caracterização do produto. 
d)- O SAAE de Piumhi se reserva o direito de solicitar amostragem dos produtos 
para conferencia das normas de qualidade. 
e)0 gestor/fiscal de contrato do SAAE não aceitará nem receberá qualquer produto 
com atraso, defeitos ou imperfeições, em desacordo com as especificações e 
condições constantes deste Termo de Referência ou em desconformidade com as 
normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo ao contratado efetuar as 
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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- ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E 

FINANCEIRA PARA A DESPESA 

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

4.1-Para definição do valor global estimado para esta contratação, foram 
observados os orçamentos realizados, os gastos com aquisição foram R$ 
30.769,54 (trinta mil, setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e 
quatro centavos) é o valor estimado para o período de 12 (doze) meses. 

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

Código Item Especificação Unid. Qtde. Valor TOTAL 
Produto Unitário 

SAAE 
0001 01 AÇÚCAR CRISTAL contendo no mínimo 99,3 Unid. 500 11,61 5.805,00 

% de sacarose deverá ser fabricado de suco de 

cana, livre de fermentação, isento de matéria 
terrosa, de parasitas e de detritos animais ou 
vegetais. Embalagem primária em sacos 
plásticos resistentes de 5 kg. No rótulo deverá 
trazer a denominação “açúcar", seguido do tipo 
e a classificação - Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 

2002 (ANVISA). Validade: No mínimo 3 (três) 
meses a partir da data de entrega. 
Considerar as datas conforme programação de 
entrega. A data de validade deverá constar da 

embalagem. Pacote de 05 kg 
0825 02 ÁGUA SANITÁRIA, ASPECTO: Líquido, Unid. 50 2,76 138,00 

COMPOSIÇÃO : A base de hipoclorito de sódio 
ou cálcio, TEOR CLORO ATIVO: Entre 2,0 a 

2,5% p/p, COR: Amarela esverdeada bastante 
fraca, APLICAÇÃO: Assepsia de ambientes e 
roupas, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 

Isenta de corantes, detergentes e 

aromatizantes , EMBALAGEM: Frasco plástico 
com tampa e lacre de segurança, Peso 
líquido: 1 litro 

2988 03 ÁLcooL ETÍLICO LÍQUIDO para uso Unid. 2o 5,25 105,00 
doméstico, mínimo de 46,00 INPM, tradicional, 
frasco com 1 litro, validade mínimo 
remanescente de 24 meses, com certificado 
cio INMETRO e características gerais do 

produto impressas na embalagem 
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Código Item Especificação Unid. Qtde. Valor TOTAL 
Produto Unitário 

SAAE 
2219 04 APRESUNTADO - fatiado, resfriado, de 1a kg 40 15,47 618,80 

qualidade, embalagem fechada, intacta, 
indicando o prazo de validade. 

4679 05 CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, embalagem kg 600 18,50 11.100,00 
aluminizada em pacote de 1KG. O produto 
deverá ser 100% arábica e conter dois selos 
sendo um de Qualidade (ABIC) e outro de 
pureza (ABIC). Validade: No mínimo 2 (dois) 
meses, a partir da data de entrega. 

 
01695 06 COPO DE VIDRO LISO, incolor, (americano) Unid. 30 0,89 26,70 

com cagacidade para 200 ml. 
03936 07 COPO DE VIDRO LISO, incolor, (americano) Unid. 30 3,04 91,20 

com cagacidade para 300 ml. 
0706 D8 COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, Pct. 500 3,74 1.870,00 

capacidade com 200ml, para água, de 
primeira linha, não quebradiço, com borda 

reforçada, de 1a qualidade. 0 produto deverá 
ser aprovado pela ABNT norma NBR 14.865, 
material pollestireno atóxico deverá vir 
especificado no copo PP max. 05, reciclável. 
Pacote com 100 unidades. 

0007 09 COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, Pct. 50 1,93 96,50 
capacidade com 50ml, para café, de primeira 
linha, não quebradiço, com borda reforçada, de 
1a qualidade. O produto deverá ser aprovado 

pela ABNT norma NBR 14.865. material 
poliestireno atóxico deverá vir especificado no 
copo PP max. 05, reciclável. Pacote com 100 
unidades. 

0294 10 DESINFETANTE, perfumado, fragrância suave, Unid. 200 3,54 708,00 
com validade de 01 (um) ano após data da 
entrega deverá ter impresso na embalagem 

com marcação permanente: nome OU marca CIO 

fabricante data de fabricação, prazo de validade, 
registro na secretaria de vigilância sanitária do 
ministério da saúde, testado 
dermatologicamente, nome e registro do técnico 
responsável. Embalagem c/ 500 ml. 

0008 11 DETERGENTE NEUTRO, concentrado, devera' Unid. 300 1,72 516,00 
conter linear, alquil benzeno, sulfato de sódio e 

vir especificado na embalagem 
“dermatologicamente testado". com validade de 
1 (um)ano apos data da entrega. Embalagem 
com 500 ml . 

0347 12 ESCOVA "DE LAVAR ROUPAS" com base de Unid. O5 2,93 14,65 

plástico resistente, cerdas nylon macias. 
Tamanho médio alça anatômica. 

0005 13 ESPONJA DE LÃ DE AÇO - Pacote com 60 g Unid. 50 1,62 81,00 
com 8 unidades (tipo Bombril ou similar). 

0010 14 ESPONJA LIMPADORA DUPLA-FACE, Unid. 200 1,69 338,00 
medindo 110 mm x 74 mm x 23 mm, 
embalada em glástico individual. 
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Código Item Especificação Unid. Qtde. Valor TOTAL 
Produto Unitário 

SAAE 
001 1 15 FILTRO DE CAFÉ DESCARTÁVEL, Unid 200 3, 12 624,00 

material100°/o celulose, tamanho n° 103, 
aplicação garrafa térmica para café, 

características adicionais dupla costura. 
Embalagem com 30 unidades de filtro de 
café. 

0601 16 GÁS LIQUEFEITO do petróleo acondicionado Unid. 15 66,33 994,95 
em botijão de 13 kg, altamente tóxico e 

inflamável, e suas condições deverão estar de 
acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 
14024 da ABNT. 

1068 17 LIMPA ALUMÍNIO - frasco de 500 ML / Unid. 20 1,97 39,40 
Limpa Alumínio de 13 qualidade 

2360 18 PEDREX LIMPA PEDRAS. Detergente Ácido. Unid O5 9,60 48,00 
Remover sujeiras inorgânicas encardidos de 
terra, excesso de rejuntos e calcificações. Tipos 
de pisos: Pedras rústicas, miracema, são tome, 
ouro verde, pirinopolis, pedra mineira, lagoa 
santa, outro preto, rosa carandai, macaquinho, 
portuguesa entre outras. Galão de 02 litros 

0295 19 MARGARINA VEGETAL pote 500 gramas, Unid. 400 3,84 1.536,00 
cremosa, com sal. deverá vir especificado na 

embalagem que a mesma é recomendada para 

uso Culinário, lipídios minimo 65% validade 
mínima de 06 meses após a data da entrega. 
Unidade de 500 g 

0013 20 PAPEL HIGIÊNICO, folha simples de alta Unid. 2.500 1,32 3.300,00 
Qualidade, MEDIDA: 60mx10cm (tolerância 
2°/o), FRAGRÂNCIA: Neutra, COR: Branca, 

COM POSIÇÃO: 100% fibras de celulose virgem - 
não reciclado, APRESENTAÇÃO: Gofrado, com 
picote, alta absorção, CARACTERÍSTICAS 

ADICIONAIS: Ausência de furos, rasgos, 
manchas, cheiro ou quaisquer substâncias 
nocivas a saúde. 

0712 21 REFIL LIMPA VIDROS, LÍQUIDO, Unid. 20 4,07 81,40 
COMPOSIÇÃO : Lauril éter sulfato de sódio, 
coadjuvantes, corante e água, Biodegradável, 
APLICAÇÃO: Limpeza de vidros em geral, 
Frasco, 500ml. 

1065 22 REFRIGERANTE Unid. 70 6,08 425,60 
Bebida não alcoólica, sabor guaraná, gaseificada 
ou carbonatada, acondicionada em embalagem 
de polietileno tereftalato multicarnada 
descartável (PET). 

o Volume por embalagem : 2 Litros. 
o A embalagem plástica deve atender às 

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

lacre. 
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Código Item 
Prod uto 

SAAE 

Especificação Unid. Qtde. Valor 
Unitário 

TOTAL 

Data de validade impressa, mínima de 3 meses 

a partir da data de entrega. 
O símbolo indicativo de PET grafado no próprio 

plástico da garrafa; 
Rótulo com os itens abaixo: 

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

pelo preparo; 
=› Identificação do volume; 
=› Número do CNPJ ou do Registro no Ministério 

da Agricultura (MAPA) 
0012 23 SABÃO EM PÓ AZUL, COMPOSIÇÃO : A base 

de Alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
aniônico, coadjuvantes, tamponantes, corante, 
sinergista, branqueador óptico, fragrância, 
carga e água, QUALIDADE: Biodegradável, 
Caixa de papelão ou pacote plástico original 
do fabricante, Pct: ikg 

Unid. 30 7,11 213,30 

0019 24 SABAO EM BARRA glicerinado 200grs. Unid. 50 1,40 70,00 

0018 25 SABONETE em barra com 90 g (comprovado 
na embalagem), 
gIicerinado/crernoso/hidratante, de alta 
qualidade, composto de substâncias que 

eliminem germes e bactérias, fragrâncias 
diversas, embalado em caixinhas individuais, 
validade mínima remanescente de 24 
meses. 

Unid. 150 1,81 271,50 

0015 26 SACO DE ALGODÃO - 119o CRÚ; tamanho: 
76cm x 50cm; aplicação: limpeza chão; 
características adicionais: tecido grosso, sem 

furos, com alto poder de absorção. 

Unid. 30 3,77 113,10 

2990 27 saco PLÁSTICO PARA 
acondicionamento de residuos 

(resíduos geral ou misturado ou contaminado 
não passível de separação), em resina 
termoplástica virgem ou reciclada, capacidade 
nominal para 100 litros, na cor preta, com 
no mínimo de 0,8mm a 0,10mrn de 
micragem. DIMENSÕES 75cm x 1,05m, de 
100 litros-20 Kg. Pacote com 05 unidades 

LIXO, para 
domiciliares 

Pct 100 2,98 298,00 

408 28 SACO PLÁSTICO PARA LIXO, para 
acondicionamento de resíduos domiciliares 

(resíduos geral ou misturado ou contaminado 
não passível de separação), em resina 
termoplástica virgem ou reciclada, capacidade 
nominal para 15 litros, com no minimo de 
0,8mm a 0,10mm de micragem. DIMENSÕES 90 

X 125CM, 15 litros-Pacote c/ 20 unid. 

Pct 200 2,98 596,00 
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Código 
Produto 

SAAE 

Item Especificação Unid. Qtde. Valor 
Unitário 

TOTAL 

2989 29 SACO PLÁSTICO PARA LIXO, para 
acondicionamento de resíduos domiciliares 
(resíduos geral ou misturado ou contaminado 
não passível de separação), em resina 
termoplástica virgem ou reciclada, 
capacidade nominai para 30 litros, na cor 
preta, com no mínimo de 0,8n1m a 

040mm de micragem. DIMENSÕES 59cm 
x 62cm. 30 litros -6 ka. Pacote cl 10 
;Lid- 

Pct 150 2,98 447,00 

0017 
30 

SAPONÁCEO, Líquido cremoso, Tensoativo 
biodegradável, PRINCÍPIO ATIVO: Linear 

Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio, 
COMPOSIÇÃOlinear Alquilbenzeno Sulfonato 
de Sódio, coadjuvante, alcalinizante, 
espessante, abrasivo, conservante, essência e 

veiculo, AROMA: Limão, EMBALAGEM: Frasco, 
30o ml, TAMPA: Abre-fecha, APLICAÇÃO: 
Limpeza de superfícies de inox, esmaltados, 
fórmicas e cromados. 

Unid. 12 5,68 68,16 

D022 31 VASSOURA DE PELO com cabo revestido 
de boa qualidade 

Unid. 10 10,17 101,70 

D559 32 VELA CERÂMICA MICROPOROSA para filtro 
de barro com 03 velas para agua 

Unid. 06 5,43 32,58 

5 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Os recursos orçamentários correrão à conta das possíveis dotações orçamentárias 
consignada no programa: Programas: 17.122.0021.2165, 17.512.0447.2169 
e 17.512.0449.21.70, 17.511.0447.2167, 17.511.0449.2168 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 n° 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. 

6 - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA, RECEBIMENTO E PRAZO DE DURAÇÃO 

O Fornecedor será obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a 
vigência da Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data 
posterior a do seu vencimento. 

a)- A entrega dos produtos objetos desta licitação será futura e parcelada de 
acordo com as necessidades do SAAE, CIF almoxarifado localizado à Praça Zeca 
Soares no 211- Centro na cidade de Piumhi-MG. 
b) Cada pedido deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a 

qual poderá ser feita por memorando, oficio, telex ou fac-simile, devendo dela 
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constar: a data, o valor unitário dos materiais, a quantidade pretendida, o local de 
entrega, o carimbo e a assinatura do responsável. 
c) Os pedidos deverão ser acompanhados da nota-fiscal ou nota-fiscal fatura, 
conforme o caso. 

As condições de recebimento do objeto da ata são as seguintes: 

a) Será apurado os quantitativos e será emitida Nota Fiscal correspondente, sendo 
que o objeto da licitação deverá ser recebido definitivamente mediante recibo, nos 
termos da alínea "b", do inciso II, do art. 73 da Lei 8.666/93. 
b) O recebimento dos produtos será feito inicialmente em caráter provisório. O 
aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento está condicionado 
ao atendimento, conferência do produto pelo almoxarifado do SAAE e caso 
necessário poderá contratar um técnico conhecedor dos produtos para assessorar 
se os mesmos encontram dentro das exigências contidas neste edital 
c) O fornecedor fica responsável pela troca dos produtos entregues quando 
apresentarem problemas como: rompimento de soldas, rompimento das 
embalagens tipo bags, latas amassadas e/ou estufadas, vazamento do produto 
quando em embalagem lacrada, contaminação (carunchos e bigatos) antes do 
prazo determinado pela data de validade impressa na embalagem. 
cl) A qualquer momento o SAAE PIUMHI-MG poderá determinar a realização de 
testes laboratoriais, custeados pelo fornecedor do produto, a ñm de assegurar a 
qualidade dos produtos entregues. 

7- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) Entregar os produtos, na forma pactuada; 
b) Dar ciência o SAAE PIUMHI-MG, imediatamente, e por escrito, de qualquer 
anormalidade existente nos produtos, mesmo que não sejam de sua competência; 
c) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo SAAE PIUMHI-MG, cujas 
reclamações se obriga a atender prontamente; 
d) A ausência ou omissão da fiscalização do SAAE PIUMHI-MG não eximirá o 
Contratado das responsabilidades previstas neste instrumento; 
e) Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais 
resultantes deste instrumento; 
f) Manter, durante o prazo de vigência do instrumento e em compatibilidade com as 
obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no presente Edital: 
g) Poderá o SAAE PIUMHI-MG, a qualquer tempo, exigir do Contratado a 

comprovação das condições de habilitação e qualificação exigidas no presente 
instrumento, reservando-se, inclusive, o direito de reter o valor correspondente aos 
pagamentos devidos até a regularização das obrigações pendentes. 

s- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTATANTE 

a) Efetuar o pagamento no prazo estipulado na Cláusula Nona; 
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b) Notificar ao Contratado qualquer irregularidade encontrada nos produtos; 
c) Recusar os produtos que não estiver de acordo com as especificações; 
d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
Contratado. 

9- DO PAGAMENTO 

O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação quando 
solicitado pelo SAAE através de nota de empenho e de acordo com as' necessidades 
da autarquia será efetuado pela Tesouraria do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 
de Piumhi-MG, por processo legal, após recebimento definitivo pela unidade 
requisitante do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal, devidamente 
aprovadas, no prazo de 07 (sete) dias úteis; sob pena de multa de 0,5% ao mês, 
ou fração (pro rara 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/FiscaI/Fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de fácil 
visualização, a indicação do no 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. 
c) O SAAE PIUMHI-MG, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá 
devolvê-Ia à adjudicatária para que sejam feitas as correções necessárias, sendo 
que o prazo estipulado. no “item 9" será contado somente a partir da 
reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício. 

d) 0 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 PI UMHI -MG. 

e) - O pagamento só será efetuado se a documentação referente à regularidade 
para com o INSS(CND) , FGTS (CRF) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - 
CNDT estiverem devidamente válidos, ficando retido o pagamento se a 
documentação estiver vencida, até que se regularize a situação, sem que isso gere 
direito à alteração de preços, correção monetária, compensação financeira . 

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

g) - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a adjudicatária dará 
ao SAAE PIUMHI-MG plena, geral e irretratável quitação da remuneração 
referente aos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a 

qualquer titulo, tempo ou forma. 
h) - O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento do objeto desta licitação, nos 
seguintes casos: 
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- Se a qualidade dos produtos não corresponder às especificações exigidas no 
instrumento licitatório, o fornecedor será notificado para regularização no prazo 
máximo de 05 (cinco dias) úteis, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis; 
- Obrigação do Fornecedor com terceiros que, eventualmente, possa prejudicar o 
SAAE PIUMHI-MG; 
- Débito do Fornecedor para com o SAAE PIUMHI-MG quer provenha da execução 
do contrato, quer resulte de outras obrigações; 
- Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o pagamento 
ficará retido até que o Fornecedor atenda a cláusula infringida. 
i- Nenhum pagamento isentará o Fornecedor das responsabilidades e obrigações, 
nem implicará na aceitação definitiva dos produtos. 
j-No preço ajustado na presente ata incluem-se todas as despesas verificadas tais 
como transporte do objeto do contrato e obrigações tributárias, trabalhistas, prémio 
de seguro, para-fiscais, infortunísticas, previdenciárias, fiscais, etc. 

10- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

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

II - Nos termos do art. 15, parágrafo 4°, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei 
Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o 

SAAE PIUMHI-MG não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata. 
III - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 
8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8883/94, a 

presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, 
o contraditório e a ampla defesa. 

11 - DA VIGÊNCIA DA CARTA CONTRATO 

O prazo de vigência do contrato será de  ..... .., iniciando-se na data de 
............  e encerrando-se na data de  
contados após assinatura do contrato e emissão da Nota de Empenho nos termos 
da Lei, podendo a qualquer tempo ser alterado ou prorrogado anualmente caso 
haja interesse entre as partes, mediante termo aditivo, conforme art. S7 da lei 
8666/93. 
Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, 
com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, o presente 
Contrato será, cancelado, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla 
defesa. 

12 - GESTÃO [FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
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O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a 
conferência do objeto do contrato , será realizado pela servidora do SAAE Sônia 
Roseni Costa, Matrícula n° 0039 observando se o mesmo está atendendo os 

padrões exigidos no edital, observados os artigos 67 a 76, da Lei Federal 
no 8.666/93. 
§10 - A servidora do SAAE Sônia Roseni Costa atuará como gestor e fiscalizador da 
execução do objeto contratual. u 

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

13- SANÇÕES 

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o SAAE PIUMHI-MG 
poderá aplicar ao Fornecedor as seguintes sanções, garantida a defesa prévia 
prevista no artigo 87, § 2° e os recursos do art. 109, ambos da Lei 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 02 (dois) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SAAE 

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

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

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

pessoa jurídica que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7° da Lei Federal n° 
10.520/02, , e também: 

a) Ensejar o retardamento da execução do certame; 
b) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
c) comportar-se de modo inidôneo; 
d) Fizer declaração falsa; 
e) Cometer fraude fiscal; 
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
g) Recusar-se injustificadamente a assinar o contrato ou retirar a nota de 

empenho. 
VII - O cometimento das ilegalidades descritas nas alíneas "a" a "g" implica o 

descredenciamento do cadastramento de fornecedores do SAEE PIUMHI-MG. 

14 - SUSTENTABILIDADE EM ATENDIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

10 
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14.1 Em observância aos quesitos de sustentabilidade deverão ser atendidos, no 
que couber, as exigências do art. 3° da Lei Federal nO 8.666/93, Lei Federal n° 
12.305/10 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), Lei Estadual n° 18.031/09 
(Política Estadual de Residuos Sólidos), Decreto Estadual no 46.105/12 
(Desenvolvimento Sustentável nas contratações públicas de Minas Gerais) e demais 
legislações específicas, com destaque: 
a) emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem 
local (eficiência econômica, sustentabilidade social, em atendimento ao inciso III, 
art. 6° do decreton° 46.105/12; 
b) redução de residuos, reaproveitamento e destinação adequada dos materiais 
recicláveis; 
c) utilização de equipamentos com baixo consumo energético e baixa emissão de 
ruído; 
d) observação das normas do INMETRO e da ISO 14.000. 
Ressaltando ainda as exigências do Decreto Estadual n° 46105/2012, deverão ser 
atendidos, in verbis, os seguintes quesitos: 
Art. 20 No momento da definição do objeto e das obrigações contratuais, o 

responsável pela aquisição de bens, contratação de serviços e obras avaliará 
aviabiiidade da adoção cle critérios de sustentabilidade, nos termos deste Decreto. 
§ 1° Para a definição dos critérios referidos no caput, poderão ser observadas 
práticas sustentáveis utilizadas pelo mercado fornecedor. 
§ 3° A adoção dos critérios de sustentabilidade de que trata o caput preservará o 

caráter competitivo do certame e a economicidade da contratação. 
§ 4° Os critérios e práticas de sustentabilidade de que trata este Decreto serão 
veiculados como especificação técnica do objeto ou obrigação da contratada. 
Art. 40 Consideram-se critérios de sustentabilidade: 
I - economia no consumo de água e energia; 
II ~ minimização da geração de resíduos e destinação final ambientalmente 
adequada dos que forem gerados; 
III - racionalização do uso de matérias-primas; 
IV - redução da emissão de poluentes e de gases de efeito estufa; 
V - adoção de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente; 
VI - utilização de produtos atóxicos ou, quando não disponíveis no mercado, de 
menor toxicidade; 
VII - utilização de produtos com origem ambiental sustentável comprovada; 
VIII - utilização de produtos reciclados, recicláveis, reutílizáveis, reaproveitáveis ou 
biodegradáveis compostáveis; 
IX - utilização de insumos que fomentem o desenvolvimento de novos produtos e 

processos, com vistas a estimular a utilização de tecnologias ambientalmente 
adequadas; 
X ~ maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; 
XI - maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 

11 
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XII - preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; e 

XIII - fomento às políticas sociais inclusivas e compensatórias. 
14.2- 0 SAAE poderá efetuar diligências no local de execução do objeto desta 
licitação para comprovar o cumprimento dessas recomendações. 

15- 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° 8666/1993. 

12 
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ANEXO II 
PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 90/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 

MINUTA DE CARTA-PROPOSTA 

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

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

Código Item Especificação Unid. Qtde. Marca Valor TOTAL 
Produto Unitário 

SAAE 
no01 01 AÇÚCAR CRISTAL contendo no Unid. 50o 

mínimo 99,3 % de sacarose 
deverá ser fabricado de suco de 

cana, livre de fermentação, isento 
de matéria terrosa, de parasitas e 

de detritos animais ou vegetais. 

Embalagem primária em sacos 
plásticos resistentes de 5 kgJNo 
rótulo deverá trazer a 

denominação "açúcar", seguido do 
tipo e a classificação - Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 
de 20 de setembro de 2002 

(ANVISA). Validade: No mínimo 3 
(três) meses a partir da data 
de entrega. Considerar as datas 

conforme programação de 
entrega. A data de validade devera' 
constar da embalagem. Pacote de 
05 kg 

0825 02 ÁGUA SANITÁRIA, ASPECTO: Unid. so 

Liquido, COMPOSIÇÃO : A base de 
hipoclorito de sódio ou cálcio, 
TEOR CLORO ATIVO: Entre 2,0 a 

2,5% p/p, COR: Amarela 

esverdeada bastante fraca, 
APLICAÇÃO: Assepsia de 
ambientes e roupas, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 

Isenta de corantes, detergentes e 

13 
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Cód. 
Produto 

SAAE 

Item Especificação Unid. Qtde Marca Valor 
Unitário 

TOTAL 

aromatizantes , EMBALAGEM: Frasco 
plástico com tampa e lacre de 
segurança, Peso líquido: 1 litro 

2988 O3 ÁLcooL ETÍLICO LÍQUIDO para uso 
doméstico, mínimo de 46,00 INPM, 

tradicional, frasco com 1 litro, 
validade minimo remanescente de 
24 meses, corn certificado do INMETRO 

e caracteristicas gerais do produto 
impressas na embalagem 

Unid. 20 

2219 O4 APRESUNTADO - fatiado, resfriado, 
de 1a qualidade, embalagem fechada, 
intacta, indicando o prazo de validade. 

kg 40 

4679 O5 CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, 
embalagem aluminizada em pacote 
de 1KG. O produto deverá ser 1000/0 

arábica e conter dois seios, sendo 
um de Qualidade (ABIC) e outro de 
pureza (ABIg). Validade: No mínimo 2 

(dois) meses, a partir da data de 

entrega. 

K9 600 

01695 06 COPO DE VIDRO LISO, incolor, 
(americano) com _capacidade para 
200 ml. 

Unid. 30 

03936 O7 COPO DE VIDRO LISO, incolor, 
(americano) com capacidade para 
300 ml. 

Unid. 30 

0706 08 copo DESCARTÁVEL 

TRANSPARENTE, capacidade com 
200ml, para água, de primeira linha, 
não quebradiço, com borda reforçada, 
de 1a qualidade. O produto deverá 
ser aprovado pela ABNT norma NBR 
14.865, material poliestireno atóxico 
deverá vir especificado no copo PP max. 
05, reciclável. Pacote com 100 
unidades. 

Pct. 500 

0007 09 copo DESCARTÁVEL 

TRANSPARENTE, capacidade com 
50ml, para cafe', de primeira linha, não 
quebradiço, com borda reforçada, de 13 

qualidade. O produto deverá ser 
aprovado pela ABNT norma NBR 

14.865. material poliestireno atóxico 
devera' vir especificado no copo PP max. 
05, reciclável. Pacote com 100 
unidades. 

Pct. 50 

0294 10 DESINFETANTE, perfumado, 
fragrância suave, com validade de 01 
(um) ano após data da entrega 
deverá ter impresso na embalagem com 
marcação permanente: nome ou marca 

do fabricante data de fabricação, prazo 

Unid. 200 

14 
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C OMISSÂO 'IJERMANIENTE DE LICITAÇÃO 

Código Item Especificação Unid. Qtde. Marca Valor TOTAL 
Produto Unitário 

SAAE 
de validade, registro na secretaria 
de vigilância sanitária do ministério 
da saúde, testado 
dermatologicamente, nome e 

registro do técnico responsável. 
Embalagem c/ 500 ml. 

0008 11 DETERGENTE NEUTRO, Unid. 300 
concentrado, deverá conter linear, 
aIquiI benzeno, sulfato de sódio e vir 
especificado na embalagem 
“dermatologicamente testado". com 
validade de 1 (um)ano apos data da 
entrega. Embalagem com 500 ml 

0347 12 ESCOVA "DE LAVAR ROUPAS" Unid. O5 

com base de plástico resistente, 
cerdas nylon macias. Tamanho 
médio alça anatômica. 

0005 13 ESPONJA DE LÃ DE AÇO - Pacote Unid. 50 

com 60 g com 8 unidades (tipo 
Bombril ou similar). 

0010 14 ESPONJA LIMPADORA DUPLA- Unid. 200 

FACE, medindo 110 mm x 74 mm 
x 23 mm, embalada em Qlástico 
individual. 

no11 15 FILTRO DE CAFÉ DESCARTÁVEL, Unid 20o 
materiaI100°/o celulose, tamanho 
n” 103, aplicação garrafa térmica 
para café, características adicionais 
dupla costura. Embalagem com 30 
unidades de filtro de café. 

0601 16 GÁS LIQUEFEITO do petróieo Unid. 15 

acondicionado em botijão de 13 
kg, altamente tóxico e inflamável, e 

suas condições deverão estar de 
acordo com a portaria 47 de 
24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT. 

1068 17 LIMPA ALUMÍNIO - frasco de Unid. 20 

500 ML / Limpa Alumínio de 1a 

quandade 
2360 18 PEDREX LIMPA PEDRAS. Unid 05 

Detergente Ácido. Remover 

sujeiras inorgânicas encardidos de 
terra, excesso de rejuntos e 

calcificações. Tipos de pisos: Pedras 
rústicas, miracema, são tomé, ouro 

verde, pirinopoiis, pedra mineira, 
lagoa santa, outro preto, rosa 
Carandaí, macaquinho, portuguesa 
entre outras. Galão de 02 litros 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Código Item Especificação Unid. Qtde. Marca Valor TOTAL 
Produto Unitário 

SAAE 
0295 19 MARGARINA VEGETAL pote 500 Unid. 400 

gramas, cremosa, com sal. devera' 
vir especificado na embalagem que 
a mesma é recomendada para uso 

Culinário, lipídios minimo 65% 
validade minima de 06 meses após 
a data da entrega. Unidade de 500 
9 

0013 20 PAPEL HIGIÊNICO, folha sim les Unid. 2.500 
de alta qualidade, MEDIDA: 
&Dmxlocm (tolerância 2°/o), 
FRAGRÂNCIA: Neutra, COR: 

Branca, COMPOSIÇÃO: 100% fibras 
de celulose virgem - não reciclado, 

APRESENTAÇÃO: Gofrado, com 
picote, alta absorção, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 

Ausência de furos, rasgos, manchas, 
cheiro ou quaisquer substâncias 
nocivas a saúde. 

0712 21 REFIL LIMPA VIDROS, LÍQUIDO, Unid. 2D 

COM POSIÇÃO : Lauril éter sulfato de 
sódio, coadjuvantes, corante e 

água, Biodegradável, APLICAÇÃO: 
Limpeza de vidros em geral, 
Frasco, 500ml. 

1065 22 REFRIGERANTE Unid. 70 

Bebida não alcoólica, sabor guaraná, 
gaseificada ou carbonatada, 
acondicionada em embalagem de 
polietileno tereftalato multicamada 
descartável (PET). 

- Volume por embalagem : 2 
Litros. 
o A embalagem plástica deve 
atender às especificações e 

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

descartável com lacre. 

Data de validade impressa, minima 
de 3 meses a partir da data de 

entrega. 
0 simbolo indicativo de PET grafaclo 

no próprio plástico da garrafa; 
Rótulo com os itens abaixo: 

=› Identificação do volume; - 

=› 'Descrição dos ingredientes, com a 

indicação 
dos conservantes e corantes 

utilizados; 
a Informação nutricional; 

16 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LECRTAÇÃO 

Código Item Especificação Unid. Qtde. Marca Valor TOTAL 
Produto Unitário 

SAAE 

=› Nome e endereço da empresa 
responsável pelo preparo; 

s Identificação do volume; 
=› Número do CNPJ ou do Registro 
no Ministério da Agricultura 
(MAPA) 

no12 23 SABÃO EM PÓ AZUL, Unid. 3o 

COMPOSIÇÃO : A base de Alquil 

benzeno sulfonato de sódio, 
tensOativO aniônico, coadjuvantes, 
tamponantes, corante, sinergista, 
branqueador óptico, fragrância, 
carga e água, QUALIDADE: 
Biodegradável, Caixa de gggelão 
ou pacote plástico original do 
fabricante, Pct: 1kg 

0019 24 SABAO EM BARRA glicerinado Unid. 50 

200grs. 
0018 25 SABONETE em barra com 90 g Unid. 150 

(comprovado na embalagem), 
glicerinado/cremoso/hidratante, de 
alta qualidade, composto de 
substâncias que eliminern germes 

e bactérias, fragrâncias diversas, 
embalado em caixinhas 

individuais, validade mínima 
remanescente de 24 meses. 

0015 25 SACO DE ALGODÃO - TIPO uma. 3o 
CRÚ; tamanho: 76cm x 50cm; 
aplicação: limpeza chão; 
caracteristicas adicionais: tecido 
grosso, sem Furos, com alto poder 
de absorção. 

2990 27 SACO PLÁSTICO PARA LIXO, Pct 100 

para acondicionamento cle 

residuos domiciliares (residuos 
geral ou misturado ou 

contaminado não passível de 
separação), em resina 
termoplástica virgem Ou reciclada, 
capacidade nominal para 100 
litros, na cor preta, com no 
mínimo de 0,8mm a 0,10mm 
de micragem. DIMENSÕES 
75cm x 1,05m, de 100 litros-QO 
Kg. Pacote com 05 unidades 

408 28 SACO PLÁSTICO PARA LIXO, Pct 200 
para acondicionamento de 
residuos domiciliares (residuos 

geral Ou misturado ou 
contaminado não passível de 
separação), em resina 
termoplástica virgem ou reciclada, 

17 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LIKECITAÇÃO 

Código Item Especificação Unid. Qtde. Ma rca Valor TOTAL 
Produto Unitário 

SAAE 

capacidade nominal para 15 litros, 
com no minimo de 0,8mm a 

0,10mm de micragem. 
DIMENSÕES 9o x 12SCM, 15 
litros-Pacote c/ 20 unid. 

2989 29 SACO PLÁSTICO PARA LIXO, Unid. 150 

para acondicionamento de 
resíduos domiciliares (resíduos 

geral ou misturado ou 

contaminado não passível de 
separação), em resina 
termoplástica virgem ou reciclada, 
capacidade nominal para 30 
litros, na cor preta, com no 
minimo de 0,8mm a 0,10mm 
de micragem. DIMENSÕES 
59cm x 62cm, 30 litros -6 kg. 
Pacote cz 10 unid. 

0017 30 SAPONÁCEO, Líquido cremoso, Unid. 12 
Tensoativo biodegradável, 
PRINCÍPIO ATIVO: Linear 

Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio, 
COMPoslçÃOzLinear 

Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio, 
coadjuvante, aicalinizante, 
espessante, abrasivo, 
conservante, essência e veículo, 
AROMA: Limão, EMBALAGEM: 

Frasco, 300 ml, TAMPA: Abre› 
fecha, APLICAÇÃO: Limpeza de 
superfícies de inox, esmaltados, 
fórmicas e cromados. 

0022 31 VASSOURA DE PELO com cabo Unid. 1o 

revestido de boa qualidade 
0559 32 VELA CERÂMICA Unid. os 

MICROPOROSA para filtro de 
barro com 03 velas para agua 

Condições Gerais: 
A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão. 
Local e Data 
Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representante Legal 

18 
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PARECER JURÍDICO 
(Edital do Procedimento Licitatório) 

 

Procedimento Licitatório n. 90/2017 
Modalidade: Pregão Presencial n. 2/2017 
Objeto: contratação de MES, EPPs ou equiparadas visando o registro de preços para futuro 
e eventual fornecimento de gêneros alimentícios e materiais de limpeza/higienização, 
destinados ao Setor de Patrimônio Material e Transporte - SPMT do SAAE, conforme 
especificações no termo de referência_ 

A Pregoeira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de PiumhilMG 
iniciou processo de licitação visando o registro de preços para aquisição futura e 
eventual de gêneros alimentícios e materiais de limpeza/higienização, destinados ao 
Setor de Patrimônio, Material e Transporte do SAAE. 

E, para verificação da legalidade e regularidade dos procedimentos 
adotados, antes de dar publicidade ao certame, foi solicitado o Parecer Jurídico. 

Analisando o objeto da licitação, verifica-se que foi caracterizado por 
ocasião da instauração do certame, na respectiva solicitação subscrita pela chefe da 
Seção de Patrimônio, Material e Transporte e, da mesma forma, detalhado junto ao 
Edital, atendendo a exigência do art. 14 da Lei n. 8.666/93. 

Verifica-se ainda que trata-se de licitação exclusiva para Mês e EPPs, 
atendendo, portanto, ao disposto no art. 48 da LC n. 123/2006. 

No tocante à escolha da modalidade pregão, a viabilidade deve estar 
firmada em duas vertentes: possibilidade jurídica de caracterização do objeto da 
licitação como um bem ou serviço comum, nos termos da Lei n. 10.520/2002 e, 
ainda, a necessidade de se contratar aquele que oferecer o bem ou serviço pelo 
menor valor, dentro dos parâmetros fixados no Edital. 

Pregão é modalidade de licitação instituída pela Lei Federal n. 
10.520/2002, restrita à contratação de bens e serviços comuns, com disciplina e 
procedimentos próprios, visando a acelerar o processo de escolha de futuros 
contratados da Administração, aplicando-se, subsidiariamente, as normas da Lei n. 
8.666/93. 

O TCU, em análise quanto à abrangência do significado de bens e 
serviços comuns, já se manifestou diversas vezes, a exemplo dos acórdãos n. 
313/2004 e 237/2009, ambos do Plenário: 

"11. O administrador público, ao analisar se o objeto do pregão enquadra-se 
no conceito de bem ou serviço comum, 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 lia/tado na 

modalidade pregão.  . 
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No mais, analisando as minutas do Edital e do Contrato, tem-se que 
foram elaborados nos termos da lei, observando-se as exigências cabíveis e 
coerentes, inclusive, observando as disposições da LC n. 123/2006. 

O Parágrafo único do art. 38 da Lei n. 8.66683 determina a 
obrigatoriedade da prévia análise pela Assessoria Jurídica das minutas dos Editais 
em Procedimentos Administrativos Licitatórios. 

A propósito, oportuna a transcrição desta norma: 

"Art. 38. (...) 
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos 
contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas 
e aprovadas por assessoria jurídica da Administração”. 

No caso do procedimento supra identificado, aprovo o Edital elaborado, 
da forma em que se encontra, sendo de parecer favorável à sua publicação na 
forma legal. 

Ressalta-se por derradeiro, que esta assessoria juridica, nos termos do 
parágrafo único do art. 38 da Lei n. 8.666/93, presta assessoria sob o prisma 
estritamente 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 examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa 
e/ou financeira. 

É o parecer, s.m.j. 

Piumhi, 22 de março de 2017. 
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PORTARIA - SAAE - PIUMHI n. 18/2017 

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

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

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

127/2016 de 7/7/2016 editada pelo Comitê Técnico e Administrativo do SAAE, com o 
objetivo de implementar a modalidade de licitação do tipo PREGÃO ELETRÔNICO E 
PRESENCIAL, bem como, PREGÃO ELETRONICO E PRESENCIAL NO 

REGISTRO DE PREÇOS, regulamentados pela legislação pertinente, 

RESOLVE: 

"' Art. 1°. Designar também para exercer as atribuições legais de 
Pregoeira na realização de compras nas modalidades de licitação tipo PREGÃO 
PRESENCIAL e ELETRÔNICO e PREGÃO PRESENCIAL e ELETRÔNICO no 

REGISTRO de PREÇOS, a servidora Jaqueline Aparecida de Souza, por meio de 
disputa justa entre Os interessados, a compra mais econômica, segura e eficiente 
para o SAAE de Piumhi. 

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

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

Maria Luciana Goulart de Castro 
Sônia Roseni Costa 

Ailton Francisco Figueiredo L CONFERE com o ORIGINAL 
SE ACHA ARQUIVADO NESTA 

AUTARQUIS. 

. v; 

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

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

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

Piumhi-MG, 24 de fevereiro de 2017. 

Eng. ODÉCIO rjÂ SILVA MELO 
Diretor Executivo do SAAE 
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PARECER JURÍDICO 
(Edital do Procedimento Licitatório) 

 

Procedimento Licitatório n. 90/2017 
Modalidade: Pregão Presencial n. 2/2017 
Objeto: contratação de MEs, EPPs ou equiparadas visando o registro de preços para futuro 
e eventual fornecimento de gêneros alimentícios e materiais de limpeza/higienização, 
destinados ao Setor de Patrimônio Material e Transporte - SPMT do SAAE, conforme 
especificações no termo de referência. 

A Pregoeira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi/MG 
iniciou processo de licitação visando o registro de preços para aquisição futura e 
eventual de gêneros alimentícios e materiais de limpeza/higienização, destinados ao 
Setor de Patrimônio, Material e Transporte do SAAE. 

E, para verificação da legalidade e regularidade dos procedimentos 
adotados, antes de dar publicidade ao certame, foi solicitado o Parecer Jurídico. 

Analisando o objeto da licitação, verifica-se que foi caracterizado por 
ocasião da instauração do certame, na respectiva solicitação subscrita pela chefe da 
Seção de Patrimônio, Material e Transporte e, da mesma forma, detalhado junto ao 
Edital, atendendo a exigência do art. 14 da Lei n. 8.666/93. 

Verifica-se ainda que trata-se de licitação exclusiva para Mês e EPPs, 
atendendo, portanto, ao disposto no art. 48 da LC n. 123/2006. 

No tocante à escolha da modalidade pregão, a viabilidade deve estar 
firmada em duas vertentes: possibilidade juridica de caracterização do objeto da 
licitação como um bem ou serviço comum, nos termos da Lei n. 10.520/2002 e, 
ainda, a necessidade de se contratar aquele que oferecer o bem ou serviço pelo 
menor valor, dentro dos parâmetros fixados no Edital. 

Pregão é modalidade de licitação instituída pela Lei Federal n. 
10.520/2002, restrita à contratação de bens e serviços comuns, com disciplina e 
procedimentos próprios, visando a acelerar o processo de escolha de futuros 
contratados da Administração, aplicando-se, subsidiariamente, as normas da Lei n. 
8.666/93. 

O TCU, em análise quanto à abrangência do significado de bens e 
serviços comuns, já se manifestou diversas vezes, a exemplo dos acórdãos n. 
313/2004 e 237/2009, ambos do Plenário: 

"11. O administrador público, ao analisar se o objeto do pregão enquadra-se 
no conceito de bem ou serviço comum, deverá considerar dois fatores: os 
padrões de desempenho e qua/idade podem ser objetivamente definidos no 
edital? As especificações estabelecidas são usuais no mercado? Se esses 
dois requisitos forem atendidos o bem ou serviço poderá ser licitado na 

moda/idade pregão. N. 
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mercado diversificado e competitivo, 
considerado 
Municipal n. 

12. A verificação do nivel de especificidade do objeto constitui um otimo 
recurso a ser utilizado pelo administrador público na identificação de um bem 
de natureza comum. isso não significa que somente os bens pouco 
solisticados poderão ser objeto do pregão, ao contrário, objetos complexos 
podem também ser enquadrados como comuns (...). " (Acórdão n. 313/2004 
- Plenário) 

"19. O entendimento de bem comum, de acordo com diversos autores, nada 
tem a ver com a complexidade do bem adquirido e sim com produtos que 
sejam comumente encontrados no mercado, sem a necessidade de 
alterações especificas para o fornecimento em questão. Este ponto de vista 
pode ser avalizado conforme as interpretações a seguir. 
20. Jesse Torres Pereira Junior (Comentários a' Lei de Licitações e Contratos 
da Administração Pública, 63 ed., Renovar, 2003, p. 1006) entende que: 
'Em aproximação inicial do tema, pareceu que 'comum' também sugeria 
simplicidade. Percebe-se, a seguir, que não. O objeto pode portar 
complexidade tecnica e ainda assim ser 'comum', no sentido de que essa 
técnica é perfeitamente conhecida, dominada e oferecida pelo mercado. 
Sendo tal técnica bastante para atender às necessidades da Administração, a 
modalidade pregão é cabível a despeito da maior sofisticação do objeto' 
21. Segundo Vera Scarpinella (Licitação na Modalidade de Pregão, Malheiros, 
2003, p.81): 
'[...] o objeto comum para fins de cabimento da licitação por pregão não é 
mero sinônimo de simples, padronizado e de aquisição rotineira. Bens e 
serviços com tais caracteristicas estão incluidos na categoria de comuns da 
Lei 10.520/2002, mas não só. Bens e serviços com complexidade tecnica, 
seja na sua definição ou na sua execução, tambem são passíveis de ser 
contratados por meio de pregão. O que se exige e que a tecnica neles 
envolvida seja conhecida no mercado do objeto ofertado, possibilitando, por 
isso, sua descrição de forma objetiva no edital' " 
(Relatório do Acórdão n° 1.114/2006 - Plenário, grifos nossos) 
"Pertilho também o posicionamento de que e' mais vantajosa a adoção da 
modalidade de pregão, pois o objeto do certame em questão pode ser 
considerado como serviços comuns, não obstante a sua complexidade. A 
meu ver estão presentes os requisitos da fungibiliídade do objeto e da 
existência de uma padronização de qualidade e desempenho reconhecida no 
mercado correspondente, como bem demonstrou a Sefti. " 
(Voto do Acórdão n” 2. 658/2007 - Plenário, grito nosso) 
"9. 2. 4. Em geral, nem a complexidade dos bens ou serviços de tecnologia da 
informação nem o fato de eles serem críticos para a consecução das 
atividades dos entes da Administração descaracterizam a padronização com 
que tais objetos são usualmente comercializados no mercado. Logo, nem 
essa complexidade nem a relevância desses bens justificam o afastamento 
da obrigatoriedade de se licitar pela modalidade Pregão (Lei n° 10.520/2002, 
art. 1°, e Acórdão n° 1.114/2006 - Plenãrioj" (...). (Acórdão 237/2009 - 
Plenário i 

Portanto, tendo em conta a descrição objetiva do edital, quanto aos 
e pretende adquirir, bem como, da verificação de existência de um 

infere-se que o objeto licitado pode ser - até porque, assim classificado no anexo I do Decreto 

-zo/Wy 

bem comum 
2.887/2010. 

“a 



 
Serviço Autonomo de Água e Esgoto 

diretoria saae iumhi.com.br CNPJ:23.782.816/00O110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 379254100 PIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

 
No mais, analisando as minutas do Edital e do Contrato, tem-se que 

foram elaborados nos termos da lei, observando-se as exigências cabíveis e 
coerentes, inclusive, observando as disposições da LC n. 123/2006. 

O Parágrafo único do art. 38 da Lei n. 8566193 determina a 
obrigatoriedade da prévia análise pela Assessoria Jurídica das minutas dos Editais 
em Procedimentos Administrativos Licitatórios. 

A propósito, oportuna a transcrição desta norma: 

"Art. 38. (...) 
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos 
contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas 
e aprovadas por assessoria jurídica da Administração". 

No caso do procedimento supra identificado, aprovo o Edital elaborado, 
da forma em que se encontra, sendo de parecer favorável à sua publicação na 
forma legal. 

Ressalta-se por derradeiro, que esta assessoria jurídica, nos termos do 
parágrafo único do art. 38 da Lei n. 8.666/93, presta assessoria sob o prisma 
estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos à 
conveniência e à oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão 
reservados à esfera discricionária do administrador público legalmente competente, 
tampouco examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa 
e/ou financeira. 

É o parecer, s.m.j. 

Piumhi, 22 de março de 2017. 
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PORTARIA - SAAE - PlUMHl n. 18/2017 

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

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

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

127/2016 de 7/7/2016 editada pelo Comitê Técnico e Administrativo do SAAE, com o 

objetivo de implementar a modalidade de licitação do tipo PREGÃO ELETRÔNICO E 

PRESENCIAL, bem como, PREGÃO ELETRONICO E PRESENCIAL NO 

REGISTRO DE PREÇOS, regulamentados pela legislação pertinente, 

RESOLVE: 

C 

Art. 1°. Designar também para exercer as atribuições legais de 
Pregoeira na realização de compras nas modalidades de licitação tipo PREGÃO 
PRESENCIAL e ELETRÔNICO e PREGÃO PRESENCIAL e ELETRÔNICO no 

REGISTRO de PREÇOS, a servidora Jaqueline Aparecida de Souza, por meio de 
disputa justa entre os interessados, a compra mais econômica, segura e eficiente 
para o SAAE de Piumhi_ 

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

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

Maria Luciana Goulart de Castro 
Sônia Roseni Costa 

Ailton Francisco Figueiredo Vl CONFERE com o ORIGINAL 
se ACHA ARQUIVADO NESTA 
AUTARQUIÂ. 

PlUMHl - MG 

Piunni-ii,___ã_ê_â  
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cargos públicos. 

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

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

Piumhi-MG, 24 de fevereiro de 2017. 

Eng. ODÉCIO #Ii SILVA MELO 
Diretor Executfvo do SAAE 

CONFERE com o o 
se ACHA ARQUIVAIJÊÉÉÉIIEÀ' um. 

 
CERTIFICAMOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO 

A0 DISPOSTO NO ARTIGO 72 DAAEI ORGÂNICA 

MUNICIPAL QUE PUBLIQUEI AIO) 5V - 

à. '  'J   
_ no 

AVISO o uumqpw E PoÉAL na jçguspnnsgctn, 
Cx 

 
í b .Er 
f:: “H 

'à P155  I_-, a  E APoro ADMINISTRATWO 



âaâm @E @.32 ã &Éüomez 

 

  a % 



'É 

..NU 

mm .E 8 m: o:: 

  

.SDOE . 

 

. _ _ 

indmuwas. . . ..c 

 



çenjüynto de 

 
serviço Autônomo de Água e Esgoto 

airegriagggeggumhicomhr wwwnaepiumlicomhr CNPJ:23.782.816l000119 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 «- Centro- 37925-000 PIUMHUMG - Telefax 37-3371-1332 

RESOLUÇÃO N°118/2013. DE 25 DE JANEIRO DE 2013. 

Regulamenta o Sistema de Reistro de Preços 
previsto no art. 15 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 Piumhí~MG, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pela alínea "b". do inciso Vi 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 fiscal, o 
interesse público. a racionalização e a agilidade dos processos administrativos para a 
aquisição de bens e serviços comuns pelo SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE 

PIU HMI-MG: “ 

CONSIDERANDO. outrossím, a necessidade de adotar medidas que 
contribuam para a redução do déficit púbiico; 

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

    
R E s O l. V E: CONFERE com o ORIGINAL 

se ACHA ARQ AUTARQUÍA' UlVADO NESTA 

PIUMHI ~ e 
CAPÍTULOI PIUMHI. - e _ se., :(9 

GIEÉIÉEÀE: 
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 
Resolução. 

Art. 2! Para os efeitos desta Resolução. são adotadas as seguintes a 
definições: 

1 - Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para registro 
formal de preços relativos a prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações 
futuras:  il - ata de registro de preços ~ documento vinculatívo, obrigacional, com 
característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, 
;fornecedores órgãos participantes e condições a serem praticadas. conforme as 
disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas: 

- III - órgão gerenciador - Diretoria Executiva, responsavel pela condução do 
procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro 

1 
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de preços dele decorrente: 
IV - órgão participante - os Departamentos e Setores do Serviço Autônomo 

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

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

v¡ - Serviço Autônomo de Água e Fsgoto de Piumhi-MG: SAAE rlüMHl-MG. 

Art. 39 O Sistema de Registro de Preços podera 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 for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de 
serviços para atendimento a mais de um setor ou departamento: ou 

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o 
quantitativo a ser demandado pelo SAAE PluMHl-MG. 

CAPÍTULO u 

DAS COMPETÊNCIAS no óneão GERENCIADOR 

Art. 49 Caberá ao órgão gerenciador a pratica 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 tata¡ de 
consumo. promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos 
basicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização: 

ll - promover atos necessarios a instrução processual para a realização do 
procedimento iicitatório: 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 licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de referência ou projeto 
badco: 

V - realizar o procedimento licitatório: 
V! - gerenciar a ata de registro de preços: 
Vll - 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 

decoçrentêãdo descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do 
descumprí/rrlento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações. 

CONFERE COM O ORIGINAL 
SE ACHA ARQUIVAD AUTARQurA. o NESTA 

PlUMHi - MG 
P'UMHI._.2Z.I ._ç_... 

?Ef/iii 
' Jv-I."'IYÉÍÃEÀ 
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CAPÍTULO III 

DAS coMrEtENcIAs bo óneÂo PARTICIPANIE 

Art. 5! O órgão participante serã responsavel pela manifestação de interesse 
em participar do registro de preços, providenciando o encaminhamento ao órgão 
gerenciador de sua estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, 
cronograma de contratação e respectivas especificações ou termo de referência ou 
projeto basico, nos termos do Lei nã 8.666, de 21 de junho de 1993, e do Lei n53 10.520, de i7 
de julho de 2002, adequado ao registro de preços do qual pretende fazer parte, devendo 
ainda: 

l - garantir que os atos relativos o sua inclusão no registro de preços estejam 
formaiizados e aprovados pela autoridade competente: 

Il - manifestar. junto ao órgão gerenciador, sua concordância com o objeto 
a ser licitado. antes da realização do procedimento licitatório; e 

Ill - tornar conhecimento do 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 penalidades 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 óêqãfacjçberõnggggihAL CONFER 55 ACHA ARQUIVADO NESTA 

    
 u.. 

AUTARQUÍPM 
CAPÍTULO IV PIUMHI -G  'a ' '  Pl _C21   

-._--.-~n DA LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PRE - 

Art. 6! A licitação para registro de preços sera realizada na dolidade de 
pregão. nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, e será precedida de ampla pesquisa de 
mercado. 

§ 19 O julgamento por técnica e preço podera ser excepcionalmente 
adotado, a critério do órgão gerenciador e mediante despacho fundamentado da 
autoridade máxima do órgão ou entidade. 

522 Na licitação para registro de preços não é necessario indicar a dotação 
orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro 
instrumento hábil. 

Art. 7! O órgão gerenciador poderá dividir a quantidade total do item em 
lotes, quando técnica e economicamente viável, para possibilitar maior competitividade, 
observada a quantidade mínima. o prazo e o local de entrega ou de prestação dos 
serviços. 

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

/especifica de cada órgão ou entidade participante do certame. f § 2! Na situação prevista no § i9. devera ser evitada a contratação. em um 
mesmo órgão ou entidade, de mais de uma empresa para a execução de um mesmo 

princíPàa/padronização. ,X 3 

J 

/ 
/_/ 

fã/ Xserviço, em uma mesma localidade, para assegurar a responsabilidade contratual e o / 
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Art. 8! 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 mínimo: 

l - a especificação ou descrição do objeto, que explícitara o conjunto de 
elementos necessarios e suñcientes, com nivel de precisão adequado para a 
caracterização do bem ou serviço, inclusive definindo as respectivas unidades de medida 
usualmente adotadas: 

ll - estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e 

órgãos participantes: 
liI - estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não 

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

IV - quantidade minima de unidades a ser cotada, por item, no caso de 
bens: 

V - condições quanto ao local. prazo de entrega. forma de pagamento. e 
nos cosas 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. ii: 

Vil - 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 
XI - realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da 

vantajosidade. 

§ 1! O edital poderá admitir. como critério de juigamento, o menor preço 
aferido pela oferta de desconto sobre tabela de preços praticados no mercado, desde 
que tecnicamente justificado. 

§ 2! Quando o edital previr o fornecimento de bens ou prestação de 
serviços em locais diferentes. é facultada a exigência de apresentação de proposta 
diferenciada por região, de modo que aos preços sejam acrescidos custos variaveis por 
regiao. 

§ 3! A estimativa a que se refere o inciso ill 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 iicitantes poderão 
' reduzir seus preços ao vaior da proposta do licitante mais bem classificado. 

/cla:ssificado. 

!z 
I/ j. 

_ -Parágrafo único. A apresentação de novas propostas na forma 
do caput não prejudicará: o resultado do certame em relação ao licitante mais bem 

CONFERE COM O ORIGINAL 
SE ACHA ARQUIVADO NESTA 

r AUTARQLIÃÉIGÍJIHI MG 

c” “no V PIUMHL 8?, r É_  DO REGISTRO DE PREÇOS E DA VAUD \ (í 

  Art. 10. Após a homologação da licitação. o registro de preços observará, 
entre outras, as seguintes condições: 
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i - sera incluído. na respectiva ata. a registro dos licitantes que aceitarem 
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do Iiciiante vencedor na seqüência da 
classificação do certame: 

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

lll - a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata devera ser 
respeitado nas contratações. 

§ 190 registro a que se refere ocoput tem por objetivo a formação de 
cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nos hipóteses 

e ñ previstas nos arts. i9 e 20. 

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

l - os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a 
etapa competitiva: e 

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

§ 3! 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. 11. _O prazo de validade da ata de registro de preços não sera superior a 
i2 (doze) meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso lll do § 39 do art. i5 
da_ Le¡ n9 8.666, de 1993. 

§ 19 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de 
Â registro de preços. inclusive o acréscimo de que trata o§ i9 do art. 65 da Lei m9 8.666. de 

1993. 
§ 29 A vigência das cartas-contratos decorrentes do Sistema de Registro de 

Preços será definido nos instrumentos Convocatórias, observado o disposto no art. 57 da Lei 
n9 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 nã 8.666. de 1993. 

§ 4°- O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços devera ser 
assinado no prazo de validade da ata de registro de preçccoNFERE com o omemm_ 

SE ACHA ARQUIVADO NESTA 
AUTARQUIA. 

à P UMHI - MG /7 CAPÍTULO V' PIUMHLÀEJ    ~ 

- - uses-amu.:- 

      
/ 

í  já; DA AssmArqnA DA ATA E DA CONTRATAÇÃO com ro 
r _,  

Art. 12. 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 periodo. quando solicitado pelo 
fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
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i Parágrafo único. É facultado ao SAAE PIUMHI-MG, quando o convocado 
não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabeiecidos, convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para faze-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

Art. i3. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento 
nas condições estabeiecldas, 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 estabeiecidas. ' 

Art. 14. A contratação com os fornecedores registrados será formalizado 
,w pelo SAAE PlUMHI-MG por intermédio de carta-contrato, emissão de nota de empenho de 

despesa ou autorização de compro, conforme dispõe o § 2° e caput do art. 62 da Lei 
ní' 8.666, de 1993. 

Parágrafo único. A Carla-Contrato observará no que couber, o disposto no 
artigo 55 do Lei Federal n° 8.666. de 2i 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. 

CONFERE COM o ORIGINAL 
SE ACHA ARQUIVADO NESTA 

AUTARQlàíÂ- CAPÍTULO vu ¡UMHI -M       
PÍUMHÍ.  h_ 

DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADO _lgiliqilzsfárdn . 

Art. 16. Os preços registrados poderão ser revistos em d r orrencia de 
eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos 
serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações 

à* junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II 

do caput do ari. 65 da Lei nE 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. 

§ i! 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 classiticação 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 f/ re 'strados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador l/ p derá:   
  

Ã liberar o fornecedor do compromisso assumido. caso a comunicação 
oco antes do pedido de fornecimento. e sem aplicação da penalidade se confirmada 

eracidade dos motivos e comprovantes apresentados: e 

i _/'  
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ii - 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: 
ii - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pelo SAAE PlUMHi-MG, sem justificativa aceitável; 
iii - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior aqueles praticados no mercado: ou ñ IV - sofrer sanção prevista nos incisos !II ou lv do caput do art. 87 da Lei n° 
8.666, de 1993, ou no art. 72 da Lei nã 10.520. de 2002. 

Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos 
incisos l. Ii e 1V do caput sera formalizado por despacho do órgão gerenciador. assegurado 
o contraditório e a ampla defesa. 

Ari. 20. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento 
da ata, devidamente comprovados e justiticados: 

CONFERE COM O ORIGINAL 

i - por razão de interesse público: ou SE ACHA AÀRQUIVADO NESTA . ' AUTA RQUI . il a pedido do fornecedor. PMMH¡ _ MG   
PlUMHl. _ 

'l " ,-_-t-...l__' 

CAPÍTULO vn¡ 

DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO ou ENTIDADES NÃO 
“N PARTICIPANTES t 

Ari. 21. Desde que devidamente justificada c¡ vantagem, a ata de registro 
de preços. durante sua vigência, podera ser utilizada por qualquer órgão que não tenha 
participado do certame iicitatório, 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 peia 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. 

§ 39 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não 
ípocierão exceder. por _órgão ou entidade. a cem por cento dos quantitativos dos itens do / instrumento convocafono e registrados na ata de registro de preços para o órgão / ,gerenciador e órgãos participantes. 1 

x " /_,.§r i4! O instrumento convocatório devera prever que o quantitativo 
,r decorçnte cias adesões a ata de registro de preços não podera exceder, na totalidade. 

intupio do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 
.j , 7 
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órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem. 

§ 520 órgão gerenciador somente podera autorizar adesão ã ata após a 
primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando. 
justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo 
órgão gerenciador. 

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

§ 79 Compete ao órgão não participante os atos relativos a cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação. 
observada a ampia defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais. em relação às suas próprias contratações. 
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

§ 89 E facultada aos órgãos ou entidades municipais. distritais ou estaduais a 
adesão a ata de registro de preços do SAAE PiUMHl-MG. 

CAPÍTULO :x 

DISPOSIÇÕES FINAIS s TRANSITÓRIAS 

Art. 22. O SAAE PIUMHI-MG podera utilizar recursos de tecnologia da 
informação na operacionalização do 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. 

Art. 24. O SAAE PiUMHI-MG podera editar normas complementares a esta 
Resolução. 

M. 25. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 26. Fica revogada a Resolução n° 115/2011. 

  Piumhi-MG, /Ele janeiro de 2013. 

FERE COM O ORIGINAL 
ÊÊIÀCHA ARQUIVADO NESTA 
AUTARQUIA- 
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DECRETO N° 2.887/2019 

"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. Subordínam-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 Municífàio, para a aquisição 

de bens e serviços comuns, serão preoedidos, prioritariamente, de licitação pública 
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na modalidade de pregão, que se destina a garantir, por meio de disputajusta 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 irnpessoalidade, 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 dísciplinadoras 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 -íhornologar o resultado da licitação e promover a celebração do 

contrato. 

Parágrafo único. Somente poderá atuar como pregoeiro o servidor 

que tenha realizado capacitação especifica para exercer a atribuição. 

Art. S9 - 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, 

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

refletida no termo de referência; r 

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 

requísitante, 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 com fixação dos prazos e das demais condições 

essenciais para o fornecimento; e 

d) designar, dentre os servidores do órgão ou da entidade promotora 

da licitação, o pregoeiro responsável pelos trabalhos do pregão e a sua equipe de 

apoio; 



'W 

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 

IV - constarão dos autos a motivação de cada um dos atos 

especificados no inciso anterior e os indispensáveis elementos técnicos sobre os 

quais estiverem apoiados, bem como o orçamento estimativo e o cronograma 

fisicmñnanceiro de desembolso, se for o caso, elaborados pela Administração; e 

V - para julgamento, será adotado o critério de menor preço ou, se for 

o caso, maior desconto, observados os prazos máximos para fornecimento, as 

especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e 

as demais condições definidas no edital. 

Art. 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 

a classificação dos proponentes; 

IV - a condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha 

da proposta ou do lance de menor preço; 

V - a adjudicação da proposta de menor preço; 

VI - a elaboração de ata; 

VII - a condução dos trabalhos da equipe de apoio; 

VIII - o recebimento, o exame e a decisão sobre recursos; e 
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IX - o encaminhamento do processo devidamente instruído, após a 

adjudicação, à autoridade superior, visando a homologação e a contratação. 

Art. 10. A equipe de apoio deverá ser integrada por 03 (três) 

servidores municipais, sendo que pelo menos 02 (dois) deverão ocupar cargo 

efetivo na Administração, preferencialmente pertencentes ao quadro permanente 

do órgão promotor do pregão, para prestar a necessária assistência ao pregoeiro. 

Art. 11. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação 

dos interessados e observará as seguintes regras: 

I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de 

publicação de aviso em função dos seguintes limites: 

a) para bens e serviços de valores estimados em até R$ 650.000,00 

(seiscentos e cinqüenta_ mil reais): 

1 - Jornal de Circulação Local; 

2 - Quadro de Avisos da Prefeitura. 

b) para bens e serviços de valores estimados superiores a RS 

650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais): 

1 - Diário Oficial do estado; 

2 - Jornal de grande circulação estadual; 

3 - Jornal de circulação local, e; 

3/ 
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4 - Quadro de Avisos da Prefeitura." 

II - do edital e do aviso constarão definição precisa, suficiente e 

clara do objeto, bem como a indicação dos locais, dias e horários em que poderá 

ser lida ou obtida a íntegra do edital, e o local onde será realizada a sessão pública 

do pregão; 

III - o edital fixará prazo não inferior a oito dias úteis, contados da 

publicação do aviso, para os interessados prepararam 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 ate' 10% (dez por 

cento), relativamente à de maior desconto; 



  
 

PREFElTURA MUNlClPAL DE PIUMH| 
Estado de Minas Gerais Rua Padre Abel 332 - Centro 
C.N.P.J. 16.781.346I0001-04 CEP 37925-000 - Piumhi- MG 

Tel.: (37) 3371-9950 

i _i 

... 

VII - quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas 

escritas de preços nas condições definidas no inciso anterior, o pregoeiro 

classiñcará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três, para que 

seus autores participem dos lances Verbais, quaisquer que sejam os preços 

oferecidos nas propostas escritas; 

VIII - em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances 

Verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em 

valores distintos e decrescentes para o menor preço ou, se for o caso, valores 

distintos e crescentes para o maior desconto; 

IX - o pregoeiro convidará individualmente os licitantes 

classificados, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da 

proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor, 

ou a partir do autor da proposta classificada de menor desconto e os demais, em 

ordem crescente de desconto; 

X - a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 

pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na 

manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação 

das propostas; 

XI - caso não se realizem lances verbais, será verificada a 

conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a 

contratação; 
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XII - declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as 

propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto 

ao objeto e valor, decidindo 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 habilitatóx-ias, com base no 

Sistema de Registro Cadastral do Município, assegurado ao já cadastrado o direito 

de apresentar a Certidão de Registro Cadastral emitida pelo Município, desde que 

previsto no ato convocatório; 

XIV - constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o 

licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame; 

XV - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às 

exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando 

a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda 

ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o 

objeto do certame; 

XVI - nas situações previstas nos incisos XI, XII e XV, o pregoeiro 

podera negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor; 

XVII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar 

imediata e mctivadamente 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 prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o 

disposto nos incisos XV e XVI deste artigo; 

XXIII - se o licitante vencedor que se recusar a assinar o contrato, 

injustiñcadamente, será aplicada a regra estabelecida no inciso XXII. 

Art. 12 - O prazo de validade da Ata de Registro não poderá ser 

superior a 01 (um) ano, computadas neste as eventuais prorrogações. 

i0 
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§ 1° Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão 

sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e 

respectivos contratos, obedecido o disposto no art. 57 da Lei 8.666/93. 

§ 2° É admitida a prorrogação da vigência da Ata de Registro de 

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 dema1s requisitos 

desta norma. 

Art. 13 - Ate' 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 

recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, 

providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. 

§ 19 Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e 

quatro horas. 

§ 29 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada 

ñ 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 n9 9.854, de 27 de 

outubro de 1999. 

Parágrafo único. A documentação exigida para atender ao disposto 

nos incisos I, III e IV deste artigo poderá ser substituída pelo registro cadastral do 

setor de licitações do Município, desde que previsto no edital. 

Art. 15 - O licitante que ensejar o retardamento da execução do 

certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 

garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar 

e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto 

perdurar-em 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; 
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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-lider, que 

deverá atender às condições de liderança estipuladas no edital e será a 

representante das consorciadas perante a Administração; 

II - cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de 

habilitação exigida no ato convocatório; 
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III - a capacidade técnica do consórcio será representada pela soma 

da capacidade técnica das empresas consorciadas; 

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. i19 - A autoridade competente para determinar a contratação 

poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivadas de 

fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

19 A anulação do rocedirnento licitatório induz à do contrato. 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 - Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva 

disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos encargos, dele 

decorrentes, no exercício financeiro em curso. 

Art. 21 - O 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 estimativo de custos e cronograma físico-financeiro de desembolso, se 

for o caso; 

III - planilhas de custo; 

IV - garantia de reserva orçamentária, com a indicação das 

respectivas rubricas; 

15 
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V - autorização de abertura da licitação; 

VI - designação do pregoeiro e equipe de apoio; 

VII - parecer jurídico; 

VIH - edital e respectivos anexos, quando for o caso; 

IX - minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, 

conforme o caso; 

X - originais das propostas escritas, da documentação de habilitação 

analisada e dos documentos que a instruírern; 

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 

 - 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. i 

Art. 23 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário, em especial o Decreto 11° 2.797/2009. 

Piumhi-MG, O3 de maio 2010. 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

CLASSIFICAÇÃO m: 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 irtfonnática 

2.3 Utensílios de uso geral, exceto bens de informática 
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2.4 Veículos automotivos em geral 

2.5 Microcomputador de mesa ou portátil ("notebook"), monitor de vídeo e 

impressora 

SERVIÇOS COMUNS 

1. Serviços de Apoio Administrativo 

2. Serviços de Apoio à Atividade de Informática 

2.1 Digitação 

2.2. Manutenção 

3. Serviços de Assinaturas 

3.1. Jornal 

3.2. Periódico 

3.3. Revista 

3.4 Televisão vía satélite 

3.5 Televisão a cabo 

4. Serviços de Assistência 

4. 1 . Hospitalar 

4.2. Médica 

4.3. Odontológica 

5. Serviços de Atividades Auxiliares 

5.1. Ascensorista 

5.2.. Auxiliar de escritório 

.x/'s/ 13 / _f 



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. 

12. 

13. 

14. 

15. 

15. 

17. 

18. 

Serviços de Gás Natural 

Serviços de Gás Liqüefeito de Petróleo 

Serviços Gráficos 

Serviços de Hotelaria 

Serviços de Jardinagem 

Serviços de Lavanderia 

Serviços de Limpeza e Conservação 

Serviços de Locação de Bens Móveis 

Rua Padre Abel 332 - Centro 
CEP 37925-000 - Piumhi- MG 

Tel.: (37) 3371-9950 
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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 

3:5. 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 Enzpreendedor Individual 
e dá outras providências 

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

a seguinte Lei: 

CAPÍTULO 1 

DA INSTITUIÇÃO no ESTATUTO MUNICIPAL DA MICROEMPRESA, DA 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE E DO MICRO EMPREENDEDOR 

INDIVIDUAL 

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

Pequeno Porte e do Micro Empreendedor Individual, no âmbiio do Municipio de Piumhi- 

Minas Gerais, cujo objetivo é estabelecer tratamento leg de caráter diferenciado e 

favorecido, como um dos instrumentos propulsores do desenvolvimento econômico e 

social deste município nos termos da Lei Complementar n° 23, de 14 de dezembro de 

2006 e da Lei Complementar n° 128, de 19 de dezembro de 20( 8. 

§ 1°. O tratamento específico à Microempresa Empresa e Empresa de Pequeno 

Porte encontra-se fimdado no art. 179 da Constituição Federal. 

§ 2°. O tratamento especiñco 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 

ressaivandO-se as vedações, restrições e condicionantes vigentes. 
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Parágrafo único. Serão observadas as regulamentações do Comitê Gestor do 

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

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

vinculado ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

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

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

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

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

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

instrumentos de ajuste públicos, convênios, contratos e afins, enfim, no que couber, o 

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

Micro Empreendedor Individual. h 

CAPÍTULO n 
DA CLASSIFICAÇÃO DA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO 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 técnicos, econômicos e contábeis estabelecidos nas Leis Complementares 

n° 123/2006 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 
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Estado de Minas Gerais 

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

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

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

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

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

seguintes finalidades: 
i - concentrar o atendimento ao público no que se refere as orientações 

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

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

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

do usuário', 
II - informar ao empresário todas as exigências legais a serem cumpridas nas 

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

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

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

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

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

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

funcionamento, manxendo-as atualizadas; 

V - disponibilizar referências ou atendimento consultivo para empresários e 

demais interessados em informações de natureza administrativa, mercadolõgica, gestão de 

pessoas e produção; 
VI - disponibilizar informações atualizadas sobre os principais tipos de negócios 

instalados no município; 

VII - disponibilizar informações atualizadas sobre captação de crédito pela 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual; 

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

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor Individual do 
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município aos Programas de Compras Governamentais no âmbito municipal, 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 indefe 'mento do alvará ou inscrição municipal o empresário 

será infcnnado sobre os fundamentos do indeferimento e receberá orientação para 

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

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

Municipal poderá ñrmax parceria com outras instituições congêneres, visando oferecer 

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

empreendedor, abertura, funcionamento e encerramento de empresas, elaboração de planos 

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

incentivos oferecidos no Município. 

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

prevenção contra incêndios, de alçada do municipio, 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 111 

DO CADASTRO SINCRONIZADO E ENTRADA ÚNICA DE DOCUMENTOS 

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

de implantação de sistema de informática deverá iniciar e concluir as tratativas 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 observarão a unicidade do processo de registro e de legalização para 

tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais órgãos de out¡- as 
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esferas envolvidas na formalização empresarial, buscando, em conjunto, compatibilizar e 

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

linearidade do processo, da perspectiva do usuário. 

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

informações, orientações e instrumentos à disposição dos usuários, de fomta 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. A Administração 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 coube: 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 periodos 

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

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

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

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

possuem filiais em funcionamento fora do Estado de Minas Gerais. 

í 
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CAPÍTULO IV 
no REGISTRO E LEGALIZAÇÃO 

Seção I 
Do Licenciamento 

Art. 15. O 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. O licenciamento será feito mediante: 

I - requerimento da parte interessada; 

II «- apresentação dos documentos necessários à instrução do processo 

administrativo a serem definidos através de decreto; 

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 1 (um) ano podendo ser 

renovado sucessivamente, por igual período, desde que: 

í - sejam mantidas as condições para o licenciamento inicial; 

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

III - não contrario interesse público; 

IV " Sela wmPmVadü 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 Município e 

demais legislações vigentes. 
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Parágrafo único. A atividade a ser desenvolvida nos logadouros públicos ficará 

condicionada à autorização prévia do Município. 

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

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

a legislação vigente e o requerimento seja aprovado. 

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

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

não 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 manipulam ou utilizem: 

I - produtos explosivos; 

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

contato com água; 

IV -líquidos altamente inflamáveis; 

V - substâncias altamente oxidantes, corrosivas, tóxicas elou infectantes; 

VI ~ materiais radioativos. 
§ 2°. Serão também vistoriadas as atividades consideradas inoômodas, 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 ; 
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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 

ñns 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 até que 

regularizem a documentação deñnítíva., conforme critérios estabelecidos pelo órgão 

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

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

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

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

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

anteriores, visando licenciar atividades atípicas, seja por motivos de tempo de duração 5 

Ã 
localização ou atividade. 
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der Público Municipal poderá impor restrições às atividades dos 
I - o Po 

Alvará Provisório, no resguardo d estabdecimentos com o interesse público, mediante 

fundamentação normativa e vistoria; 

Il - o Empresário que preferir encaminhar 

faze-lo e r 
Municipal e autorização para emissão 

por conta própria o registro da sua 

as demais esferas públicas poderá etornar à Casa do Empreendedor 

empresa n 
icitar a obtenção do Alvará, Inscrição 

apenas para sol 

de Nota Fiscal. 

“W Seção III 
Da Anulação e Cassação do Alvará 

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

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

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

documento. 
Art. 27. O Alvará de localização e Funcionamento será cassado quando: 

idade diversa daquela autorizada; I - for exercida ativ 
osições referentes aos controles de poluição ou II - forem infringidas quaisquer disp 

Â se o funcionamento do estabelecimento causar danos, prejuízos, incômodos ou puser em 

risco, por qualquer forma, a segurança, o sossego, a saúde, a integridade física da 

vizinhança 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 em conforrni 

dentre eles os referentes ao uso lícenci 

dade com os termos do documento de 

licenciamento, ado, 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 Gest'o da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de 

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

na redação da Lei Complementar Federal n° 128/2008). 

§ 1°. O Órgão municipal que acolher o pedido de registro do Micro Empreendedor 

Individual deverá utilizar formulários com os requisitos 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 Municipio conceder Alvará de Funcionamento Provisório ao Micro 

Empreendedor Individual instalado: 

I - em área desprovida de regulação fimdiária 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 a no INCENTIVO A REGULARIZAÇÃO 

Ú 
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Art. 29. A fiscalização municipal nos aspectos tributário, de uso do solo, sanitário, 

ambiental e de segurança, relativos à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e ao Micro 

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

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

procedimento. 

§ 1° Nos moldes do caput deste artigo, quando da ñscalização municipal, será 

observado o critério de dupla intimação ou notificação para lavratura de autos de infração, 

exceto na ocorrência de reincidência, 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 v1 
no ACESSO AOS MERCADOS 

Seção I 
Procedimento Municipal de Compras Governamentais Seletivas da Microempresa, 

Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor Individual - 

Art. 30. Esta lei institui o Procedimento 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 contratações da Administração 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 Indíviduai, 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 local, através do apoio aos arranjos produtivos 

4 
locais. 
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§ 1°. Subordinam-se ao disposto nesta iei, além dos órgãos da administração 

pública municipal direta, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as 

demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo municipio. 

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

Municipio de Piumhi deverão envidar esforços para implementar e comprovar o 

atendimento desses objetivos nas respectivas prestações de contas. 

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

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

Municipal deverá: 
I - disponibilizar na sua página da Internet, seu sistema próprio ou terceirizada 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 atualizar seus dados cadastrais básicos e os bens e 

serviços que comercializam; 
II - divulgar as intenções de compras públicas na sua página da internet, em 

murais, na casa do empreendedor e em jornais locais, com destaque para as destinadas 

exclusivamente à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor 

Individual, com as especificações qualitativas e quantitativas dos bens e serviços, 

modalidade de licitação ou compra e datas estimadas ou já 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 ampliação da participação da Microempresa, Empresa de Pequeno 

Porte e do Micro Empreendedor Individual nas licitações, a Administração Púbüca 

Municipal deverá sempre que possível: 

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

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

serviços, de modo a possibilitar a capacitação e notiñcação 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 Municipal 

Ú 
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35. Nas licitações da Administração Pública Municipal, a Microempresa, 
Art. 

Empresa de Pequeno Porte e o Micro Empreendedor Individual, por ocasião da 

participação em certarnes licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de .comprovação de regularidade ñSCal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

§ i° 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 período, a 

critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 

de negativa. 
§ 2°. A declaração do vencedor, de que trata o parágrafo anterior, ocorrerá no 

momento imediatamente posterior à fase de habilitação no caso da modalidade de pregão e 

nas demais modalidades de licitação, no momento posterior ao julgamento das propostas, 

da fase recursal. 
aguardando-se o prazo de regularização fiscal para abertura 

prazo previsto no § 1°, implicará preclusão do direito à 

arts. 81 e 87 da Lei n” 8.666, de 21 de § 3°. A não regularização no 
contratação, sem prejuizo das sanções previstas nos 
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 

Individual. 

a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor 

§ 1°. Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pela 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Empreendedor Individual sejam iguais ou 

ate' 10% (dez por cento) superiores à proposta melhor classificada. 

.Á 
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§ 2°, Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1° deste 

artigo será de até 5% (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 lieitado 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 classificado 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 políticas públicas e o 
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incentivo à inovação tecnoiógica, desde que previsto e regulamentado na legislação do 

respectivo ente. 
Art. 39. Para o 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$0.000,00 (oitenta mil reais 

II - em que seja exigida dos licitantes a subcontratação de microempresa ou de 

empresa de pequeno porte, desde que o percentual máximo do objeto a ser subcontratado 

não exceda a 30% (trinta por cento) do total licitado; 

III - em que se estabeleça cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para 

a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, em certames para a 

aquisição de bens e serviços de natureza divisível. 

Parágrafo único - o valor licitado por meio do disposto neste artigo não poderá 

exceder a 25% (vinte e cinco por cento) do total licitado em cada ano civil. 

Art. 40. Não se aplica o disposto nos artigos 38 e 39 desta lei quando: 

I - os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas, 

empresas de pequeno porte e Micro Empreendedor Individual não forem expressamente 

previstos no instrumento convocatório; 

II - não houver um minimo de 3 (tres) fornecedores competitivos enquadrados 

como microempresas, empresas de pequeno porte ou Empreendedor Individual capazes de 

cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de 

pequeno porte e Micro Empreendedor Individual não for vantajoso para a Administração 

Pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado' 

IV - a licitação for dispensável ou inexigívei, nos termos dos artigos 24 e 25 da Lei 

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 

l 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 Município, 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 ao Micro 
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Empreendedor Individual, associações empresariais e de desenvolvimento, instituições de 

desenvolvimento tecnológico, ensino e pesquisa, para ñns de efetivação dos propósitos 

deste Programa. 

CAPÍTULO VII 
DO ASSOCIATIVISMO 

Seção I 
Do Estímulo e Incentivos ao Associativismo 

Art. 43. AAdministração Pública Municipal deverá estimular a organização de 

empreendedores, fomentando o associativismo, o cooperativismo e consórcios, em busca 

da competitividade, contribuindo para o desenvolvimento local integrado e sustentável. 

Art. 44. A Administração Pública Municipal deverá identificar a vocação 

econômica do Município 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; 

II - estímulo à formação de organização social, econômica e cultural nos 

diversos ramos de atuação, com base nos princípios gerais do associativismo e na 

legislação vi gente; 

III - estabelecimento de mecanismos de triagem e qualiñcação da informalidade 

para implementação de associações e sociedades cooperativas de trabalho, Visando à 

inclusão da população do Município no mercado produtivo, fomentando alternativas para a 

geração de trabalho e renda; 

IV - criação de instumentos especíñcos de estímulo à atividade associativa., 

Á 
consorciada e cooperativa destinada à exportação. 
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CAPITULO VIII 
DA AGROPECUÁRIA E nos PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

Art. 46. O Poder Público Municipal promoverá parcerias com órgãos 

governamentais, entidades de pesquisa rural e de assistência técnica a produtores 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 mais, contratação de serviços para a 

locação de máquinas, equipamentos e abastecimento e outras atividades rurais de interesse 

0011111111. 

§ 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 corno tal aquele no quai se adotam tecnologias que 

otimizem o uso de recursos naturais e socioeconômicos, com objetivo de promover a auto 

sustentação, maximização dos benefícios sociais, minimização da dependência de energias 

não renováveis e eliminação do emprego de agrotóxicos e outros insumos artificiais 

tóxicos, assim como de organismos geneticamente modiñcados ou de radiações ionizantes 

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 1x 

DO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO E DA AGENCIA DE 
DESENVOLVIMENTO 
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Art. 47. Poderá o Poder Executivo Municipal designar servidor, denominado 

Agente de Desenvolvimento, e área responsável em sua estrutura funcional para a 

efetivação dos dispositivos deste capítulo, observadas as especificidades locais. 

§ 1°. A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício de 

articulação das ações públicas para a promoção do desenvolvimento local e territorial, 

mediante ações locais ou comunitárias, individuais ou coletivas, que visem ao 

cumprimento das disposições e diretrizes contidas nesta Lei, sob supervisão do órgão 

gestor local responsável pelas políticas de desenvolvimento. 

§ 2°.. O Agente de Desenvolvimento deverá preencher os seguintes requisitos: 

I - residir na área da comunidade em que atuar; 

II - haver concluido, _com aproveitamento, curso de qualificação básica para a 

formação de Agente de Desenvolvimento; 

III - haver concluído o ensino fundamental. 

§ 3°. Caberá ao Agente de Desenvolvimento buscar junto ao Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, juntamente com as demais entidades 

' municipalistas e de apoio e representação empresarial, o suporte para ações de capacitação, 

- estudos e pesquisas, publicações, promoção de intercâmbio de informações e experiências_ 

§ 4°._ A implantação da agência de desenvolvimento deverá criar: 

I - condições para a diversificação 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; ' o 

III - aproveitamento e divulgação do potencial do município, representado pela 

disponibilidade de matéria prima, distância dos grandes centros e toda a infra-estrutura 

existente; 

IV + valorização da mão de obra, oferecendo oportunidades de emprego melhor 

remunerado e que contribuam para elevar o nivel de vida dos trabalhadores locais' e 
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V - o efeito multiplicador que a implantação de novos projetos, em especial de 

bases tecnológicas, terão sobre a geração de renda e emprego municipal. 

CAPÍTULO x 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 48. A Administração Pública Municipal regulamentará através de 

decreto a criação do Comitê Municipal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e 

Micro Empreendedor Individual composto: 

I - obrigatoriamente por representantes de todos os órgãos públicos municipais 

envolvidos no processo de abertura, funcionamento, fiscalização e fechamento de 

empresas; 

II - obrigatoriamente por representantes indicados por entidades de âmbito 

municipal de representação empresarial com notória atuação local; 

III - obrigatoriamente por um representante da Câmara Municipal; 

IV - facultativarnente por outros técnicos 'ou funcionários da administração pública 

municipal com competência para contribuir corn os trabalhos do comitê; 

V - facultativamente por representantes dos órgãos estaduais e federais envolvidos 

no processo de abertura, funcionaznento, 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: 

Tel.: (37) 3371-9950 
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I - realizar todos os estudos necessários à implantação da unicidade do processo de 

registro, legalização e baixa de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro 

Empreendedor Individual locais, para tanto devendo anicular as competências da 

de pessoas e produção; 

IV À- auxiliar a Administração Pública Municipal na implantação dos demais 

projetos autorizados por esta lei. 

Art. 50. A Administração Pública Municipal deverá prover o Comitê Municipal da 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual de todas as 

condições materiais e de acesso às informações para a execução dos seus objetivos. 

Parágrafo único. _O Comitê tem autonomia para deñnir sua forma de trabalho, 

devendo apenas garantir que ocorram reuniões ordinárias, com convocação de todos os 

seus membros, em intervalos nunca superiores a 15 (quinze) dias, até a completa 

implantação dos itens I, II e III do artigo anterior. 

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 contrário. 

Piumhi, 16 de dezembro -de 2010 

Prefeito Municipal 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG: PREGÃO 

PRESENQIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2017, PROCESSO 
LICITATORIO N° 90/2017, MENOR PREÇO POR ITEM. O SAAE PIUMHI 
através da Pregoeira Oficial vem tornar público a abertura do certame para 
contratação de Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP ou 
Equiparadas, visando o Registro de Preços para futura e eventual 
fornecimento de: gêneros alimentícios e materiais de limpeza/higienização, 
destinados ao Setor de Patrimônio Material e Transporte-SPMT do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG , conforme especificações constantes do 
Termo de Referência em Anexo I do edital. Apresentação para credenciamento dos 
licitantes: dia 10/04/2017 das 8:O0h (oito horas) ás 9:29h (nove horas e 
vinte nove minutos), abertura da sessão oficial do Pregão Presencial de 
Registro de Preços: dia 10/04/2017 às 09:30h. Licitação exclusiva para 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, em cumprimento ao 
disposto no inciso I do art. 48 da Lei Complementar n° 123/2006, 
com a redação dada pela Lei Complementar n° 147/2014 e Lei 
Complementar Municipal n° 25/2010. Realização do pregão, local de 
retirada e informações do Edital: Sala de Licitações localizada na Sede do SAAE , à 

Praça Zeca Soares n° 211- Centro, Piumhi-MG e no site www.saaepiumhi.com.br e 
Telefax: (37)3371-1332. Piumhi-MG, 22/03/2017. Jaqueline Aparecida de Souza - 
Pregoeira. 
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ATA N° 003/2017 

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTO DE PREÇOS 
N° 02/ 2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 90/2017 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

Às 09:30 horas do dia 10 de abril de 2017, em sessão pública, reuniu-se a Pregoeira 
Oficial desta Autarquia, Jaqueline Aparecida de Souza e respectivos membros da Equipe 
de Apoio: Maria Luciana Goulart de Castro e Sônia Roseni Costa, designados pela 
Portaria n° 18/2017, de 24 de fevereiro de 2017, em atendimento às disposições 
contidas Lei 10.520/2002, subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, e suas alterações, bem 
como a Resolução SAAE n0 118/2013 (Regulamenta o Sistema de o Registro de Preços), 
Decreto Municipal nO 2.887/2010 (Institui o Pregão), Lei Complementar n. 25/2010 (que 
institui o Estatuto Municipal da ME, EPP e MEI), Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006 com a redação dada pela Lei Complementar n° 147/2014, e pelas 
demais normas e condições estabelecidas no edital, referente ao Processo Licitatório nO 

90/2017, com a finalidade de dar início aos trabalhos e realizar os procedimentos 
relativos ao Pregão Presencial de Registro de Preços nO 02/2017, cujo objeto visa a 
Contratação de Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP 
ou Equiparadas, visando o Registro de Preços para futura e eventual 
fornecimento de: gêneros alimentícios e materiais de 
limpeza/higienização, destinados ao Setor de Patrimônio Material e 
Transporte-SPMT do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi-MG , 
conforme descrição, características e informações constantes do Edital e seu Termo de 
Referência. Inicialmente a Pregoeira abriu a sessão pública em atendimento às 
disposições contidas no Edital, ocasião em que procedeu o credenciamento 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 
68.513.084/0001-09 AÇOUGUE E MERCEARIA ANDERSON MG-11.642.114- 

ANDORINHA LTDA - ME MODESTO DE SOUZA SSP/MG 

02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME EVANDEIR DOS REIS MG.2.597.960 
TEIXEIRA i SSP/MG 

23.407.794/0001-08_ ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP PAULO JOSE ISRAEL M-8.641.111 
AZEVEDO 

Ato contínuo foram passadas as documentações referentes ao credenciamento e 
Declaração de Habilitação bem como os envelopes de documentação de habilitação e 
propostas comerciais devidamente lacrados aos representantes das empresas 
participantes para o procedimento de vistas e rubricas. Uma vez que este processo 
licitatório é EXCLUSIVO para contratação de Microempresas - ME, Empresas de 
Pequeno Porte - EPP ou equiparada as empresas: AÇOUGUE E MERCEARIA 
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ANDORINHA LTDA - ME, MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME e ISRAEL E ISRAEL 
LTDA-EPP, todas as participantes atenderam o Título V do edital e apresentaram a 

documentação exigida comprovando a certificação. Para o julgamento das propostas 
escritas, serão considerados o MENOR PREÇO POR ITEM, os quais serão analisados e 

classificados pela ordem mencionada no Anexo II do edital, referente ao item 01 a 32, 
iniciando-se pelos itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31 e 32. Em sequência a Pregoeira 
e equipe de apoio precederam 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. 

Esta comissão após analisar os itens da proposta da empresa MERCEARIA 
ANDORINHA LTDA - ME desclassificou os itens 15 e 17 uma vez que os valores 
totais são inexequíveis, acarretando lesões ao direito dos demais licitantes e prejuizo 
à administração e não demonstrando a exata compreensão de seu conteúdo. O item 16 
foi desclassificada porque não foi indicado a marca e porque o preço total é inexequível. 
No item 22 (Refrigerante 2 litros), o licitante também cotou uma marca que não atende 
as especificações mínimas do edital, por isso, desclassificada. Os itens 30 e 32, por sua 
vez, não foram cotados pela licitante. 0 representante legal da proponente, não se opôs 
as desclassificações dos itens supra mencionados. Em relação a proposta da empresa 
Israel e Israel Ltda -EPP houve um erro de digitação em relação ao valor total do item O4 
onde se lê R$ 618,00 leia-se R$ 618,80. 

Da análise das propostas das licitantes: AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA 
LTDA - ME, (itens remanescentes), MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME e ISRAEL 
E ISRAEL LTDA-EPP, referente ao Item 1(AÇUCAR CRISTAL), a Pregoeira e equipe 
de apoio verificou a conformidade da proposta com o edital, restando classificadas 
preliminarmente neste processo licitatório todas as empresas citadas acima. 

Dando seqüência e tendo em vista que houve cotação neste item de (0_3) licitantes 
e participação na etapa de lances das licitantes credenciadas, foi iniciado a fase de 
disputa de lances/negociação de preços para o Item 01, chegou-se ao preço final de R$ 
9,90 (nove reais e noventa centavos)/unidade e conforme Mapa de Apuração (Analítico) 
LANCES em anexo, apresentado pela empresa AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA 
LTDA - ME, ofertando o item constante do Item 1, que foi aceito pela pregoeira e 
equipe de apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de 
preços do Anexo I do edital. 

Da análise das propostas das licitantes: AÇOUGUE E MERCEARIA 
ANDORINHA LTDA - ME, MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME e ISRAEL E ISRAEL 
LTDA-EPP, referente ao Item 2 (AGUA SANITARIA 01 litro), a Pregoeira e equipe de 
apoio verificou a conformidade das propostas com o edital, restando classificadas 
preliminarmente neste processo licitatório todas as empresas citadas acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de (Q) licitantes 
e participação na etapa de lances das licitantes credenciadas, foi iniciado a fase de 
disputa de lances/negociação de preços para o Item 02, chegou-se ao preço final de R 
2,07 (dois reais e sete centavos)/unidade e conforme Mapa de Apuração (Analítico 
LANCES em anexo, apresentado pela empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, ofertando 
o item constante do Item 2, que foi aceito pela pregoeira e equipe de apoio por estar 
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dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços do Anexo I do 
edital. 

Da análise daspropostas das licitantes: AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA 
LTDA - ME, MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME e ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, 
referente ao Item 3 (ÁLCOOL ETILICO LIQUIDO), a Pregoeira e equipe de apoio 
verificou a conformidade das propostas com o edital, restando classificadas 
preliminarmente neste processo licitatório todas as empresas citadas acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de (0_31 licitantes 
e participação na etapa de lances das licitantes credenciadas, foi iniciado a fase de 
disputa de lances/negociação de preços para o Item 03, chegou-se ao preço final de R$ 
4,97 (quatro reais e noventa e sete centavos)/litro e conforme Mapa de Apuração 
(Analítico) LANCES em anexo, apresentado pela empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA- 
EPP, ofertando o item constante do Item 3 , que foi aceito pela pregoeira e equipe de 
apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços do 
Anexo I do edital. 

Da análise da proposta da licitante: AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA 
LTDA - ME, MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME e ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, 
referente ao Item 4 (APRESUNTADO FATIADO), a Pregoeira e equipe de apoio 
verificou a conformidade das propostas corn o edital, restando classificadas 
preliminarmente neste processo licitatório todas as empresas citadas acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de (es) licitantes 
e participação na etapa de lances da licitante credenciada, foi iniciado a fase de disputa 
de lances/negociação de preços para o Item 04, chegou-se ao preço final de R$ 15,40 
(quinze reais e quarenta centavos)/0 quilo e conforme Mapa de Apuração (Analítico) 
LANCES em anexo, apresentado pela empresa MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME , 

ofertando o item constante do Item 4, que foi aceito pela pregoeira e equipe de apoio 
por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços do Anexo I 
do edital. 

Da análise da proposta das licitantes: AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA 
LTDA - ME, MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME E ISRAEL E _ISRAEL LTDA-EPP, 
referente ao Item 5 (CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, EMBALAGEM 
ALUMINIZADA DE 1KG), a Pregoeira e equipe de apoio verificou a conformidade da 
proposta com o edital, restando classificadas preliminarmente neste processo licitatório 
as empresas citadas acima. ' 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de (QQ licitantes 
e participação na etapa de lances das licitantes credenciadas, foi iniciado a fase de 
disputa de lances/negociação de preços para o Item 05, chegou-se ao preço final de R$ 
17,45 (dezessete reais e quarenta e cinco centavos)/kg e conforme Mapa de Apuração 
(Analítico) LANCES em anexo, apresentado pela empresa MERCEARIA MARCOPAN 
LTDA-ME , ofertando o item constante do Item 5, que foi aceito pela pregoeira e equipe 
de apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços 
do Anexo I do editai. 

Da análise das propostas das licitantes: AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA 
LTDA - ME, MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME E ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, 
referente ao Item 6 (COPO DE VIDRO DE 200 ML), a Pregoeira e equipe de apoio 

Q/ 
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verificou a conformidade das propostas com o edital, restando classificadas 
preliminarmente neste processo licitatório todas as empresas citadas acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de (Q) licitantes 
e participação na etapa de lances das licitantes credenciadas, foi iniciado a fase de 
disputa de lances/negociação de preços para o Item 06, chegou-se ao preço final de R$ 
0,85 (oitenta e cinco centavos)/unidade e conforme Mapa de Apuração (Analítico) 
LANCES em anexo, apresentado pela empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, ofertando 
o item constante do Item 6, que foi aceito pela pregoeira e equipe de apoio por estar 
dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços do Anexo I do 
edital. 

Da análise das propostas das licitantes: AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA 
LTDA - ME, MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME E ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, 
referente ao Item 7 (COPO DE VIDRO LISO, 300ML), a Pregoeira e equipe de apoio 
verificou a conformidade das propostas com o edital, restando classificadas 
preliminarmente neste processo licitatório todas as empresas citadas acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de 19;) licitantes 
e participação na etapa de lances das licitantes credenciadas, foi iniciado a fase de 
disputa de lances/negociação de preços para o Item 07, chegou-se ao preço final de 
R$2,19 (dois reais e dezenove centavos)/unidade e conforme Mapa de Apuração 
(Analítico) LANCES em anexo, apresentado pela empresa MERCEARIA MARCOPAN 
LTDA-ME, ofertando o item constante do Item 7, que foi aceito pela pregoeira e equipe 
de apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços 
do Anexo I do edital. 

Da análise das propostas das licitantes: AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA 
LTDA - ME, MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME E ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, 
referente ao Item 8 (COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE, CAPACIDADE COM 
200 ML), a Pregoeira e equipe de apoio verificou a conformidade das propostas com o 
edital, restando classificadas preliminarmente neste processo licitatório todas as 
empresas citadas acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de (0_31 licitantes 
e participação na etapa de lances da licitante credenciada, foi iniciado a fase de disputa 
de lances/negociação de preços para o Item 08, chegou-se ao preço final de R$ 3,37 
(três reais e trinta e sete centavos)/pacote e conforme Mapa de Apuração (Analítico) 
LANCES em anexo, apresentado pela empresa AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA 
LTDA - ME, ofertando o item constante do Item 8, que foi aceito pela pregoeira e 
equipe de apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de 
preços do Anexo I do edital. 

Da análise das propostas da licitante: AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA 
LTDA - ME, MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME E ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, 
referente ao Item 9 (COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE, CAPACIDADE COM 50 
ML), a Pregoeira e equipe de apoio verificou a conformidade das propostas com o edital, 
restando classificadas preliminarmente neste processo licitatório todas as empresa 
citadas acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de (031 licitantes 
e participação na etapa de lances das licitantes credenciadas, fo¡ iniciado a fase de 
disputa de lances/negociação de preços para o Item O9, chegou-se ao preço final de R$ 
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1,86 (um real e oitenta e seis centavos)/pacote e conforme Mapa de Apuração (Analítico) 
LANCES em anexo, apresentado pela empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, ofertando 
o item constante do Item 9, que foi aceito pela pregoeira e equipe de apoio por estar 
dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços do Anexo I do 
edital. 

Da análise das propostas das licitantes: AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA 
LTDA - ME, MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME E ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, 
referente ao Item 10 (DESINFETANTE, EMBALAGEM DE 500 ML), a Pregoeira e 
equipe de apoio verificou a conformidade da proposta com o edital, restando classificada 
preliminarmente neste processo licitatório a empresa citada acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de (L3) licitantes 
e participação na etapa de lances da licitante credenciada, foi iniciado a fase de disputa 
de lances/negociação de preços para o Item 10, chegou-se ao preço final de R$ 2,46 
(dois reais e reais e quarenta e seis centavos)/unidade e conforme Mapa de Apuração 
(Analítico) LANCES em anexo, apresentado pela empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA- 
EPP, ofertando o item constante do Item 10, que foi aceito pela pregoeira e equipe de 
apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços do 
Anexo I clo edital. 

Da análise das propostas das licitantes: AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA 
LTDA - ME, MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME E ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, 
referente ao Item 11 (DETERGENTE NEUTRO 500 ml), a Pregoeira e equipe de apoio 
verificou a conformidade da proposta com o edital, restando classificadas 
preliminarmente neste processo licitatório todas as empresas citadas acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de LO_3) licitantes 
e participação na etapa de lances da licitante credenciada, foi iniciado a fase de disputa 
de lances/negociação de preços para o Item 11, chegou-se ao preço final de R$ 1,56 
(um real e cinquenta e seis centavos)/unidade e conforme Mapa de Apuração (Analítico) 
LANCES em anexo, apresentado pela empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP , ofertando 
o item constante do Item 11, que foi aceito pela pregoeira e equipe de apoio por estar 
dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços do Anexo I do 
edital. 

Da análise das propostas das licitantes: AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA 
LTDA - ME, MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME E ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, 
referente ao Item 12 (ESCOVA DE LAVAR ROUPAS), a Pregoeira e equipe de apoio 
verificou a conformidade da proposta 'com o edital, restando classificadas 
preliminarmente neste processo licitatório todas as empresas citadas acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de (0_31 licitantes 
e participação na etapa de lances da licitante credenciada, foi iniciado a fase de disputa 
de lances/negociação de preços para o Item 12, chegou-se ao preço final de R$ 2,60 
(dois reais e sessenta centavos)/unidade e conforme Mapa de Apuração (Analítico) 
LANCES em anexo, apresentado pela empresa MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME , 

ofertando o item constante do Item 12, que foi aceito pela pregoeira e equipe de apoio 
por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços do Anexo I 
do edital. 

Da análise das propostas das licitantes: AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA 
LTDA - ME, MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME E ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, 
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referente ao Item 13 (ESPONJA DE LÃ DE AÇO), a Pregoeira e equipe de apoio 
verificou a conformidade das propostas com o edital, restando classificadas 
preliminarmente neste processo licitatório todas as empresas citadas acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de (Q) licitantes 
e participação na etapa de lances da licitante credenciada, foi iniciado a fase de disputa 
de lances/negociação de preços para o Item 13, chegou-se ao preço final de R$ 1,35 
(um real e trinta e cinco centavos)/unidade e conforme Mapa de Apuração (Analítico) 
LANCES em anexo, apresentado pela empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, ofertando 
o item constante do Item 13, que foi aceito pela pregoeira e equipe de apoio por estar 
dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços do Anexo I do 
edital. 

Da análise das propostas das licitantes: AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA 
LTDA - ME, MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME E ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, 
referente ao Item 14 (ESPONJA LIMPADORA DUPLA-FACE), a Pregoeira e equipe de 
apoio verificou a conformidade da proposta com o edital, restando classificada 
preliminarmente neste processo licitatório todas as empresas citadas acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de (0_3) licitantes 
e participação na etapa de lances da licitante credenciada, foi iniciado a fase de disputa 
de lances/negociação de preços para o Item 14, chegou-se ao preço final de R$ 0,64 
(sessenta e quatro centavos)/unidade e conforme Mapa de Apuração (Analítico) LANCES 
em anexo, apresentado pela empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP , ofertando o item 
constante do Item 14, que foi aceito pela pregoeira e equipe de apoio por estar dentro 
do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços do Anexo I do edital. 

Da análise das propostas das licitantes: MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME E 

ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, referente ao Item 15 (FILTRO DE CAFÉ 
DESCARTÁVEL 103), a Pregoeira e equipe de apoio verificou a conformidade das 
propostas com o edital, restando classificadas preliminarmente neste processo licitatório 
as duas empresas citadas acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de L0_2) licitantes 
e participação na etapa de lances das 02 licitantes, foi iniciado a fase de disputa de 
lances/negociação de preços para o Item 15, chegou-se ao preço final de R$ 2,95 (dois 
reais e noventa e cinco centavos)/caixa e conforme Mapa de Apuração (Analítico) 
LANCES em anexo, apresentado pela empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, ofertando 
o item constante do Item 15, CILIe foi aceito pela pregoeira e equipe de apoio por estar 
dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços do Anexo I do 
edital. 

Da análise das propostas das licitantes: MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME E 
ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, referente ao Item 16 (GAS LIQUEFEITO DE COZINHA 
13 kg), a Pregoeira e equipe de apoio verificou a conformidade das propostas com o 
edital, restando classificadas preliminarmente neste processo licitatório as duas 
empresas citadas acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de Lg) licitantes 
e participação na etapa de lances das duas licitantes, foi iniciado a fase de disputa de 
lances/negociação de preços para o Item 16, chegou-se ao preço final de R$ 65,90 
(sessenta e cinco reais e noventa centavos)/unidade e conforme Mapa de Apuração 
(Analítico) LANCES em anexo, apresentado pela empresa MERCEARIA MARCOPAN 
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LTDA-ME , ofertando o item constante do Item 16, que foi aceito pela pregoeira e 
equipe de apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de 
preços do Anexo I do edital. 

Da análise das propostas das licitantes: MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME E 

ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, referente ao Item 17 (LIMPA ALUMÍNIO 
EMBALAGEM DE 500 ml), a Pregoeira e equipe de apoio verificou a conformidade das 
propostas com o edital, restando classificadas preliminarmente neste processo licitatório 
as duas empresas citadas acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de (Q) licitantes 
e participação na etapa de lances das duas licitantes, foi iniciado a fase de disputa de 
lances/negociação de preços para o Item 17, chegou-se ao preço final de R$ 1,89 (um 
real e oitenta e nove centavos)/unidade e conforme Mapa de Apuração (Analítico) 
LANCES em anexo, apresentado pela empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, ofertando 
o item constante do Item 17, que fo¡ aceito pela pregoeira e equipe de apoio por estar 
dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços do Anexo I do 
edital. 

Da análise das propostas das licitantes: MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME E 

ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, referente ao Item 18 (LIMPA PEDRAS EMBALAGEM 
DE 2 litros), a Pregoeira e equipe de apoio verificou a conformidade das propostas com 
o edital, restando classificadas preliminarmente neste processo licitatório as duas 
empresas citadas acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de (0_2) licitantes 
e participação na etapa de lances da licitante credenciada, foi iniciado a fase de disputa 
de lances/negociação de preços para o Item 18, chegou-se ao preço final de R$ 9,45 
(nove reais e quarenta e cinco centavos)/unidade e conforme Mapa de Apuração 
(Analítico) LANCES em anexo, apresentado pela empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA- 
EPP, ofertando o item constante do Item 18, que foi aceito pela pregoeira e equipe de 
apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços do 
Anexo I do edital. 

Da análise das propostas das licitantes: AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA 
LTDA - ME, MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME E ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, 
referente ao Item 19 (MARGARINA VEGETAL EMBALAGEM DE 500 g), a Pregoeira e 
equipe de apoio verificou a conformidade da proposta com o edital, restando classificadas 
preliminarmente neste processo licitatório as empresas citadas acima. 

Dando seqüência e tendo em vista que houve cotação neste item de (Q) licitantes 
e participação na etapa de lances das licitantes credenciadas, foi iniciado a fase de 
disputa de lances/negociação de preços para o Item 19, chegou-se ao preço final de R$ 
3,80 (três reais e oitenta centavos)/unidade e conforme Mapa de Apuração (Analítico) 
LANCES em anexo, apresentado pela empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, ofertando 
o item constante do Item 19, que foi aceito pela pregoeira e equipe de apoio por estar 
dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços do Anexo I do 
edital. 

Da análise das propostas das licitantes: AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA 
LTDA - ME, MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME E ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, 
referente ao Item 20 (PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 60metrosx10cm), a 
Pregoeira e equipe de apoio verificou a conformidade das propostas com o edital, 



  3; .:-..=-.- 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
licitacoeswãlsalac )iumhi.com.hr \=vw\v.saaep¡umhi.c0m.br CNPJ: 2178181010001 10 

Autilrquia “llllitipâll (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 2| 1 - (Íentrom 37925-000 PlUMHliMG -Tclelàx 37-3373-1332 
 

restando classificadas preliminarmente neste processo licitatório as empresas citadas 
acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de (pg) licitantes 
e participação na etapa de lances das licitantes credenciadas, foi iniciado a fase de 
disputa de lances/negociação de preços para o Item 20, chegou-se ao preço final de R$ 
1,03 (um real e três centavos)/unidade e conforme Mapa de Apuração (Analítico) 
LANCES em anexo, apresentado pela empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, ofertando 
o item constante do Item 20, que foi aceito pela pregoeira e equipe de apoio por estar 
dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços do Anexo I do 
edital. 

Da análise das propostas das licitantes: AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA 
LTDA - ME, MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME E ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, 
referente ao Item 21 (REFIL LIMPA VIDROS LIQUIDO EMBALAGEM DE 500 ml), a 
Pregoeira e equipe de apoio verificou a conformidade das propostas com o edital, 
restando classificadas preliminarmente neste processo licitatório as empresas citadas 
acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de (0_31 licitantes 
e participação na etapa de lances das licitantes credenciadas, foi iniciado a fase de 
disputa de lances/negociação de preços para o Item 21, chegou-se ao preço final de R$ 
3,45 (três reais e quarenta e cinco centavos)/unidade e conforme Mapa de Apuração 
(Analítico) LANCES em anexo, apresentado pela empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA- 
EPP, ofertando o ítem constante do Item 21, que foi aceito pela pregoeira e equipe de 
apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços do 
Anexo I do edital. 

Da análise das propostas das licitantes: MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME E 

ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, referente ao Item 22 (REFRIGERANTE 2 LITROS), a 
Pregoeira e equipe de apoio verificou a conformidade das propostas com o edital, 
restando classificadas preliminarmente neste processo licitatório as duas empresas 
citadas acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de (Q) licitantes 
e participação na etapa de lances das licitantes credenciadas, foi iniciado a fase de 
disputa de lances/negociação de preços para o Item 22, chegou-se ao preço final de R$ 
5,85 (cinco reais e oitenta e cinco centavos)/unidade e conforme Mapa de Apuração 
(Analítico) LANCES em anexo, apresentado pela empresa MERCEARIA MARCOPAN 
LTDA-ME , ofertando o item constante do Item 22, que foi aceito pela pregoeira e 
equipe de apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de 
preços do Anexo I do edital. 

Da análise das propostas das licitantes: AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA 
LTDA - ME, MERCEARIA _MARCOPAN LTDA-ME E ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, 
referente ao Item 23 (SABAO EM PO AZUL EMBALAGEM DE 1 quilo), a Pregoeira e 
equipe de apoio verificou a conformidade das propostas com o edital, restando 
classificada preliminarmente neste processo licitatório as empresas citadas acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de (os) licitantes 
e 'participação na etapa de lances das licitantes credenciadas, foi iniciado a fase de 
disputa de lances/negociação de preços para o Item 23, chegou-se ao preço final de R$ 
6,80 (seis reais e oitenta centavos)/unidade e conforme Mapa de Apuração (Analítico) 
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LANCES em anexo, apresentado pela empresa. ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, ofertando 
o item constante do Item 23, que foi aceito pela pregoeira e equipe de apoio por estar 
dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços do Anexo I do 
edital. 

Da análise das propostas das licitantes: AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA 
LTDA - ME, MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME E ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, 
referente ao Item 24 (SABÃO EM BARRA GLICERINADO), a Pregoeira e equipe de 
apoio verificou a conformidade das propostas com o edital, restando classificadas 
preliminarmente neste processo licitatório as empresas citadas acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de (ga) licitantes 
e participação na etapa de lances das licitantes credenciadas, foi iniciado a fase de 
disputa de lances/negociação de preços para o Item 24, chegou-se ao preço final de R$ 
1,34 (um real e trinta e quatro centavos)/unidade e conforme Mapa de Apuração 
(Analítico) LANCES em anexo, apresentado pela empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA- 
EPP, ofertando o item constante do Item 24, que foi aceito pela pregoeira e equipe de 
apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços do 
Anexo I do edital. 

Da análise das propostas das licitantes: AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA 
LTDA - ME, MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME E ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, 
referente ao Item 25 (SABONETE EM BARRA 90g), a Pregoeira e equipe de apoio 
verificou a conformidade das propostas com o edital, restando classificadas 
preliminarmente neste processo licitatório todas as empresas citadas acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de (0_3) licitantes 
e participação na etapa de lances das licitantes credenciadas, foi iniciado a fase de 
disputa de lances/negociação de preços para o Item 25, chegou-se ao preço final de R$ 
1,37 (um real e trinta e sete centavos)/unidade e conforme Mapa de Apuração (Analítico) 
LANCES em anexo, apresentado pela empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, ofertando 
o ítem constante do Item 25, que foi aceito pela pregoeira e equipe de apoio por estar 
dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços do Anexo I do 
edital. 

Da análise das propostas das licitantes: AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA 
LTDA - ME, MERCEARIA MARCOPAN _LTDA-ME E ,ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, 
referente ao Item 26 (SACO DE ALGODAO TIPO CRU), a Pregoeira e equipe de apoio 
verificou a conformidade das propostas com o edital, restando classificadas 
preliminarmente neste processo licitatório todas as empresas citadas acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de (Q) licitantes 
e participação na etapa de lances das licitantes credenciadas, foi iniciado a fase de 
disputa de lances/negociação de preços para o Item 26, chegou-se ao preço final de R$ 
2,89 (dois reais e oitenta e nove centavos)/unidade e conforme Mapa de Apuração 
(Analítico) LANCES em anexo, apresentado pela empresa AÇOUGUE E MERCEARIA 
ANDORINHA LTDA - ME, ofertando o item constante do Item 26, que foi aceito pela 
pregoeira e equipe de apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme 
planilha de preços do Anexo I do edital. 

Da análise das propostas das licitantes: AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA 
LTDA ~ ME, MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME E ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, 
referente ao Item 27 (SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100 LITROS), a Pregoeira e 
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equipe de apoio verificou a conformidade das propostas com o edital, restando 
classificada preliminarmente neste processo licitatório de todas as empresas citadas 
acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de (0_31 licitantes 
e participação na etapa de lances da licitante credenciada, foi iniciado a fase de disputa 
de lances/negociação de preços para o Item 27, chegou-se ao preço final de R$ 2,90 
(dois reais e noventa centavos)/unidade e conforme Mapa de Apuração (Analítico) 
LANCES em anexo, apresentado pela empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, ofertando 
o item constante do Item 27, que foi aceito pela pregoeira e equipe de apoio por estar 
dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços do Anexo I do 
edital. 

Da análise das propostas das licitantes: : AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA 
LTDA - ME, MERCEARIA MARCQPAN LTDA-ME E ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, 
referente ao Item 28 (SACO PLASTICO PARA LIXO 15 LITROS), a Pregoeira e 
equipe de apoio verificou a conformidade das propostas com o edital, restando 
classificada preliminarmente neste processo licitatório todas as empresas citadas acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de (Q) licitantes 
e participação na etapa de lances das licitantes credenciadas, foi iniciado a fase de 
disputa de lances/negociação de preços para o Item 28, chegou-se ao preço final de R$ 
2,90 (dois reais e noventa centavos)/unidade e conforme Mapa de Apuração (Analítico) 
LANCES em anexo, apresentado pela empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP , ofertando 
o item constante do Item 28, que foi aceito pela pregoeira e equipe de apoio por estar 
dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços do Anexo I do 
edital. 

Da análise das propostas das licitantes: AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA 
LTDA - ME, MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME E ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, 
referente ao Item 29 (SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30 LITROS), a Pregoeira e 
equipe de apoio verificou a conformidade das propostas com o edital, restando 
classificada preliminarmente neste processo licitatório todas as empresas citadas acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de (g3) licitantes 
e participação na etapa de lances das licitantes credenciadas, foi iniciado a fase de 
disputa de lances/negociação de preços para o Item 29, chegou-se ao preço final de R$ 
2,90 (dois reais e noventa centavos)/unidade e conforme Mapa de Apuração (Analítico) 
LANCES em anexo, apresentado pela empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, ofertando 
o item constante do Item 29, que foi aceito pela pregoeira e equipe de apoio por estar 
dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços do Anexo I do 
edital. 

Da análise das propostas das licitantes: MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME E 
ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, referente ao Item 30 (SAPONACEO LÍQUIDO 
CREMOSO EMBALAGEM DE 300ml), a Pregoeira e equipe de apoio verificou a 
conformidade das propostas com o edital, restando classificadas preliminarmente neste 
processo licitatório as duas empresas citadas acima. 



SAÉVJYÊ 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
!icimcoesrrllsaae 1iuml¡i.c0m.br \vwwusaaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.8l6/000l10 

\umrquia Hurlicipzil (Lei I035Í90) Praça Zeca Soares, 211 - Centro- 37925-900 PIUNIHl/MG - 'Telefax 37-3371-1332 

  
Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de (0_21 licitantes 

e participação na etapa de lances das duas licitantes, foi iniciado a fase de disputa de 
lances/negociação de preços para o Item 30, chegou-se ao preço final de R$ 4,99 
(quatro reais e noventa e nove centavos)/unidade e conforme Mapa de Apuração 
(Analítico) LANCES em anexo, apresentado pela empresa MERCEARIA MARCOPAN 
LTDA-ME, ofertando o item constante do Item 30, que foi aceito pela pregoeira e 
equipe de apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de 
preços do Anexo I do edital. 

Da análise das propostas das licitantes: AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA 
LTDA - ME, MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME E ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, 
referente ao Item 31 (VASSOURA DE PELO), a Pregoeira e equipe de apoio verificou a 
conformidade das propostas com o edital, restando classificadas preliminarmente neste 
processo licitatório todas as empresas citadas acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de (Q) licitantes 
e participação na etapa de lances das licitantes credenciadas, foi iniciado a fase de 
disputa de lances/negociação de preços para o Item 31, chegou-se ao preço final de R$ 
8,45 (oito reais e quarenta e cinco centavos)/unidade e conforme Mapa de Apuração 
(Analítico) LANCES em anexo, apresentado pela empresa MERCEARIA MARCOPAN 
LTDA-ME, ofertando o item constante do Item 31, que foi aceito pela pregoeira e 
equipe de apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de 
preços do Anexo I do edital. 

Da análise das propostas das licitantes: MERCEARIA MARCOPAN LTDA_-ME E 
ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, referente ao Item 32 (VELA CERAMICA 
MICROPOROSA PARA FILTRO), a Pregoeira e equipe de apoio verificou a 
conformidade das propostas com o edital, restando classificadas preliminarmente neste 
processo licitatório as duas empresas citadas acima. 

Dando sequência e tendo em vista que houve cotação neste item de (Q) licitantes 
e participação na etapa de lances das licitantes credenciadas, foi iniciado a fase de 
disputa de lances/negociação de preços para o Item 32, chegou-se ao preço final de R$ 
5,35 (cinco reais e trinta e cinco centavos)/unidade e conforme Mapa de Apuração 
(Analítico) LANCES em anexo, apresentado pela empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA- 
EPP, ofertando o item constante do Item 32, 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 presente credenciado para este fim 
quanto as propostas vencedoras que nada manifestaram. 

A sessão foi suspensa para o almoço, e retornará seus trabalhos as 14:00 horas, 
do que foi dado ciência aos presentes. 

A 14:00 horas do dia 10 de abril de 2017, em sessão pública, reuniu-se a 
Pregoeira Oficial desta Autarquia, Jaqueline Aparecida de Souza e respectivos membros 
da Equipe de Apoio: Maria Luciana Goulart de Castro e Sônia Roseni Costa, designados 
pela Portaria n° 18/2017, de 24 de fevereiro de 2017, para dar continuidade aos 
trabalhos inerentes ao processo licitatório supra epigrafado. 

Foram abertos os envelopes contendo a documentação para habiiitação das 
empresas vencedoras dos itens 01 a 32, passando para apreciação e rubrica dos 
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credenciados presentes, que nada manifestaram nesta fase dos documentos de 
habilitação. 

Da análise da documentação de habilitação das empresas: AÇOUGUE E 

MERCEARIA ANDORINHA LTDA - ME, MERCEARIA MARCOPAN LTDA-ME E 

ISRAEL E ISRAEL LTDA-EPP, pela pregoeira e equipe de apoio foi constada a 
conformidade da documentação com o exigido no Título IX do edital restando portando 
habilitadas. 

Foi comunicado as licitantes vencedoras a exigência do item 14 do título XI do 
edital, as quais deverão encaminhar a pregoeira as propostas comerciais ajustadas ao 
preço final no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis excluindo o dia da seção. Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 15:26 hs e para constar, Jaqueline Aparecida 
de Souza - Pregoeira, os membros da Equipe de Apoio: Maria Luciana Goulart de Castro 
e Sônia Roseni Costa, e licitantes presentes que enviaram as propostas e participaram da 
etapa de lances referente aos itens 01 a 32 do objeto do edital, Iavraram a presente ata 
que depois de lida e aprovada, será assinada por todos.      “gia 
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r Npc de documento. Proposta 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 
l ' ' -- Praça Zeca Soares, 211 237821316100014 

' Piumhi - MG i 

Sistema: Materiais, Subsistema: Controle de documentos 

Protocolo dejuntada 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 ........... .. 2 I 2.017 

Tipo de juntada....._.. Anexação de noxros documentos ao processo identificado 

ProtocoIo..... 4815 I 2017, segunda-feira, 10 de abril de 2017 08:45:00 
Requerente. AÇOUGUE E MERCEARlA ANDORINHA LTDA - ME 68.513.084f0001f09 

Finalidade... 

Detalhes..." 

"W 

Sistema: MGFCompras - .luntadaDeüocumentosot .rpt Página 1 
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DECLARAMOS QUE CONFERIMOS ESTA CÓPIA COM 

,0 ORIGINAL E CONFIRMAMOS SUA EXATIDÃO 

EM ..IO DE ahi.) DE 1.2011 

  “COMISSÃO PERM 

PREGOEIRA 
. Licitações e contratos f 

JaquelimaAparebida de Souza _ 
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Secretaria de Governo da Presidência da Repúbiica 
Secretaria Especie¡ da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e 
Secretaria de Estado de Desenvotvtmento 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

   
vigentes na data de sua expedição. 

ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA -ME 

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 
Nome Empresarial: 

Natureza Jurídica: 

Integração 
Econômico de Minas Gerais 

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

     
Endereço Completo: 

AVENIDA ABILIO MACHADO 941 

Objeto Social: -" ' _ . _ 

COMERCIO VAREJISTA_ DE -ACOUGUEZ E. MERCEARIA. 

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

Registro de Empresas - NIRE constitutivo 

3120399577-1 68.513.084/0001-09 ' __ 06/11/1992 0111211992 

'- _iaAIRIáosÁÍc-i _j'boÍcongcAo'biâsesuíszceé 35570900 - FORMIGA/MG 

   
  

validada de duas formas: 
1) Validação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visual (digite 0 n° 0170000730730 e visualize a certidão) 

Illlllllll ||| ||lI|ll||l|| ||| 
1711 77374-8 

Certidão Simplificada Digital emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Se desejar firmar a 

autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (www.juoemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão Ja 

 

Capital Social: R$ 7.000,00 _ Microempresa ou Prazo de Duração 
SETE Mn_ REAIS _ Empresa de Pequeno 

Capital Integral¡z_a_do:.R$ 71000.00 _ _P°"° 'INDETERMINADO 
SETE MIL REAIS . MICRQEMPRESA '  _ - (Lei Complementar 

« _ _ n°123f06) 

Sócio(s)IAdministradoües) . ' 

CPF/NIRE Nome Térm. Mandato Participação Função 
608.998.831-68 ANDERSON MODESTO DE SOUZA xxxxxxx R$ 6650.00 SÓCIOIADMINISTRADOR 

230.924.246-20 JOSE RAFAEL DE SOUZA xxxxxxx R$ 350,00 SOCIO 

Status:  ' ' Situação: ATIVA ' 

Último Arquivamento: _25109/2003 _ Número: 3988819 : 

Ato.  5002 -ALTERAÇAO m.;  _ 

Evento_(s)'; ¡021 - ALTERACAOJDE DADOSXEXCETO NOME_ EMPRESARIAL) " 

' -051 - ÇONSOLIDACAO os-cçntamoresíátutó '- 
Empresa(s_).Anteoessora(s) n 

Nome Anterior _ Nire Número Aprovação UF Tipo Movimentação 

SEUJAO COMERCIO_ LTDA _ xxxxxxx__. _ - '1449321 xxj  
NADA MAIS#“_'_ ' ' ' ' " '  ' - ' '  

- CONFERIDA. CONFORME 
.SITE DA JUNTA COMERCIAL 

DATA:_J_Q_J_QILJ ,writ- 
___t mhí G  Souza 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°05 

AÇOUGUE E MERCEARIA AN DORINHA LTDA-ME 
CNPJ - 68.513.084/0001-09 

NIRE- 31203995711 

ANDERSON MODESTO DE SOUZA, brasileiro, casado sob 
regime de comunhão parcial de bens, nascido em Formiga MG aos 10/08/1973. 
administrador, portador da C1 -MG-|1.642.[14 expedida pela SSPMG e CPF 
608.998.831-68, residente e domiciliado na Ave Abilio Machado, n” 941-A, bairro Sagrado 
Coração de Jesus , município de Formiga/ MG, CEP 35.570.000, e ; 

MIRIAM MADALENA DE SOUZA, brasileira, casada sob regime 
de comunhão parcial de bens, nascida em Formiga MG, aos 02/01/1977, do lar, portadora 
da Caneira de identidade MG 10.000.798 expedida pela SSPMG e CPF 031.774.316-39, 

"W residente e domiciliada na Ave Abílio Machado, n° 941-A, bairro Sagrado Coração de 
Jesus, municipio de Formiga/MG, CEP 35.570.000, únicos sócios da empresa Açougue e 
Mercearia Andorinha Ltda-ME , com sede na Ave. Abilio Machado, n” 941, bairro Sagrado 
Coração de Jesus , na cidade de Formiga MG CEP 35.570.000, registrada na Junta 
Comercial de Minas Gerais sob o NlRE n” 31203995771 em 06/11/1992, e ultima 
alteração sob n” 3107252 em 13/02/2004, inscrita no CNPJ sob n° 68.513.084/0001-09, 
resolvem assim alterar o contrato social: 

1" - Nesta data retira-se da sociedade a sócia MIRIAM MADALENA DE SOUZA, 
transferindo suas 350 (trezentos e cinqüenta) cotas ao sócio ora admitido: 

JOSE RAFAEL DE SOUZA, brasileiro, divorciado, nascido no distrito de 
Albertos- Municipio de Formiga MG aos 06/11/1951, motorista, portador da Carteira de 
Identidade n° M-4.306.960 expedida pela SSP MG e CPF 230.924.246-20, residente e 

domiciliado na Rua Costa Rica, n° 215, bairro Nossa Senhora de Lourdes, município de 

Formiga MG, CEP 35.570.000. 

2" - Após efetivada a transferência de cotas fica assim constituido o quadro societário da 
Â empresa de acordo corn a proporção e participação de cada sócio: 

ANDERSON MODESTO DE SOUZA .......... ..6.650 QUOTAS ......... ..R$6.650,00 
JOSE RAFAEL DE SOUZA ............................ .. 350 QUOTAS ......... ..RS 350,00 

3" - Os sócios e Administrador declaram, sob as penas da lei, expressamente que não se 

acham impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude 
de condenação criminal, nos termos do art. 1.01 l, § 1°, da Lei 10.406/2002, bem como , 

não se acham incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei n° 8.934/94, 

1817578 em 04/10/1999, onde consta o nome da sócia cotista Mirian Madalena de Souza 4" - Fica Re-Ratiñcado na Terceira Alteração Contratual registrada na JUCEMG sob n° ç? 
com (N) para o correto Miriam Madalena de Souza com (M). cÓNFERmA CONFORME 

›< ¡4/*454/“9” *'77 “MMM SlTE DA Juma COMERCIAL 
, :.10 i 

thwiamlllaadahno..,dt.louape mta-tw!” ...a 
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SAAE Piumhl - MG  Junta Comercial do Estado de Minas Gerais _ _ _ _ d b 
E Certifico que este documento da empresa ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA -ME, Ntre 31203995771, foi deferido e arquiva o so 

m? 3988819 em 25/09/2008. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 0151001731299 e o código 
__ .._.-., .-_.- ...«..,:.. c.: anhanlinarla diniialmnnie e assinada em 24/08/2015 por Marinely de Paula Bomñrn - Secretária-Geral. 

  



S' - A vista da modificação ora ajustada, conso|ida~se O contrato social, com a seguinte 
redação: 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO 
AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORIN HA LTDA-ME 

' CNPJ-68.5l3.084/0001-09 
NIRE- 31103995711 

ANDERSON MODESTO DE SOUZA, brasileiro, casado, sob regime de 
comunhão parcial de bens, nascido em Formiga MG, aos 10/08/1973, administrador, titular 
da C1 - MG 11.642.114, expedida pela SSPMG, e CPF 608.998.831-68, residente e 

domiciliado na Av. Abílio Machado, n° 941-A, bairro Sagrado Coração .de Jesus, 
município de Formiga MG, CEP 35.570.000, e 

, JOSE RAFAEL DE SOUZA, brasileiro, divorciado, nascido no distrito de 
Albertos - Município de Formiga MG, aos 06/1 1/1951, motorista, titular da Identidade RG 

'Â n° M-4.306.960 expedida pela SSP MG e CPF 230.924.246-20, residente e domiciliado na 
Rua Costa Rica, n° 215, bairro NS. de Lourdes, município de Formiga MG, CEP 
35.570.000, únicos sócios da empresa AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA 
LTDA-ME, com sede social na Ave. Abílio Machado, n° 941, bairro Sagrado Coração de 
Jesus, município de Formiga MG, CNPJ 68.513.084/0001-09, com seus atos constitutivos 
arquivados na JUCEMG sob NIRE n” 31203995711 em 06/11/1992 e ultima alteração 
contratual arquivada sob n° 3107252 em 13/02/2004, tem entre si justos e combinados, na 
melhor forma de direito, as clausulas e condições que se seguem: 

CLAUsULA PRIMEIRA- DENOMINAÇÃO SOCIAL 
A sociedade gira sob o nome empresarial de AÇOUGUE E 

MERCEARIA ANDORINHA LTDA-ME 
CLÁUSULA SEGUNDA- SEDE 

- A sociedade tem sua sede e domicílio na Ave. Abílio Machado n° 

941, bairro Sagrado Coração de Jesus, município de Formiga/MG, CEP 
35.570.000. 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO SOCIAL 
“Â O objetivo da sociedade é o Comércio Varejista de Açougue e 

Mercearia. 
CLÁUSULA QUARTA _ FILIAIS 

E facultado a sociedade a qualquer tempo, ao arbítrio exclusivo de 
sua administração, abrir, manter ou encerrar filiais e escritórios em qualquer 
parte do território nacional. 

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DE DURAÇÃO 
A sociedade iniciou suas atividades em 01/12/ 1992 e seu prazo de 

duração é indeterminado. 

O capital social é de R$7.000,00 ( sete mil reais) dividido em 7.000 CLÁUSULA SEXTA - CAPITAL SOCIAL ?r 
( sete mil) cotas no valor nominal de R$1,00 ( um real), totalmente 

- a e estão assim  integralizadas em moeda corrente nacional do país   ' distribuído entre os sócios: cONFERmA_ CONFORME 

(  2779595515' '$747 SÍTE DA JUNTA ?MERCIAL 

  A ' éra/We #Á % 
'”-”-"==. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais _ _ _ 

Certifico que este documento da empresa ACOUGUE E MERCEARIA ANDOR|NHA LTDA -ME, Nire 31203995771 , fo¡ defendo e arquivado sob o 
' 3988819 em 25109/2008. Para validar este documento. acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 0151001731299 e o código d 

_ .._.... .-_._ _;_=_ t-: -........;.....4.. rllnihalrnanln A nceínndn nm Minn/?mñ nor Marinelv de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
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ANDERSON M. DE SOUZA ..................... ..6.650 COTAS.....R$ 6.650,00 
JOSE RAFAEL DE SOUZA ..................... .. 350 COTAS.....R$ 350.00 

TOTAL.................... 7.000 COTAS... .RS 7.000,00 
CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO DE COTAS 

As cotas da sociedade são indivisíveis e não podem ser cedidas ou 
transferidas sem o expresso consentimento dos demais sócios, cabendo, em 
igualdade de condições, o direito de preferência para os sócios que queira 
adquiri-las. 

CLÁUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADE 
A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas, mas 

todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, 
conforme preceitua o artigo 1.052, do Novo Código Civil , Lei ¡0406/2002. 

CLÁUSULA NONA - ADMINISTRAÇÃO E ATRIBUIÇÕES 
A administração da sociedade cabe ao sócio ANDERSON 

'#0 MODESTO DE SOUZA, com os poderes e atribuições de 

X ADMINISTRADOR, autorizado o uso do nome empresarial , vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse sociai ou assumir Obrigações 
seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem corno onerar ou 
alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA - REUNIÕES E DELIBERAÇÕES SOCIAIS 
Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio social, os sócios 

deliberarão sobre as contas e designarão administradoras) quando for o 
caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESULTADO E SUA DISTRIBUIÇÃO 
O exercicio social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 3l de 

dezembro e ao término de cada exercicio, os administradores prestarão 
contas justiiicadas de sua administração, com elaboração de inventário, do 
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos 
sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RETIRADAS DE PRÓ-LABORE 
Pelo exercicio da administração, o administrador terá direito a uma 

retirada mensal a título de pró-labore, observadas as disposições f¡ regulamentares pertinentes. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA _ FALECIMENTO DE SÓCIO 

e Falccendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas 
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. 
Parágrafo Primeiro- Ocorrendo o falecimento ou impedimento legal de 
qualquer um dos sócios, caberá ao Sócio remanescente, juntamente com um I 

dos herdeiros, ou representante legal, proceder ao imediato levantamento do 
Balanço Patrimonial, fixativo dos haver-es de cada uma das partes , na 
proporção das cotas sociais. _ ' 
Parágrafo Segundo - O balanço patrimonial será levantado com a data do 

último dia dos mês anterior ao evento. g  CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CASOS OMISSOS 
O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a ' 

sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

A CONFERIDA. CONFORME 
K V4" 09440" /77 9h57” Jd?” SITE DA JUNTA COMERCIAL 

 »OU TÊM/fx DATA:__\Q_I l, @É % 5( ' O   %/ . í Llclta :contratos SAAE Piumhi - MG 

,._ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
É? Certifico que este documento da empresa ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA -ME, Nire 31203995771, foi deferido e arquivado sob 

° " 3985819 em 25109/2008. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo C151001731299 e o código' e 
_....,............ :Lcv c..- «Ani-s :A: annfanfir-:rln rlinilalrnnntn n ::treinada em ?4Inl-U7n15 nnr Marinelv de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DESIMPEDIMENTO 
Os sócios e administradores declaram, sob as penas da lei, 

expressamente que não se acham impedidos de exercer a administração da 
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos 
termos do artigo l.0| l, § 1° da Le¡ 10.406/2002, bem como, não se acham 
incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei n° 8.934/94. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - RE-RATIFICAÇÃO 
l Na terceira Alteração Contratual registrada na JUCEMG sob n° 

1817578 em 04/10/1999 o nome correto da ex-socia cotista é Miriam 
Madalena de Souza. 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - FORO 
Fica eleito o foi-o da Comarca de Formiga MG, para o exercício e o 

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente ñ instrumento em 03 ( três) vias de igual teor e forma na presença das 
testemunhas abaixo. 

Formiga MG 25 de julho de 2008 

Anderson Modesto de Souza 
CPF 60899883 l-68 

l- MG- .642.l l , 
J e Rafael de soifza ” V 
CPF 230.924.246-20 
Cl- M- 4.306.960 SSP MG 

Míriam Madalena de Souza U 9 CPF - 03 i .774315-39 
Cl- MG-l0.000.798 SSP MG 

Tes unhas: 

Éxxwx, Q., 
lderaldo José d unha 
CPF S00 481 986- 
CI- M-2.465.657 SSPMG 
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CPF 093.398.786-20 
Cl- MG-l6.224.436 SSPMG 
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SAAE Piumhi - me @ l  Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
' Certifico que este documento da empresa ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA -ME, Nire 31203995771. foi deferido e arquivado sob 
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Ministério da Indústria. do Comércio e do Turismo Na DO °RTÊ°Í° _hum da "É '#515 _'  _.  
Secretaria de Comércio e Serviços  “ i JUCEMG _ “  _üÊ-;T unsa -MF nmuorous ° 

lIl|l|lI||||I||| IIIÍIIIIII Ill A 

Departamento Nacional da Registro do Comércio       Film: (da seda ou  and'. quando a seda for em outra UF) CÓDIGO na NATUREZA N' DE MATRÍCULA ao AGENTE JURÍDICA AUXILIAR ao COMÉRCIO 
_ 08.995.729-4 

L 3120399577¡ 206-2 _ (vida Tabpla 1) " ° __¡ 
ñ V_ 

1 - REQUERIMENTO 

ILM' SR. PRESÀDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Noma Açoucus E MERCEARIA ANDORINHA LIDA ma 
(da emnrasa ou do Agents Atmillar da contarão) 

reqüer a v. S' o deferimento da segulnte ato: 

N* DE CÓDIGO CÓDIGO   2 

Dl VINOPOU S 

' (vida hannah¡ da pteannhlmmlo e Tabela 2) 

Representante Legal da Empresa I Agante Auxiliar do Comércio: 

Nome;     uma' à. Asslnaturar i A 26, 08, 08 N** “Mex- --- í- í- Telefone da contato: 
L 

V  
2 - USO DA JUNTA COMEBCIAL 

[Z DECISÃO smeumn [j nscnsAo COLEGIADA 

Nomats) Empresarialtals) lgJallals) ou semelílamqs): 

CJ  EI  *"°°':::;;"ã:'°°m~ 

Data 

E' Não ' um ' Êasponaáuel E "m ' um ' &Hanna;  
DECISÃO SINGULAR' 

P me' _ z- Ewanaa ?Eugénia 4- Exigâtlda s- Exiganua 
:acesso em e nas. 

(Vida despacho am !olha anexa) lj E] E] 
ãucesso dafeddo. Publlque-sa a arquivo-se. 

_ ..a S oñ .zoar  E Processo Indeferido. PublIqua-sa. :--' E' M ri L _ sã, *r 
DECISÃO COLEGIADA J U c E M G ~ 

_ POSTO PSIU DIVINÓPOLlS kr ?Estimada 3'É¡¡99".'›°_"='Í" '7""=f'!'=':'".':'. _.-. '_-=-_'-'-*-.-"= *z --' - .- - - , :___ ____   -ÍiÃqíA-;âmÊncãÍ _ÊÍEÊTAIíó nE-*MIÊJAÉÊG ::à-msfnhj 

çrsargñçafcríecíínwi-.soãüão.:ggaapaais- __ ' 

Processo BH¡ axlgênda. 
(Vida daspadm am folha anna)  É! 

[j Processo dçfaddá. Publique-sa e arquiva-sa. 

a Processo Indeferido. Palanque-se. íçíí** al 
Presídente da 

OBSERVAÇÕES: 9@nL*9“/_FoLLOK›  CPP ¡Dl! 
:manos maamusannra_ Lula. ecc, 11.1n9.a5umo1a9I- an. MB. . “Wa 
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REFORMUIAÇÃO no commro SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA 

AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA 
CNPJ:68.513.084!0001-09 

NIRE: 31203995771 
Pelo presente ínslnnnento particular de Alteração de Contrato Social, os abaixo assinados: 

ANDERSON MODESTO DE SOUZA, brasileiro, casado, sob .regime de connmhao 
parcial de bens, adminisuador, titular da identidade CTPS 05971510005 expedida pelo 
MIRSIMS, e inscrito no CPFIMF sob o n” 608 998 831-68, residente e domiciliado naAv. 
Abilio Machado, 941-1!, bairro SagConJesue, Mimicipio de Formiga , Estado de MG, CEP n. 

35.570.000; e, _ - 

MIRIAM MADALENA DE SOUZA , brasileira, casada, sob regime de caminhão 
parcial de bens, do lar , timlar de cédula de identidade RG. n° MG 10.000.798 expedida pela 
SSPMG, _e inscrito no CPF/MF sob o n° 031 774 316-39, residente e domiciliado naAv. Abilio  Machado, 941A bairro Seg Cor. Jesus , Municipio de Formiga, Estado de MG, CEP n” 
35.570.000, = 

Únicos sócios quotistas da totalidade do Capital de AÇOUGUB n mncnnam 
ANDORINHA LTDA ME, com sede social na Av. Abilio Machado 941, Bairro SagConde 
Jesus, em Formiga MG, com seus atos constitutivos aquivados na JuntaÍComercial do Estado 
de Minas Gerais, sob NEE n” 31103995711, em 06.11.1992 e última Alteração Contratual 
arquivadasob o n' 1817578, em 04.10.1999 , 

Resohrem de pleno e comum acordo, alterar as disposições -contaiuais vigentes, 
conforme aseguir exposto. 

Pelo presente instrumento, resolvem os ócios, refonmilar o contrato social, em 
cumprimento ao disposto no Novo Código Civil, Lei n" 1040612002, conferindo asim nova 
redação às cláusulas coniminai, passando o Contato Social Consolidado a vigorar com a 
seguinte redação: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO S0 CHI¡ 
A Sociedade Empresária gira sob o nome empresarial de AÇOUGUE li MERCEARIA 
ANDORINHA LTDA M!, sendo regida de conformidade com aLei n” 10.406/2002. A 

CLÁSULA sir GUNDA - sam: 
A sociedade tem sede e foro na Av. Abilio Machado 941, bairro SsgConde Jesus na 
Cidade de FormigaMG, CEPn° 35.570.000. 

CLASULA TERCEIRA - IPIIJAIS 
É facultado à sociedade a qualquer tempo, ao arbítrio exclusivo de sua. administração, 
abrir, manter ou encerrar liliais e escritórios em qualquer parte do território nacional. 

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL ; 

Constitui objeto da sociedade o comércio varejista. de açougue e macearia. 
CLÁUSULA QUINTA - PRAZO na DURAÇÃO 

O prazo de (furação da sociedade é indeterminado e iniciou suas atividades ' 
01.12.1992. 

.Ade/m mwMüaó/ÚJ?" zwiamwuaannosmmw 0 -_ 

-w- Junia Comercial do listado de Minas Gerais   
l  Certifico que este documento da empresa ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA -M   - ~ a NE sob o n” 
- 3107252 em 13/02/2004. Para validar este documento. acesse umvw.jucemg.mg.gov.br e in _ e e o ::ldigo de 

_é _ S 41': ' segurança ikEK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 2410812015 por Marine .ef Paxmm 
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CLÁUSULA SEXTA - CAPITAL SOCIAL 
O Capital Social á de RS 7.000,00 (sete mil reais) dividido em 7.000 (sete mil) quotas, no 
valor nominal de R8 1,00 (um real), cadaums, totalmente integtalizadas, que estão assim 
distribuídas entre os sócio: 
ANDERSON MODESTO DE SOUZA.........6.650.. Quotas .......Valor RS 6.650,00 
MIRIAMMADALENA DE SOUZA. ....... .......3$0.. Quintas. ..... ..ValorRS 350,00 

TOTAL ........................7.000...Q notas .......Valor RS 7.000,00 
CLÁSULA semen - nssronssnmmsnn e 

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, todosrespondem 
olidañaanente pela integralização do capital social, conforme preceitua. o artigo 1.052 do 
Novo Código Civil, Lei n° 10.406/2002.. 

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO s ATRIBUIÇÕES . 

A administração da sociedade caberá ao sócio ANDERSON MOIIBSTO DE SOUZA, 
com os poderes e atribuições de ADMINISTRADOR, autorizado o uso do nome 
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigações seja em favor de qualquer do quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou f¡ alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro(s) sócio(s). 

CLÁUSULA NONA - nsomõas 1: DELIBERAÇÕES SOCIAIS 
Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio social, os sócios deliberar-ão sobre as 
contas desígnio adlninisuadodes) quando for o osso, 

CLÁUSULA :menu - RETIRADAS ns PRÓ-LABORE 
Pelo exercicio da. administração, o administrador terá direito a. uma retirada mensal a. 

titulo do pró-labore, observadas as disposições regulamenta-es pertinentes. 
CLÁUSULA DE CIMA PRIMEIRA - RESULTADO ll SUA DISTRIBUIÇÃO 

O exercicio social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro e ao 
término de cada exercicio, os administradores prestar-ão contas justificada:: de sua 
administração, com elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de 
resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas , os lucros ou 

perdas apurados. 
CLÁUSULA DÉCIMA si: @UNIDA - cassio m: QUOTAS 

As quotas da Sociedade são indivisiveis e não podem ser cedidas ou transferidas sem o 
expresso consentimento dos demais sócios, cabendo, emigualdade de condições, o direito 
de preferência para os sócios que queira, adquiri-l. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FALE CIMENTO DE SÓCIO à A ñlecirnento, falência ou afastamento de qualquer sócio não se constituirá cansa para. 
dissolução da Sociedade, que continuará com seus socios remanescentes. 
Parágrafo Primeiro - Ocorrendo o falecimento ou inzpedimento legal de qualquer um 
dos sócios, caberá aos sócios retuanescentes, jtmtatnente com um dos herdeiros, ou 
representando legal, proceder ao imediato levantamento do Balanço Patrimonial, ñxativo 
dos lineares de carcinoma das partes. 'Na proporção das quotas sociais. 
Parágrafo seguindo - O Balço Patrimonial será levantado com a data do último dia do 
mês :interior ao evento. - 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - casos OMISSOS Si 

O mesmo procedimento será adotado em outro casos em que a. sociedade se resolva em 

relação a seu sócio. À 

ÓNFERIDA. CONFORME ; - 

:ãâ-Í-vigz_ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais     a_ É .  Certiñco que este documento da empresa ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA -ME, ' 1203995771 oi ' e a ' o so - o n° 
'  3107252 em 13102/2004. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e infor e n" ' 
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CLÁUSULA na emu QUINTA - m¡ snurnnmnrrro - 

Os Sócios e Administradores declaram, sob as pen da lei, expressamente que não se 
acham inpedidos de exercer a administração daaooiedade, por lei especial, ou em virtude 
de condenação criminal, nos termos do m1. 1.011, § 1°, da Lei 10.406/2002, bem como, 
não se acham incluo: naproihição de arquivamento previsto naLei n” 8334194. 

CLÁUSULA nncnm saxn - nono 
Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento entre oa sócios ou deles 
contra a sociedade, íimdada em sua existência, administração ou neste instrumento, fica 
eleito o foro da Cidade de Formiga , Estmlo de luinaa Gerais, com renúncia expressa de 
qualquer outro foro, por mai especial ou privilegiado que seja, ainda. que venha ocorrer 
mndançade domicílio de qualquer doa quotiatas. 

E; por estarem assim justos e cont-mãos, assinam o presente instmnento , entres vias 
de igual teor e formanapresença das testemunhas adiante nomeadas. 

/3 Fonniga MG os de janeiro de 2004. 

 Anderson Modesto de Souza. 
CPF 608 998 831-68 
CTPS - 0597151005' MES/MS 

xwfuíàLu Qorndízfwneacü M1440 
MiriamMadalenadeSouza V 
CPF 031 774 316-39 
CI - MG 10.000.798 SSP/MG 

Testemunhas: 

CONFERIDÀ. CONFORME 
S|TE DA JUNTA COMERCIAL f 

RG.: MG 14-. 934. 502 SSPMG 

CPF.: 395 363 326-4572 

\êgàmàsaoããâe make* nome Ideral 

CPF.: 500 431 936-' 58 JUNTA _COMERCIAL oo ESTADO oa MINAS GERAIS 

sê da. cunhíà SA:: lumhl-IIG 

RG.: M-a-2.465.657 SSPMG- _ _ _ ___  _q_ p_  .__~ CERTIFICO o REGISTRO soa o NFlD.: 3107252 
- ;p DATA: 13 /02/2 0 04  PROTOCOLO: 04 03 1674 2 

u 

!ÊÀCOUGUE E HERCRÀRIR JÂNDORINHA LTDA -ME# 

. c$âízarmm=~ /'*"“'“.T... " ° - 
-h V' _ __ _ IM" nes-una aum. 

"' “giga Junta Comercial do Estado de Minas Gerais d_  Certifico que este documento da empresa ACOUGUE E MERCEARtA ANDORINHA LTDA -ME, Nire 31203995771, foi deferido e arquivado sob o n° 

   3107252 em 13102/2004. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do prot lo 0151001731299 e o código de 

segurança ikEK Esta cópia foi autenticada digitalmente a assinada em 24/08/2015 por Marinely de Paula 

 

tim - Secretária-Geral.  



\ J N"? S xx." ...x-.-  ~' Ministério da indústria. do Comércio e dozTurlsmo 
Secretaria de Comércio e Serviços 
Departamento Nacional de Registro do Comércio 

N   
 'uma [na Sade uu da mw. quando; sede Ior em outra UF) CÓDIGO na NATUREZA «r- DE MATRÍCULA 0o AGENTE 

: JURFDICA2O 6 _2 AUXILIAR DO COMÉRCIO   IIIIIIIJIIIIIIIJIH IIIIHHJIIÍIIIIIIÍI 
_- 04/031 .674-2 '377-1 “M” “°°'°” " " ' -4 

Íz-nzauisnlnenró-   ' -. -f-V' w;  ú;    
ILM* SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

  
X 

. NOME:A.çguque-.e_MeJ:cenJ:i_a_Andorinha _LTl-'Z-B... _.  _ __._.____._.__._._ _..__.._....__..__._....__ 
(da ampresã ou do Agente Auxiliar da Cumàrcla) 

requer a V. S' o deferimento do seguinte ato: 

nv DE 000100 CÓDIGO ? 

r .Y'.&S.-..._. 09.3179 _IDQEYETQ.QIPÊ-_r-EE§ÍEFQÃÇ PQAIQFEMÊNIQ-.  __ _ _ _ _ __ ___ 
'L .o.3__=_-" .. 002. ! É_ _Alt_er_a<;ã.o.. .. ._._._-- !I  ______._._. 

_..O2IL_ -_._._ _i _A.J.1.:.exaçãp_d.e_ 25LDÁL3___ .. _ __ _mw_ 
E ' _ ... O p 

-..OSLIMIM-_-4.._Cnnac2l.1da_çê.9...-e_     _   .-._ ....__.___- _._._. E c” 

(vide imitações da MSIE-ímã.; Tabela 2) 

Representante Legal da Empresa I Agente Auxiliar do Cornérclo: 

    
Higino? alí S'F_mm Nome:  idemsouza... _í_ _í_ í ma' Asslnaiura: 

--10- l-gl--f-zoo4 - Telefone de contato: ala 

2=- A e  .  "  
JJVDECISÀO SINGULAR E DECISÃO COLEGIADA â 

Homem) EmpI-'esariaMaISJ Iqéuala) ou semalhantem: - S.. [j  m  P*°°'::::;z:r°°m 

Data 

à  
|:| Não J Dana ' Haspcmaàva¡ E' Não I Data J Responsável  

5 "h DEC|SÂO SINGULAR 

2- Eadgermla 3- Exlaenda 4! Exlgància s- Exighda 

E) Pnãfãgêsglgiegrãrlffnãa anexa) E E] E] :I  
arrancam deferido. Publique-se e arquiva-se. 

L3 , OQ. 
Dana E Processo indeferido. Pubiique-se. 

     
DEcIsÀo COLEGIADA . . _ - . ~ - - 

2. Emgàncla 3- ' JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

D Processo em BXÍQànda. ._ a CERTIF1DO o REGISTRO soa o Nao-: 3107252 ¡ 

(We despacho em folha anexa¡ :Í ;à- mm 13/02/2004 marasmo: 0403 15742 i 

[j Processo deferido. Publique-se e rquIve-sa. . lgncoucue e MERCEARIA nnnonmm ::run -I-Is#  Ú 
E' Pmcemo merenda. Publique-se. !  -Xñi “gd-EMI nm' a 'E L_ ______ __ .__:___._._.5._.._.______________________._«-«=or-._... .-.   '-r '- --=aau '  * ar_ DA CONFORM 

Presidente da______'rurma  @WF “A J 3 

OBSERVAÇÕES: ¡ 

L5 GPPOK. Mad.? 0B Gralha: Edilnra Ltda. CBC. 'ITÁQQBSUMICH-BB - BH. MG. 



ANExo IV 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO As CONDIÇOES DE HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 90/2017 
PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 

Açougue e Mercearia Andorinha Ltda, inscrita no CNPJ sob o nO, 

68.513.084/0001-09, por intermédio de seu representante legal , Sr Anderson 
Modesto de Souza, portador do Documento de Identidade n° MG-11.642,114 
SSPMG e inscrito no CPF sob o n° 608.998.831-68, DECLARA cumprir 
plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital de Licitação 
acima referenciado, a teor do art. 4°, VII da Le¡ Federal n°10.520/O2, sob 
pena de responsabilização nos termos da lei. 

Piumhi MG 10 de abril de 2017 

p/Açougue e Merceafia Andorinha Ltda 
Anderson Modesto de Souz a- sócio gerente 
CPF 608.998.831-68 
CI- MG 11.642.114 SSPMG 

..a = .  
isa ara @saiam  

ACQUGUE E MERCEARIA 
'ANDQRINHA Eron.. 

Av. Abílio Machado, 941 

3.3. .Jesus  CEP 3729043043 

LEORMIGA “ÊÍJ 



ANEXO VI 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 90/2017 
PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 

A empresa Açougue e Mercearia Andorinha Ltda, inscrita no CNPJ 
sob o n° 68.513.084/0001-09, por intermédio de seu representante legal Sr. 
Anderson Modesto de Souza, portador do Documento de Identidade n° MG 
11.642.114 SSPMG, inscrito no CPF sob o n° 608.998.831-687 DECLARA, sob 
as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como 
Microempresa(ME) (incluir a condição da empresa: Microempresa (ME) 
ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3° da Lei Complementar n.° 
123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4° deste 
artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 
42 a 49 da citada iei. 

( ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) 'documento(s) de habilitação e 
pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n°. 
123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito 
à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal 
n° 8.666/93. 

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

Piumhi MG , 10 de abril de 2017 

P/Açougue e Mercearia Andorinha Ltda 
Anderson Modesto de Souza- sócio gerente 

- _  “l 
VER sia @ÉREQÊWQ 

AÇOUGUE E MÉRCÉAFHA 
ANDOWNHA LTDA. 

Av. Abilio Machado. 94'¡ 

3.o. .Jesus a CEP aízscuaoo 
.dia. 

LDEORNIIGA Md 

0 



'Íipo de documento. Proposta 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 
z Praça _Zeca Soares, 211 

' ' Piumhi - MG 

Sistema: Materiais, Subsistema: Controle de documentos 

Protocolo de juntada de documentos a processo licitatório 

Sistema ................  Sistema de Gestão da Administração Publica 

Subsistema ........... .. Gestão de Materiais - h) Compras e Contratações 

Tipo de processo... Processo de compra 

Modalidade ............ .. Pregão presencial 

N” Processo ........... .. 2 r' 2.017 

Tipo de juntada ..... .. Anexação de novos documentos ao processo identificado 

Protocolo..... 4817 I 2017, segunda-feira, 10 de abril de 2017 09:29:00 
Requerente. ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP 23.407.794l00O1f08 

Finalidade... 

Detalhes..., 
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Ministerio do Desenvolvimento. Indústria e Comércio Exterior "' °° "“°T°°°"° m” "a """“' “mma” 

Secretaria de Comércio e Serviços 
Departamento Nacional de Registro do Comércio _ JUCEMG _ UD53      

F" __ unsmmrnuvunopous 
C65' d N 'IU N°d MÊIJÍ 13d I 

ÊÂÍÍ1Ê°aÍÍÍ$ÚÃ"qMM° 11.11% a a m" amlmãâmeêâm" IIII IIIÍIIIÍIII IIIÍIIIIIIII III j 
31202707852 ama-LHE”.  1121599-"54       ~ ,a  ::ins-z   

DA JUNTA COMERCIAL DO EST 

1. 
?1_-.Rãõ?_;§'ñiüEIíiTb?-s§§ii"=iã .. - u .. 

ILMO. SR. PRESIDENTE 
_cuaff 

oo DE MINAS éemiá 
NOME: . ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do comércio) 

requer a V5' o deferimento do seguinte ato: N" FCNIREMP 

N. DE     | lilllliljiljijalilsiijzlllôl IIII | III 
VIAS DO ATO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO I EVENTO 

[002 ' - i "   ALTERACAQ v 

O21 1 ALTERACAD DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

2244 1 ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPÀL E 
SECUNDARIAÊJ_ 

2247 1 ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 

2015 1 ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL 
Representante Legal da Empresa I Agente Auxiliar do Comércio: 

BAMBUI 
Loca! 

19 Novembro 2012 
Data 

21-1330 'DÂÍÀLJNTALCOMERCIÁLTÂÊTÍZ' ' _ ' '.,-:=.-':.  “  -  -- .r 
DECISÃO SINGULAR E] DECISÃO COLEGIADA 

mtu-sets) Empresariauais) iguauais) ou semelhantefs): 

ü SIM D NÂO Processo em Ordem 
A decisao 

    
f I 

Dela 

ü NÃO _r_r [j NÃO _r_¡ Reponsávei 

' n Data Responsável Data Responsável 

DECISÃO SINGULAR 21 Emenda 3- agencia lj Processo em exigência. wide despacho em folha anexa) 

*g/Hocesso deferido. Publique-se e arquiva-sa. ü E] 

ü Processo Indeferido. Publique-se. 49411.21; 
 

D313 Responsável 

DECISÃO COLEGIADA 2- Exigência 3- Exigencia 4- Exigência 5- Exigência 
_ u- a_ nuinÃc-\oin .ruim, Ama-n pru-y 1 |"'| m PfOOBS .__ 'J 9 on- fnIHn :mova l¡ É?? ü a 

ü PrwwÃ .'  ;uma COMERCIAL oo Esmoo DE MINAS GERAIS “W , ' _ cennrlnoonzasetnosoeounoznlses1ãv5 u). Ú Proces- - eu 2611112012 .- O ' 
semen. e ERAEI. Lrm -EPPI  = 

__  ' enomeom: 12I599JT5-4 '   
_ - _ ,f  1- :gel Vogal 4 . 

?#19562817 ' '- v_ M' 
OBSERVAÇÕES 

4G_ 'Tabeliães Ã n u. n. 

  
SITE DA J TA_  I 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Certifico que este documento da empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP, Nire 31202707 52, foi - rido - q IV 

26/1 1/2012. Para validar este documento. acesse Mvw.jucemg.mg.gov.br e informe n° do prol colo DÁ d '- -  1 

_Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 0111212015 por Marinely de Paura Bomf¡ 1 - sec   
571:'    



 '* Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico que este documento da empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP Nire 31202707852 foi deferido e  
. . a f¡ 26/1112012. Para validar este documento, acesse wwwf b ' ' . 

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em iiiaÉ:Àafçãgnâazíájggrgãcílsâãaígía04° e o códlgo de se 

"'“ ALTERAÇÃO CONTRATUAL Ne 01 DA SOCIEDADE EMPRESARIA "ISRAEL E ISRAEL LTDA r:  
PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO, brasileiro, casada; -erp regime pe» comunhão universal de - 

empresário, portador da Cl n° lvl-B. 641.111 SSPIMG, ÇPRn: 4§6.0q0.99§-6B,¡nasc_ido em 04-11-1961, 
natural de ARAÚJOS-MG, residente e domiciliado em BAMBUl-NIGZ? Rua PadreTJomIngos. n° 117, 

Apto 01, bairro Cerrado. CEP 38.900.000; GISLENE SUELI DA SILVA ISRAEL, brasileira, empresária, 
casada, em regime de comunhão universal de bens, natural de BAMBUI-MG, nascida em 10-12-1964, 

-portadora da Cl n° MG-3.547.665 SSPIMG, CPF n° 515.236.716-53, residente e domiciliada em 
BAMBUI-MG, a Rua Padre Domingos, n” 11?. apto 01, bairro Cerrado, únicos componentes da 
Sociedade Empresaria Limitada denominada ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP, com sede em BAMBUI- 
MG, à Rua Padre Domingos, n° 117, bairro Cerrado, CNPJ n° 23.407.794¡0001-08, com seu contrato 
constitutivo arquivado na JUCEMG, sob n” 312.027.078.52 em 16-08-1987 e consolidação do contrato 
social em 2810112004 sob o n° 3058958_ resolvem de comum acordo alterar seu contrato social e 

_ consolidação dele, conforme as cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula 1'* - A sociedade gira sob o nome empresarial de ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP. 

'Cláusula 2° - O capital social que era de RS 2.000,00 (dois mil reais) dividido em (duas mil) quotas de 
R$ 1,00 cada, passara neste ato para Rs 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) 

quotas de as 1.00 (um real) cada. totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, 
no ato da assinatura desta alteração e distribuidas entre os socios da seguinte forma: 

PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO-------~-------18.000 quotas i' RS 18.000,00 = 90%. 

GISLENE SUELI DA SILVA ISRAEL --------- --2000 quotas = R3 2.000,00 = 109a. 

.Cláusula 3' - A sociedade altera nesta data o seu objetivo social, passando a exercer o comércio 
varejista e mercadorias em geral. corn predominância deprodutos alimentícios, supermercados, 
comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), comércio varejista de laticínios e frios, 
comércio varejista de carnes-açougues, comércio varejista de carne bovina, suína e derivados. 
comércio varejista de bebidas, padaria e confeitaria com predominância de revenda, comércio 
varejista de hortifrutigranjeiros, comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos 
de informática, comércio varejista de artigos de papelariamomércio atacadista de carnes bovinas 
e suinas e derivadosmomércio atacadista de suprimentos para informática, transporte rodoviário 
de carga, _exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal. interestadual e internacional, 
comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e video, comércio 
varejista de cosméticos, produtos de perfumarlas e de higiene pessoal. 

Cláusula 4°- O prazo de duração da sociedade e indeterminado. 

Cláusula 5°- A sociedade e empresária sob a forma de sociedade limitada, regida pelo novo Codigo Civil 

( Lei n° 10.406, de 1010112002) art. 1.052 e alterações seguintes. 

Cláusula 6° - A responsabilidade de cada socio e restrita ao valor de suas quotas. mas todos respondem 

solidariamente pela integralização do capital social. 

Cláusula 7° - As quotas de capital são indivisiveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros 
sem o expresso consentimento do outro socio. a quem ñca assegurado. em igualdade de condiçoe 

preço e direito de preferencia para a sua aquisição se posta a venda, formalizando, se realizad a " 
cessão delas, a alteração contratual pertinente. 
Cláusula 8° - A administração da sociedade e exercida pelo socio PAULO JOSE ISRAEL AZEVED , 

que fara uso do nome empresarial, licando por este motivo, expressamente proibido, subscrever 
endossos, saques de favor_ fianças ou abonos que possam envolver a responsabilidade social. 
Respondera também perante a sociedade e terceiros pelo excesso de mandato que praticar com 
violação da Lei e do Contrato social e representará a sociedade ativa e passivamente, judicial e 
extrajudicialmente e tem os mais amplos poderes de administração, distribuindo e se incumbindo dos 
encargos e da administração social. O pedido de concordata, autof ' \" ou ual uer outro ato juridico 

que afete as atividades sociais, so produzirão os efeitos, quando su scmgNçERmAs: WFORME . 
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Cláusula 9" - Fica estabelecido que a sociedade: 'nao :tera -conselbo fiscal! “todavia, para suas 3 
deliberações os administradores adotarão preferencialnietãeia fodñã ektábdleêide no parágrafo 3° do 
art. 1.072 do Código Civil. tornando-se portanto dispênsávãis a reunião o'u assemlctleia quando todos os 
sócios decidirem por escrito_ sobre a matéria que seria objeto delas. 

Cláusula 10°- Ao termino de cada exercicio social, em 31 de dezembro. o administrador prestara contas 
justiticadas de sua administração. procedendo a elaboração do inventário. do balanço patrimonial e do 
balanço de resultado economicqcabendo aos sócios, na proporção de suas quotas os lucros ou perdas 
apuradas 

Cláusula 11'- A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou dependencia, mediante 
alteração contratual assinada por todos os socios. 

Cláusula 12'- O sócio administrador PAULO JOSE IÉRAEL AZEVEDO. terá uma retirada mensal a titulo 
de pro-labore a ser fixada, de comum acordo entre os sócios e. observadas as disposições pertinentes. 

Ciáusula 13°- No caso de falecimento de um dos sócios, não implicará de imediato na dissolução da 
sociedade, podendo os herdeiros ou sucessores maiores e capazes. assumir seus direitos e deveres 

,X dentro da sociedade. Na hipotese de não haver herdeiros susceptíveis de assumir na sociedade os 
direitos e deveres ou do "de cujus” ou, se os interesses destes colidirem com o do sócio remanescente, 
proceder-se-a a um levantamento . cujo resultado, se positivo, será pago pela sociedade , na forma e 
prazo que dispõe este contratos se negativqpelos herdeiros ou sucessores do "de cujus" a sociedade 
Igualmente na forma e prazo que dispõem este contrato. 

Cláusula 14° - As modificações do contrato social, que tenham por objeto materias tais con1o: 
denominação .sedepbjeto, administração. aumento de capital. admissão de novos socios, destinação de 
lucros . somente poderão ser processadas por deliberação unânime dos sócios, tornando -se 
dispensaveis. reunião ou assembléia quando os socios decidirem por escrito. como determina a cláusula 
9°. 

Cláusula 15'- 0 sócio, PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO, declara. sob as penas da lei, que não está 
impedido de exercera administração da sociedade. por lei especial. ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela. que vede. ainda que temporariamente. o acesso a 

cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricaçao. peita ou suborno concussão, peculato_ ou 
contra a economia popular. contra o sistema financeiro nacional. contra normas de defesa da 
concorrencia, contra as relações de consumo. fé pública. ou a propriedade. 

Cláusula 16°- Fica eleito o foro de Bambuí-MG. para o exercicio e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes deste contrato. 

E. por estarem assim justos e combinados. assinam o presente instrumento em 03 vias de igual teor e 
forma. ' 

Bambu¡ (MG) 10 de novembro de 2012. 
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,____ 3058958 28/01/2004 
_ _ v' __ MINAS GERAIS 

NOME: ..__.'_Ê3..R:°\E_L E. @RFAEL .LTDA __ _._ ._--. __ ._ W-.. _.__.   
(da empresa ou do Agente Auxiliar do Gomrârtio] 

requera V. sic deferimento do seguinte ato: M" 'a' 

N° DE CÓDIGO CÓDIGO 
...VLAS _LÀNÇ .JEEVÉEHIO. CIEE?, 95522319110 D95L9¡EYE-í...___. ._-__.. ,- _ _ __.._ __-__. _m 
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Ieía; ilustraçoes de presume-emule  à) "a 

BAMBU¡ /rszç M__ - Nome:  ._... _. . .. _ã Assinatura: REO.AN EXO _ LMS-al 

09 I UI ¡ 2004 í BE :í- Telefone de contato: ____ QPD!   

    

    l 

#2=USQ'-B^~~!UNÉA.GQPIÍÉÉGMFIÍ' _ _ _ii _ 

m DECISÃO sINGuLAR 

's', 

1:] DECISÃO COLEGIADA 

Nomets) Empr-asarlaliais) lgugunis) ou semelhantqs): a  ms»- “'°*::°.::;:r°'°'"- 

3%¡ í_ 

me um! em :me › e  
2 Exlglndi a- Eldgñnnla 

Processo em sugerida. 
(Vida despacho em folha anexa) 

Fracasso dalerido. Publique-sa a arquiva-se. 

E] Processo Indeferido. Pubñque-se. 

DECISÃO COLEGIADA 

E Processo am exigência 2' “M” s' “WW 
(vida uaspadw em folha anexa) 

E! Fracasso deferido. Publique-ss a arquivo-sa. 

E! Processo Indeferido. Publique-ae. 
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.Domingos _'_l1_7 , Apto 01 m Bairro Cerrado 

Folha: 1I3 

PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO , brasileiro , casado em regime de comunhão universal de 
bens , empresário . portador da Cl n° M. 8.041.111, expedida SSP-MG , em 10-12-1993, CPF n° 
436.040.996-68 . nascido em 04-11-1961 , natural de Araújos-MG , residente e domiciliado em 
Bambuí -MG, à Rua Padre Domingos 117 , Apto 01, Bairro Cerrado , CEP. 38.900.000, GISLENE 
SUELI DA SILVA ISRAEL , brasileira , empresária _ casada em regime de comunhão universal de 
bens . natural de Bambuí-MG. nascida em 10-12-1964 , portadora da Cl n° 3.547.665. expedida 
SSP-MG , CPF n° 515.236.716-53 . residente e domiciliada em Bambuí-MG . à Rua Padre 

. cepeasooooo, unicos sócios componentes da 
Sociedade Empresarial Limitada que gira sob a denominação social de ISRAEL E ISRAEL LTDA 
, com sede em Bambuí-MG , à Rua Padre Domingos 117 , Bairro Cerrado . CNPJ n° 

23.407.?94f0001-08 com seu contrato constitutivo arquivado na JUCEMG . sob n° 
31202107052 em 16-08-1987 , resolvem de comum acordo alterar seu contrato social 

ccnfonne Cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula 1- - A Sociedade gira sob a denominação social de C( ISRAEL E ISRAEL LTDA » . 

cláusula 2' - O capital social é de R$ 2.000,00 ( Dois mil reais ) dividido em 2000 (Duas mil ) 
quotas de R$ 1.00 cada uma, totalmente integrallzadas, em moeda corrente do 
país , pelos sócios: ' 

PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO 
GISLENE SUELI DA SILVA ISRAEL 

1800 
200 

QUOTAS R§ 1899.00 
QuoTAs R$400,00 

_ Cláusula 3' - O objetivo _social é o comércio varejista de gêneros alimentícios em gerais revenda 
de gás para cozinha, açougue. padaria. ' ° ' 

Cláusula 4" - O prazo de duração da sociedade é indeterminado. 

Cláusula 5' - A sociedade é empresária sob a form de sociedade limitada, regiflza: pelo novo 
Código Civil (Lei n° 10.406. de 1010112002), art. 1.052 e seguintes . :. : 

Cláusula 6' - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

Cláusula 7' - 
' -ceiros sem o expresso consentimento do outro sócio , a quem tica assegurado 

em igualdade de condições , preço e direito de preferência para a sua aquisição 
postas a venda , fonnalizando , se realizada a cessão delas . a alteração contra 

pertinente . 

As quotas de capital são indivisiveis e não podem ser cedidas ou transferidas a ter 

  
Cláusula 8' - A administração da sociedade é exercida pelo sócio . PAULO JOSE ISRAEL 

-_ 'vz-n uk     
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Folha: 2f3 

semente proibido, subscrever endossos, saques de favor, français ou abonos que 
possam envolver a responsabilidade social . responderá perante a sociedade e 
terceiros pelo excesso de mandato que praticar com violação da Lei e do Contrato 
social e representará a sociedade ativa e passivamente . judicial e extrajudicial- 
mente e tem os mais amplos poderes de administração . distribuindo e se incum- 
bindo dos encargos e da administração social; O pedido judicial de concordata . 

autofalencia , ou qualquer outro ato juridico que afete as atividades sociais , só 
produzlrão os efeitos , quando subscrito por todos os sócios. 

'cláusula 9" - Fica estabelecido que a sociedade não terá Conselho tiscal, todavia. para suas 
deliberações os administradores adotarão preferencialmente a forma estabelecida 
no § 3° do art. 1.072 do Código Civil, tomando-se portanto dispensáveis a reunião 
ou assembléia quando todos os sócios decidirem por escrito, sobre a materia que  ñ ser¡ objeto delas. 

Cláusula 10° - Ao término de cada exercicio social. ern 31 de dezembro. o administrador prestará 
contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, 
do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. cabendo aos sócios, 
na proporção de suas quotas os lucros ou perdas apurados. 

Cláusula 11' - A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependencia. 
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. o Í I 

.CCI 

Cláusula 12' - O sócio administrador, PAULO JOSE iSRAEL AZEVEDO . terápíreillo a uma 
retirada mensal a titulo de pró-Iabore. a ser ñxada, de comum acordo os só- 
cios e, observadas as disposições regulamentares pertinentes. ' 

O 

cláusula 13' - No caso de falecimento de um dos sócios, não implirà de: _imediato na 
dissolução da sociedade. podendo os herdeiros ou sucessores maiores? capazes, 
assumirem seus direitos e deveres dentro da sociedade. Na hipótese demão haver 'Í herdeiros susceptíveis de assumir na sociedade os direitos e deveres Ho' !de cujas" 
ou. se os interesses destes oolidirem com o do sócio remanescente. proceder-se-á 
a um levantamento. cujo resultado. se positivo. será pago pela sociedade, na for- 
ma e prazo que dispõe o presente contrato e. se negativo, pelos herdeiros ou su- 
cessores do “de cujas” à sociedade igualmente na fomra e prazo que dispõe este 
contrato. 

deitominação. sede, objeto, administração. aumento de capital, admissão de novo - láusula 14" - As modificações do contrato social, que tenham por objeto matérias tais como: sócios, destinação de lucros, somente poderão ser processadas por delibe 

sócios decidirem por escrito, como determina a Cláusulaâ: 
unânime dos sócios, tomando-se dispensáveis. reunião ou assembléia quando os W CÓNFERIDÀ. CONFORME 
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  31. 03523 

O CONTRATO SOCIAL DA SOC. EMPRE ' 

ISRAEL E |SRAEL LTDA    - CONSOLIDA ÃO o 

Folha:3r3 

Cláusula 15° - Fica eleito o foro de Bambuí-IMG , para o exercicio e o cumprimento dos 
direitos e obrigações resultantes deste contrato . 

Cláusula 16° - O sócio administrador PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO . declara sob as penas 
da lei, que não está impedido de exercer administração da sociedade, por lei es- 
pecial. ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontraram sob os efei- 
tos dela, a pena que veda, ainda que temporariamentefo acesso a cargos públi- 
cos; ou por crime falimentar. de prevarioação, peita ou suborno. concussão, pecu- 
lato, ou contra a economia popular. contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defes da concorrência. contra as relações de consumo, fé pública. ou 

a propriedade. 

E, por estarem assim justos e combinados, assinam o presente instrumento em 03 
vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas. (três) 

BAMBUI (MG), 30 de Nove ro de 003. 

TESTEMUNHAS: ' ° - 'E 

Assinatura: #31 a 'I : : : 
CPF n°: _______'_ _ ¡ ' ' °¡ 

Assinatura: ... .'32 

CPF n°: _ _ j; _  
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ILMO SR. PRESIDENTE OA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS. 

ISRAEL E ISRAEL LTDA, COM SEDE EM BAMBUI-MG, A 
RUA PADRE DOMINGOS 117 , CERRADO , CNPJ N" 23.4o7.794moo1-oa , 
VEM REOUERER A v. S” O OEFERIMENTO DO REGISTRO OA 
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL JUNTO A ESTA REPARTIÇÃO. 

BAMBUI (MG), 26 DE DEZEMBRO DE 2003. 

CONFERIDA, CONFORME i ° 

SITE DA JUNTA COMERCIAL çf 
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Junia Comercial do Estado de Minas Gerais 
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28/01/2004. Para validar este documento, acesse urww.jucemg.mg.gov.br a informa n° do protocolo 0151002497275 e 0 código de segurança BuBX 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 0011212015 por Marineiy de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 

 



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 Economico de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certidão Simplificada 
Certiñcamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comerciai e são 
vigentes na data de sua expedição. 
Nome Empresarial: ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP 

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Número de Identificação do CNPJ Data de Arquivamento do Ato Data de Inicio de Atividade 
Registro de Empresas - NERE constitutivo 

3120270785-2 23.407.794I0001-08 1610911987 01f09l1 9B? 

Endereço Completo: __ 

RUA PADRE DOMINGOS 11? - BAIRRO CERRADO CEP 38900-000 - BAMBUIIMG 
Objeto Social: ' ' I 

COMERCIO VAREJISTA E MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINNCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. 
SUPERMERCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP). COMERCIO VAREJISTA DE 
LATICINIOS E FRIOS, COMERCIO VAREJISTA DE CARNES-'ACOUGUES. COMERCIO VAREJISTA DE CARNE BOVINA. SUINA E 

DERIVADOS. COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINNICiA DE REVENDA. 
COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE_ EQUIPAMENTOS E 

SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIAÇOMERCIO_ ATACADISTA DE 
CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOSCOMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICAJRANSPORTE 
RODOVIARIO DE CARGA. EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E 

INTERNACIONAL, COMERCIO VAREJISTA_ ESPECIALIIUÁDO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E ViDEO, 
COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIAS E DE HIGIENE PESSOAL. ' 

Capital Social: R5 20.000,00 - Microempresa ou Prazo de Duração 
VINTE MiL REAIS Empresa de Pequeno 
Capital lntegralizado: R$ 20.000,00 * 'ame INDETERMINADO 

VINTE MIL Rms _ EMPRESA PEQUENO 
PORTE 

(Lei Complementar 
n°123I06) 

Sóoio(s)IAdministradoües) 

CPFINIRE 'Nome Term. Mandato Participação Função 

515.236.716-53 GISLENE SUELI DA SILVA ISRAEL xxxxxxx R$ 2000.00 SOCIO 

436.040.996-68 PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO _ xxxxxxx R$ 18.000,00 SÓCIOIADMINISTRADOR 

Status: XXXXXXXX ' Situação: ATIVA 

Último Arquivamento: 26f11f2012 . Número: 4953155 

Ato 002 - ALTERACAO 

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) 

2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL ' 

2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL 

Empresa(s) Anteoessora(s) 

Nome Anterior Nire Número Aprovação UF Tipo Movimentação 

ISRAEL TELES E CIA LTDA xxxxxxx 1475534 xx xxxxxxx 

NADA MAES# 

Belo Horizonte, 20 de Março de 2017 20:11  1 j, ?A ,  
. EE FTETÁRIA GE "i  . 

SAA . :uma   
Certidão Simplificada Digital emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a 

autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (mvw.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar oertidã rtidao pode ser 
validada de duas formas: 
1) Validação por envio de arquivo (upload) v 

2) Validação visuai (digite o n° C170000658210 e visualize a certidão) * x . 

17.055.995-3 



ISRAEL E ISRAEL LTDA - CNPJ.23.407.794/0001-08 
Rua Padre Doming0s,117 - Cerrado - Bambuí - MG _- Tel.37-3431-1209 - 
sugermercadoisrael@hotmail.com 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇOES DE HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N” 90/2017 
PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2017 

. MENOR PREÇO POR ITEM 

A empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°. 23.407.794/0001-08, 
por intermédio de seu representante legal o Sr. PAULO JOSÉ ISRAEL AZEVEDO, 
portador do Documento de Identidade n°.M-8.641.111 SSP-MG e inscrito no CPF sob o 
n°. 436.040.996-68, DECLARA cumprir plenamente os requisitos de habilitação 
definidos no Edital de Licitação acima referenciado, a teor do art. 4°, VII da Lei Federal 
n°10.520/02, sob pena de responsabilização nos termos da lei. 

Piumhi - MG, 10 ÊIÍI de 2017. 

ISRAEL E ISRAEL LTDA 
CNPJ.23.407.794/000'1-08 
PAULO JOSÉ ISRAEL AZEVEDO 
CPF.436.040.996-68 - c.1- M.8.641.111 SSP-MG 

_J 
53.407.794/0001-08 

Israel e Israel Ltda. 

Rua Padre Domingos. 117 

Cerrado - CEP 30900-000 . L _ BambUI °      

@ 0 



ISRAEL E ISRAEL LTDA - CNPJ.23.407.794/0001-08 _ 

Rua Padre D0mingos,1l7 - Cerrado ~ Bambuí - MG - Tel.37-3431-1209 - 
supermercadoisrael@hotmail.com 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 90/2017 ' 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

A empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°. 23.407.794/0001-08, 
por intermédio de seu representante legal o Sr. PAULO JOSÉ ISRAEL AZEVEDO, 
portador do Documento de Identidade n°.M-8.641.1I1 SSP-MG e inscrito no CPF sob o 
n°. 436.040.996-68, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais 
para qualificação como Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3° da Lei Complementar 
n.° 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4° deste artigo, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada 
lei. 

Piumhi- MG, 10 de abril de 2017. 

ISRAEL E ISRAEL LTDA 
CNPJ .23 .407794/0001-08 
PAULO JOSÉ ISRAEL AZEVEDO 
CPF.436.040.996-68 - C.I - M.8.641.l11 SSP-MG 

53.407.794/0001-00 
Israel e lsrae¡ Lida-  Rua Padre Domingos. 117 

Cerrado - CEP 38900-000 _J L_ Bambuí - MG 



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 ........... .. 2 I 2.017 

'No de documento. Proposta 

Tipo de juntada ..... .. Anexação de noiros documentos ao processo identificado 

Protocolo..." 4816 I 2017. segunda-feira, 10 de abril de 2017 09:20:00 
Requerente. MERcEARlA MARCOPAN LTDA ME 02.281.025I0001I36 

Finalidade... 

DetaIhes..... 

^N 

Sistema: MGFCompras - JuntadaDeDocumentosm .rpt Página 1 
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_ _ceñmTa-vxrss) 'fica atlstmentadjb meet:: 915x325.- para 3$2rà-.:e'êm.;:a@  ;ft 

  rH%yê5;RgA.§ _y “p.; _ , ~ Í f 
3gc1HnAnE_;0w~tãT&3 HE RESFOÚÉÂH E LI 

4p.s:_r-'1.:-»n3r4 a: »grassa ÍHTíEXErZãE-il-"iíã-q íbrâQiÍLÊÊSFÊ/ga ..  
.comareipatxfce raaidenba. _e_¡ ÇLOmiCiAiiaCIa _a :Rua D.?Re$íí-°-.c›tf'ÍzIç:,g: 1;.“'I1.i:Í-'ê'.'«3jÍB5-§írró 

Jardim àméricaa Piumhiñmüs naturai d§a Fà§ññ$:@§g“ sàida'-em 
23/'6-21634: poñífé 'dazwee .aa 'ÚÊÇÍULÀ da    :m.~$..232.ei'f1-,. 
expeáliàa _p”e1a-  :e ?da @PF 'HQ âzêãíãr. 1133 ZÉaLBf-“ÉQ ,. ííiíhü 'dê :Qr-fodinçzze- 

*Vi6&fãf5iiYÉ 5 Al. H :to mesmo  ir_ gtraàfa na; .Kurama. Cbrrienatrcâiaü; ;gíria Éabíãüüü” de_  as 
Gar-ais; 33:0?) o ní-.à- fi Vb-'.:r43â11 em_ ,11/12 _ ,   4:2.--:§.:r5í:.19ã)4@tãí&=1~ 

í4É5--2 ÍWSü-rüiacãb ..iàxatad 7:1_ ?ig  ' ¡BÉJBÊÊÉÊÀ3, :tn-t irma 31,155 q¡ v~id§zdea 
em '@_;;_1./E')›l.,í98--," com kz? q'§:g;iíé.1z,,i_vo, -exonferc-Íitxgl' V'EÉZ?§;áríBÍ¡a. tie &Éêñcearía; 
admitia: ñerãsta. .cx-ana o &Qóio  "ANDEVIR ;BOS  TEIsKE-I Em _banasiliairezn 
'CaB-BÕGJ», soorrfereianêbe.. ràíà-idénzçe e. domi-_éíliado a; Rua DJEadx-"cy 11;,  Bã-Ít-iíP-Ifü* &Tardiàm fàméxxiàai.. 'Pãiúfñhãs-“táíãí_,~ niâitüííãsal. ::dia Vaciigêíix: Eloni-tai- 
nazi-ido- em- *Laxeeszgg-u, _port-íador (alia Glândula acife Izderútifeífade. nã! Mw 
522;., 5:19'? .rgcse ,_ expédíirda pela; SSP/MG, @PF NQ* '43T$.97:$.$26i72.- ,Pecasando- a- 
firma individual “pat-“a sociedade pcfxr* cota-Es de respünsaL-bizlidade 
l-i-mitaxda, a- quasl -ginará sob as àseguintessí cláusulas e ccíncíâàçõea: 
122;) A sociedacíé raeíultante .da táàanaí-ormação giPEl-ICÍÉL sob a 
"denomiinacâtu. social de' “M-E'RCEARIA MARCOPB3N= LGCDA" «z-:om asda e .foro na. 
cídíadga de Piumhíifblü 'à .Rua -~D.P'edr'o- ILL, &J-“ÍG Baiarrto ;Jardim América, 
poderiam vesibrir- fi--lsraâae em -QUBgl-Qflla-r' 'parte ção terraitórsfik? ~nac3.íona.1. 
2m_- 0 &apitar;   dê ásaíàgfã-ãift-::es “tramas, saaarçnta:  @Hmh-EQ- 

e- mil 
reaifa.? confbt-iábuindoÀ os' sócios c-om. à Valew total de* “Gr=$›fI9_996;,.36, 
em moeda; 'cor-rente' nacii-ena-l? na me-áma- jfii'õisô'f'cíãüú :a2 iriaurtiizci-iaaçsão 541%:: 

cada 36.610, cujo gumexiisgç; .é feito neste aut-c». É 

Sã) @após o IJPÉBSÍDÍB --agutqçnto de .capitagl, aa 'cota-.a- subsóazj-iftas e- 

integnalizaáas; ficam assim distribuidas entre os sóeioac_ _ 

ALFINDA  .amvrx TEIXEIRA.. . . . . ]11, cat-aaa... .  . .  . . .I_1$1e›ge:@@,a=g›;.. 
SEU-ANBEIR DOS» “REIÉ TE=Ií3§E'I;R-'l&. . .. . . . . .  1.9 eizzífcaaàl.. . . . .  .. . . . . ...R$.10.'@@@s_9@ 

"=Í'(3ÍÍJ)§\L_._ .  . . ._ . . . . . . .. -. . . . . . . .  . . . . . . ?26- datas. . . .. . .- . . . . . .'R$'5ãñ.ííãíàíà,ñü 
425.3...) A 'ziesp'c›'-n_s_-§;bí~li_âad'e dos' sócios sea-vão limit-actas' "a. importâncíàga- 

  
           

:total 'do caput-al acc-iai. Bi) 0 übjetivo social é a. exploiraçâo do -comer-cío varejista de 
produtos alimentícios como Mercearia. 
1341:) i3. :nr-azia de duraçâcn .ata sociedade ;estará por tempo inde_.tíar_rnin-ado, 

iniciahdo- aa suas atividades em- 01/12/87._ 
?à j: à_ gex-'ênc ig¡ te; admi-nistraçsão ;da !aos iedade- será_ »exerügigd-a. pair» 
ambiçts *asa aceitos» *eme xssoclçrãa fÀ-àxze-r  da denomina-caga,.- 
..e=._'s.oc“i.al.,-pc“›d.e'nc1^9 aeasfinàírifr* :aumente ;em aítiagwridíaclies* .e 'Obrigações do- 
:Lñteresae: da BQG-ÍBÕEÓÉ-r ?aendci-l-he; vedada: .&;'BÍS.ÍLÍIÍHÍ“ favoxras- a;- 

-íse-r-cesilroa, tais cromo.: .atv-aita», &bones; figszhcas', 
812;) Todos os- 56.05.1326 declaram expraserariiexxtíe que riããç¡ se' azãham: 
incita-sos nas proibições; de .ar-quivamfeíhto prevêiestas no :i9 'II-L do; 
artgiggo 83 cÍ-a. lei fexclerreyl 1:19» &NFÊB de 13/;0-7/66.. 
Sã): í-*Io- @Tasca ;dia- falec-_imento de: 'nto .diga gócioey, os herdesiros- poderão. 
«cont iñutire nã íe_cpíc-i_éic_ltecde4, indica-qdo um rapr-.esent-antxe- _jgptgo a _mtezsnyag 
o. 'qQfxL e-.u?._›s_t'i32ni'r-ét..  EaFÕCfi-'Q  FIEB [mas funoõztza 
aciin=iñ*is°t-r-a=bivauà da *êsfczcrãueblàde p- 01:1  5143.9102 r-emarxeaceínte ef-e_dz.ua,.rá.'  
pa__gamento. -aoca 'her-de tri-GB- de [raciais -h-av-er-eàt. _ 

10:21.) 0a lucro-s em 'açarejuízos apurados era bagunça-cas t-e;ail%i.rz.aelo's em .81 
de ciezennbr›1c› de cadêsv &ncu serão eli-atribuídos aaa sóseíms em 

'pmp°x"°a° “O S” °3'T”'iim'i Swial' DECLARAMOS QUE CONFERIMOS ESTA cogu. com 
j O ORIGINALE CONFIRMAMOS SUA EXATIDAO 

u Jaquellne '_ lia'  
P GOEIRA 

Licitações e Contratos  _ SME P'““"" ' “G COMISSÃO PERnh ENTE DE LICITAÇAO 

EMQQDE   QL_ 

_aL-.É?1=rd..c1'a5 íSáíLtv-ag; tàmwlítaze* &à; 'firma 'iàndàivsidual-u 

  



 A &Ocieclade "riam jiro-'s-suíi :Ei-;liài-a., tra-asi Íãxúdésrá. âbr-í--4la~a,, @mas e 
:quando 'lhe czonviér. mêdífáhtze alíter-"aç-ão- àântÍrütúa-L. 
12§J Todas @É sócios terão direita a retirada prówiaboçez pois 
todos presturâu seus aerviçüa pessoais à soaia&§§ea2%E§qoíg_va1or 'f é: 'z 

_da_ metamg de  aaláxrio' :gginixggo vigentes na zfe_e:gi«íâ_ê,z; f ,_ ç __ _ _ 

E. @qr estarem aããim àustüa e 00htñ&Eãd3E§ assinam Q 
pÊàsante 1nstuumanto--em- 3(treã) Vias, de iãüal tear* e' fünma 
,Tísarktaméírrtze corri _âíà- téísâcçemüriha-a, ::aii-a àrquivaméházai na Junta 
Gcnmencca-ial do Eemadü¡ 1:16 M-inarà Geràti-ta, .f--ic'&ndo. .aa demais vias em 
poder ãa sociedade. 

P&ümhmnMG, 13 da noMBmbrc:de x99q. 

ai», w .  _:  X 
. ;wa - -Vw* 

         
   

Hà n  i k Lina( .   
Testemunhas; 1? 

.,   u' i  1.-.=-958 ..oãP/MG 

g)    l  “ ' Naàare Maria d&r$i'Va 
cI'M 7;805;587 SSP/MG 

  

 

 

a DECLÀRAMOS QUE CONFERIMOS ESTA CÓPIA COM 
O ORIGINAL E CONFIRMAMOS SUA EXATEDAO 

Emma¡  DE  
COMISSÃO PER 9' E | 
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MERQ EiAR-Àilà MARCÃÚPÀN- E 
    

NíiRE 3'*'i:205-33'2i$ç$ 'G-NPsJ ° É 

a 
65' 

EVANDJEIR BOAS REL-S. :ÍFEEiX-EIR-A, brasiieirü., -'div0r_c-ia'dt>;, comerciante, 
residgerite e- dominiiifaldo a 'Rua ll-Pedro ll... 1.182.. .DHÍTFQ (Jardim Amétícallna. 
cidade :de: Pigumhi  najtgira! :de: Vargem_ Bonita MG, :iiasciüõ .em 'Í'8)ÍQ§_J_'_1Í9B_2, 

portador dia Ceiiítííiià dê Identidade; :n°- i\il-..  exiâêiziida pela SSPIMG;     
*çpmeitzianizgl regsijclefite e _dontiellia-a. à Rua' 'ijgedràtpê- 1 ' , ; 

Ameitiça, na :Gidadíça de' Piulítifií" Mtà¡ :ÉÊÊEP §3í92'5.000, natu 'I ciegiÍ-f-Íitimhi'  
nasóidià 'em 23lO2¡T96:4_, pçrtfaiçiol_'§l cia' Cédula ..de idiãnltidaciej. n°* M'-6.í232.471, 
àxpe-çiiga pela SSPIMG.  =ri° 41-154116-1206720, úhisos' compqnentess _da 

Soçiedàtdé .limitada, dernontinaêijê!«mfrlRtâiíiiiRilitã -iifiAREP-ÀN_ LTÀ  ¡nscñítàss 

D9 CNlPz-J 11°' 052.281.Éâ25iíÕÕB1.~ã38= e UüTHJUÍ-ÍEMG =N3¡“RÉ. 'n'° .3-«12o:53;32'9:a›5 em 
2151-1 1119-921, résõiiirem alterar sgeil contrato-social :e o fazeÇm mediañte_ a. seguinte 
clauguia e. eondiçãb: '  
O .objetivo da socieciacte que em _a eziíblüraçãü -do ~ç.qmerçio. 'varejista de 
produtos alimentícios _e_ gásdoméstico, a paitir dalpreseñtei alteração: contratual_ 
'DBSSaIEàI- a. ser a expioraçâci--cio comeram \iarejista Cie mercadüri-as em geral, 
com predominância' Çig__=p'l'OCll§¡ÍOS alimentícios, _minim*e'roados,_ -merceargias e 
arm-àzens, comercio varejista' de 'gás iiquefeito” de peitróleõ (GLP) e 
correspondentes; _de “instituições- tinanceiras. 

::ESSA IVORMA_ os livros' cona-sTrrLri-;vos DA. SOCIEDADE, -F-¡CAIVI 

.comsoLiigAnos E PASSAM A R-EKBER PELAS _SEGUiNTES CLÁUSULAS: 
E ÇONIÇOE$= 

«  ;.._c:'l,-,_AUS:UI'.A PRiMEiRA. WDÉNDBAÍNÍAÇJÂIEM: nome empresarlaiizíb empresa e 
= IVÍEJR-GEARIA MARCÍOFHQN l-LTDA ME; (Art. 997, li 66/2002) 

GLAU-S:i;-l_.-.A' ÊEGUNDA. n» &tilitfêz- A sede» ;social,est-áfsitueid-a “a”. Rua_ D.egiro il, 
1.176, bairro Jardim' .Amér-Eca; na cciciaüe  Piumhi MG ,GEP '37925-0130. 

cLA-usL-iLA. TERCEIRA w. (:Z;§E¡'JEÉ_"FGI' SOCIAL: O objetivo dá ísociedade e a 
explprajçâo 'cibíícomerciío val-*éjlsta dê: meJrcsadGtIa$~em garai. com_.__pted_ominância 

faia produtos-àlirnenticio$2'.. ;minimarcacios, mélicearias .e armazéns_ comercio 
varéjiataicte 'gás' liquefeitbt de petróleo (QUÊ) e çorrespondentes- de instituições 
financeiras. 

CLAUSULA Gti-AIWA -- CJhPiTAL SOCIAL: O capital social .e de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais), totalmente subscrito e integraiiz-acio .em nweda 

_ corrente nacional assim distriiauicla entre os sócios: 

»A Evandeii' dos Reis "iej-xeijrêa....,........._L tifl f bia-s.. ....  .............. .......R$--1DÍ,-OQQ;.QÓ- 

s ESTAÊÓPIA collll 
DECLARAMOS QUE CONFERIMO “DÃO 
o ORIGINALE CONFIRMAMOS sua Em 

EMM” H  DEM 
N na DE LICITAÇÃO COMl$ . 

Jaqueline 
PREGOERA UGIBGÕ” ° “mma” 

sAAE Piumhi - MG 

bairró' :Jardim-- 

 
 



_ rx 

a a 

w” 

w a” 

 ....    .....  .....  ....    ti n _at ” 'luna 
n o_ e - 

'gn e e e o 

BLAUSLJLA 'QHLIÀQNIA -  DE auoTAêtAê  see ineiiiiisiveíjs~  
- ñiãe: _precisarão ser eediídae  Ífansferidafsr ía .terceiras. sem '- -  " 'seriam-ente  

'  j ie.  quere' _fit-tag :esseguitia:çiei_,_e 'iIaIÍcÍia-die de; e; _diçeest e praça 
“  ' 'p . ie.es.ita=aqti'i_eiç-ee racista-está weneaienmaiêzande, .se 

 
   
-C-;LAUBULASWEXTÂ - RE¡S__PON$;IAB.ILIDADE:.  responsabilidade de cada 
súbiq---e restríitaeaioi valor de. s-uas quotaiãtg entes, tectos reep'o'n_;tàie.m «eoiidariamente 
pelàêintegiítàiização do: capital isóeiai... (art... 1052, .CG*I:20:02) 

CLÁUSULA SÉTIMA «-- ADMÍNiSTRA-çñioíz, admindistiaçãte eia sociedades-:e 
exercida _p-eio* .SÕÇÃQ   REIS; TEIXEIRA, 'dom os iíifeçijetes; e 
?atribuições de Adminietnejdjen: representantes :a .steeiedade .Ativa e 
Passivamente,..auterizahdee :causo de nome empresarial, vedado, n10 .entarife, 
em atividades estra-nha-s ao interesse da soeiedade- oíu assumir_ obrigaeõíeeçseja 
em 'favpfr .de qualquer dos* quetietae: ou de =terceircs, ;rbiceim como onerar .eu. 

;alienar 'Íberee- imõveis: da: eeociezcíiade., 96m 33“Í°'T¡“Za<âã<i ;de ieütib. sóeie-  -Earítigee 

$997..  1 ..D135 1   ' 

 

ÇjLAUSl-JELA OJTAXIA -- REílRilÍXülii-S.;  titulo' ide pró-Iàbpre .e adebitü cia. çoríte 
despesas administrativas oe_ equivalentes, o :sento EVANBEIR nos: 'REIS 
TEIXEIRA, fará just a .uma retirada mensai a eser deiterminadàide .acordo com -a 

movimentação dia' .empresa. 

.CL:.AU.S_.ULA NONA- Í-_- INICIO; DE_ ÁTIVIDADES: inicie" diet atividades: A- 

soeiedaclíe 'iniciou as atividades. em 01l1*2'I-1997,_= e: seu prazo *de duraçãe e por 
»tempotincieterminaçio. (ari. 9'97", 'C-Cl2002);_._ ' 

CLAUSULA DECHVIA -.= FlLi-AIS: A sociedade não. possui filial, entretanto. 
poderá a quaiquer tempo abrirem filiais ou dependências.. mediante aiteração 

. contratual assinada: por todas -es sócios; 

 cLAusuLA DEGIWIA _PRtliiiEiRA _ea PRESIAÇÃÓ" ..DE »colar-Age ea. 
?ÃDMÍNÍSTRQADÓRÁPÉ Ao: término .deeadaeXãÍreiei eoeial, fem '31 de dezembro', 
_procederese-'à-. a eieberiaçiãe db 'inÍventàrib-g, do balanfáíe dia. resuliatêifo :eeenô_mico,. 
íeaiaenciot aos sócias., na _prporcjãñ de süãS iciiuotas, oe» iueíros eu perdas- 
apuradas, (ar;_tJt"065, CGi-2002-)'.  
PARAQRAFO PRIMEIRO; - Nos quatros meses seguintes: .ao termine cie- 

.exertêióió §0c¡à|'=;-=_ a. soeiedaeie deliberar seem as' contas 'e design-area 
admihietraçigres=-quande-=fçr-e.ç«gee. (er-t. 41071 e 4022. patágraífb 2 art. 1.078, 

eeizoomj. 

PARAGRAFO 'SEGUNDO - ?Oie sócios devem realizar ao menos u_ma vez por 
anne, ate' o dia' 30 de-.abril seguinte- ao terminado: .exercício sociai, reunião com 

QWQÚVQ ('93 DECLARAMOS QUE CONFERiMOS ESTA com com   0 ORIGINAL E CONFIRMAMOS SUA EXATEDÃO 

EM _QÉJE 1 05201 2    at# ida de sua? 
PREGOEI” 7 com¡ são ER A NTE DE LICITA Ào Licltaçõese Contratos ._,  S P ç 

SAAE Piumhi - MG  
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n DECLARA rms cuz CONFERlMOS ESTA ccgm com 
o ORIGlNAL E CONFIRMAMOS SUA EXATIDAO = 

EM 06 os 

l.- Tomar as cotas do administrador e deliberarsobr ..  _ o  ' 
balanço de resultado econômico; 

Nam¡ 
_anna r: l-   

t'- 

fa_ 

Iii-x:esietiarednrinistraderlesà, quando tor o caíeóê  'e 3 R " 5'” 
Ill T_fa.tà"r'-çle -qualquer ou__t_rez.ae.sunto *czonstante ;de ardem dosdie. 

-PARAIEíRAI-ÍO TERÇEIRÇ) -  conversação para "a. reunião' de s-óeíoeserá "feita 
mediante aviso. centra re:eibo› o, centend'o-:e:a_ordem :cio dia. hora, dia e I1ete-a.i,.e:om_ 

ante-cedência minimía» de"21 «dias 'da ?catete da reueiãog 

'PARAGRAFO QüARTt) «- ..Dispsensam-tse as: reunieese ;q_u*a.eto os: .aceitas 
deeidirem poír'es;eri'to,. SÊbÊBsÉÍ' materia .ue ::seria -õbjeto,gl_e_1a:s:. 

GLAUS-LILA oEciMA SEGÀUNA _ cessão E. QUWÊIV-'lLS-z As cotas de 
capital social .sáb. indivisíveis e. n-ão poderão ser ..cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento “do outro .sócio, a' quem *fica assegurado, em 
_ig'u'-aldã'd..e de condições e preço, :o-ciireito de prefercêrneia _ri-ara sua 'aqíuisieão- se 
postas 'a venda_ forrrieiizarrdo, se. realizada a; zeessãp. delas, a: alter-“aç__ão 

.centratual _permitem *ebservafido o segttintez" 

l - Os sóeids deverãd ser cemunieades por escrito pararse manifestarem a 
respeito da _preferências no prazo' cle.;30"'(trinta) dias. 

l-l - Findo o prazo para _o exercício da preferência. sem que osêasócíies se 
manifestem ou havendo. rsobras, poderá-o .as quotaszseirüeedictàfs a, teretgires¡ 

'EÊLAUrS-LJL-A DEGHVIÁ., TERGEIRH - FÀLECIMEFJTÕ »OU -llílTERlillçãoa Sabre 
i9 falecimento ou 3Ííhfe.f§31.¡l§íã0* de' -qualtguer sócio.. a _sociedade- “continuar-ra sua 
:atiiiidad-e com 'os herdeiros' e sucessora. Não' sendo .possivel ou “ihe-xistindo 
interesse deste ou da sócia. remanescente, o valor 'de «seus haveres serão. 
apurados com 'base na situação. .patrimonial da seciedade, verificada em 
'balanço especialmente levantado c_om data de ate a 3:0 'dias -anterior 'a data do 

fate _e pago conforme parágrafo primeiro. 

PAR-AGRAFÍÇC) PRIMEIRO -- liquidação dos haveres devera _ser feita em 
mede corrente nacienal -e pago_ em 6(ee'is) parcelas mensais e sucessivas, 
vencendese a primeira 30. dias apes- a .data do "tata, 

PARAGRAFO SEGUNDO- - O mesmo procedimento, será adqçado em outros; 
casos em que a sociedade se _seslellra em' relação a =seu asóeie. (art, 1.028- eefart.: 

103-1, .cczzoozi. 

GLÃUSULA ÍJECIMAe qühRTAt-*ÉXCL-Usñtoe BE. 506108": Quando :a maioriai 
-dos- sócios, representativa de 'mais da metade do' ea-pital. social, entender que 
um 'eu mais sócios_ estão pondo em risco a continuidade* da empresa, em 
virtudede atos de inegável gravidade, podera exclui-los da sociedade. 

PARAGRAFO 'Úhllçor 'A edeliberação lsoeial depíende de quorum especializado' 
sem reunião especialmente-icQnvo-cada- _para a -fin-alídade. com ciêntoie- previa do 
"BCUSEÓO, observa-ndo o principio censtitucional da ampla- defesa. 

' ñ " B '*   (-5 
ÊAAE Piumhl - HG . 

 
 

  
 



 
éLÁÍJstnüA DEQIMA QUINTA -- íoE-'cLàRinçñoz .é êdistinistratjio¡ dectarfa., 
sob as _penas da .Ieífix. que não_ ;esta 'imped.inet_o« a ésceçeer adxrrinirstnação da '- 

soeiectage, por l_e_i_ aeíspueôial. eu emávinuçje. de. .'e;pnçjeña§ã"o;§fin§¡na|§ oii_ p'o“í='“:”s'9 

ençontgarem sobe os e'te__i;_to'e dela, :a pena oque', uuegçiem: ainda¡ que 
âltemporsãatfíamentea_ "o acesso a" oargjos "públicos, ou por .íer-íme: tatimentar, de 

o pfevafícação. peita- ou suborno, 'co-noussão, peculato, .ou contra .a economia 

n_ . 

Mosoü  . 

ou¡  

_popülan_ contra o sistema. financeiro nacional, contra normas de' defesa da- 

eoncoantnçància, 'contra as .relações  -eort-sump¡ .íeg publica., ou a propriedade. 

.(_~ar,t..-1=01  p..a-rváo.r:af“a-í!._  il2Q;Qi2_)_ 

cLAuâuLsA. DEÇJMA &EXÍIÉA k*  Olthlss/S: Cie casos ..omissos ne 

presente 'instirgu' '”   _ ente serão: resoÍívídos :día conformidade focam  legislação, 
-v_ig_ente, ?aplicável-a .materia, :especialmente ;o;QÓ'digo. civil.: .Bl-sra.si.te_iiro. 

'c;LA-›u.§.=uLA ÍDEGIMÀ. 'SÉTIMA ~ FORO: .Fica eleito* ;o 'fogo- éie da. .cóffftarca de. 
.Piumhi MG paira? o ,exercício e_ .o :cumprimento dos direitas* e": obrigar-goes 

resultantes @este contrato;- ' 

E, ;por entrarem assim juntos 'e icontretados. assinam o presente: 
instrumento em bares) vias de íigual teor, indo. a primeira .a arquivamento na 
Junta -Comerciat do Estado de Minas- Gerais e 'as demais- posteriormente 
devolvidas. depois de “devidamente anotados 'tudo na presença -de duas 

testemmhas que 'também :assinalam  

     

e e' % 905_ MATO os 20152. 

Francisco 

     
w - . .. meti?,  

_ ___,.r.-›-,-.-.  M"" "" ¡'=|__ 1'* ¡' v, ›  'T' í' A  °' "___'_ 5g' _ 5'_ '. =_  ' * Ó \- Ó 

;os ESTA como *às M! Witzú-Wâ" 91m"?  9:33.  _ 3,_ ;x 
íttâttsisuaêxttttiât* âíauanyzgss ?e 121,6? _tíota1==tã*?4§51§ii7 t - @Í  . 4 um ~ e -I- 

SQL "n. _z- ;s . 'vmnosotsême sstousA-nenmuaos .  cn a.. 

4 ~ ' 

_É -D L..~1. 

 
  

são  
Jaqueline P3 

PREGOE|RÂ ucuaçbas e Contratos 

.  5MB P¡um“*"^9__ 

  

    
   



Secretaria de Governo da Presidência da República 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e integração 
Secretaria de Estado de Desenvotvimento 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: ' MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Número de Identiñcação do CNPJ Data de Arquivamento do Ato Data de Inicio de Atividade 
Registro de Empresas - NIRE constitutivo 

3120533290-6 02.281 .025/0001-36 É?"  25/11/1997 01/12/1997 

Endereço Completo: _  Í » w _   . à   
RUAD PEDRO ll 1176 - BAIRRO_ ,IARDIMqAMiERIÇAi CEP arabe-otimas¡  
Objeto Social:  '  u l v M " ' 

COMERCIO vAREJIsrA¡oaãiinERcAooRiAs EM GERAL_ ,com PREOOMINAHÇIA_ __ -aeRoBUTos ALIMENTICIOS - 
MINIMERCADOS, MERcEARIAs E ARMAZENS, CoMERcIoA/AREJISTA OE GAS LIQUEFEITGIVCDE PETROLEO (GLP), 
CORRESPONDENTE-DEINSTITUECAO FINANCEIRA “ : a ; ., 

  3.¡ V 

      
Capital Social: R$i20.00D,00 ,A Microempresa ou: 1 u *Prazo de Duração 
VINTE MIL REAIS . : Empresa 519 Pequeno i '  
Capital lntegralizado: R$ 20.000,00 P( i P°"° l E 

VINTE MlL REAIS A MÍCRO EMPRESA * 

_ , 1x35¡ __\,(LeiÇompIemantar - ' à   ,- ,  nuas/os) ,   
Sóciqsíigidmiriistradodews) - › «_  " ' * --_=  e'  t_ 6 

CPFINIREW; "z Nome _É  ._ - , ;_ f íTérmMáiidato Participaçãoj:  Função: 

484.116.2'Ó46§_20 ALFiNDA VIEIRA SILVA u  - h' ~.   .›:.:R$›10.Ô00,00!_.. SOCIO' _ 

433.976.626-72 EVANDEIR oOs-REIsTEIxEIRA ' _ Ixxxxxxx  ';~'R$_-1o:ooo.oo'_ - SÓCIO/ADMINISTRADOR 

StatusrXXXXXXXX ›  Í . ._ Situação: ATIVA _, ' u. . 

ÚltimoArquivamento: 02›'_0T.f_201-2 n _ f_ nãljlúmero: 4878149 d,  V( '   , ' _ S¡ g2 7 

Ato -:  ;O02 - ALTERACAÕÊ' f;  ' “ ' ' ' ' 

Eventon(s)zi":2_2f_<gl4' - ALTERAÇÃO DE ATii/I IoEs EcoNoMIoAsiP-_RIiÂiciPALEsEcUNoARIAs). 7' 

~ 2615 - ALTERACAO DE OÊJETO SOCIAÍ_  'j ' ' 1 _. - . . - 

05.1 - coNsoLIoAcAO DIEÍÇQNTRATOIESTATUTO 

Empresa(s) Antecessora(s) 

Nome Anterior _A Nire - NúmerciAprovação UF Tipo Movimentação 

ALFlNDA VIEIRA SILVA--TEIXEIRA - CPF . ' ' 3110574321-1 xxxxxxx .w xx xxxxxxx A 

48411620620 _ _ * '  - “ ' 

NADAMAIS# _À    -  -  , A'    
'T Belo Horizonte, oiíde Fevereirdde 52012 15É5o   A 

.  «   .. _ -i coIIrERIoAcoNroRmE     2-3  SITE DA JUNTA coMERcIAL 
     

  
= .  o - 

EEI 
Llcitaçoes e contratos 

SAAE Piumhi - MG 

autenticidade desta certidão. acesse o site da JUCEMG (www.jucemg.mg.gov.br) a clique em validar certidão. A certidão pode ser 
validade de duas formas: 

1) Validação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visual (digite o n” 0170000266276 e visualize a certidão) 

||||||||||||i|i|I||||||iil|| ágsna 1 de 1 

17/035322-5 

Certidão Simplificada Digital emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Se desejar contirma a _ 

! 



MERCEARIA MARCOPAN LTDA 
CNPJ: 02.281.025/0001-36 

RUA: DOM PEDRO lI N91176 -JD AMERICA, PIUMHI/MG 

FONE: (037)3371-2018 - E-MAIL: merceariamarcopano1@yahoo.com.br 
REPERSENTANTE LEGAL: EVANDEIR DOS REIS TEIXEIRA 

DE DECLARAÇÃO PARA MICROEIIIIPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 90/2017 
PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0212017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

A empresa MERCEARIA MARCOPAN LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 
02.281.025/0001-36, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 
EVANDEIR DOS REIS TEIXEIRA, portador do Documento de Identidade n° M- 
2.597.960 SSP/MG , inscrito no CPF sob o n° 433.976.626-72 DECLARA, sob 
as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como 
Microempresa (ME) art. 3° da Lei Complementar n.” 123/2006 e que não está 
sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4° deste artigo, estando apta a 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei. 

Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e 
pretendemos utilizar O prazo previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n°. 
123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à 
contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n° 
8.666/93. 

PIUMHI/MG, 10 BRIL DE 2017 

\- 

EVANDEIR DOS REIS TEIXEIRA 



MERCEARIA MARCOPAN LTDA 
CNPJ: 02.281.025/0001-36 

RUA: DOM PEDRO II N91176 -JD AMERICA, PIUMHI/NIG 

FONE: (037)3371-2018- E-MAIL: merceariamarcopan01@vahoo.com.br 
REPERSENTANTE LEGAL: EVANDEIR DOS REIS TEIXEIRA 

ÊECLÃÍÍAÚÕE ATÊN oxífgnrofg ccTÍDIç :Es oâjszññçír? :- :- j 1:- __ _1 1 í -1 n::- 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 90/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 02/2017 
MENOR PREÇO GLOBAL 

A EMPRESA MERCEARIA MARCOPAN LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
n°02.281.025/O001-36, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr 
EVANDEIR DOS REIS TEIXEIRA, portador do Documento de Identidade n° M- 
2.597.960 SSPIMG e inscrito no CPF sob o n° 433.976.626-72, DECLARA 
cumprir plenamente os requisitos de habilitação definidos no 
Edital de Licitação acima referenciado, a teor do art. 4°, VII da Lei 
Federal n°10.520/02, sob pena de responsabilização nos termos da Ieí. 

PIUMHI/MG. 10 de ABRIL de 2017. 

a 

EVANDEIR DÕÉREIS TEIXEIRA 

Qualificação: REPRESENTANTE 



       
Serviço Autônomo de - - ua e Esgoto 

a a saaepiumhicumbr CNPJ: 2178231000 diretoriaexecirtiv ' 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) ra a Zeca Soares, 21| ~ 37925-000 PIUNIHUMG - e efax 37-3371-1332 ,, 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO 
DE PREÇOS N°o2/2p17 

PROCESSO LICITA TORIO 
tvoo9bjggoI7 

PROPOSTA COMERCIAL 
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PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE 
PROCESSO LICITATORIO N° 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
Razão social do Licitante: Mercearia Marcopan Ltda 
CNPJ: 02.281.025/0001-36 
Endereço: DOM PEDRO II N°1.176 
E-mail:merceariamarcopan01@yahoo.com.br 
Teiefone:37-3371-2018 
Representante Legal: 
Nome: Evandeir dos Reis Teixeira 
IdentiñcaçãmRG : MG 2.597.960 
Qualificação: representante legal 

CPF433.976.626-72 

PREÇOS N” 02/2017 
90/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

ríódio 
Produto 
SAAE 

Item Especificação Unid. Qtde Marca Valor 
Unitário 

TOTAL 

0001 

W 

01 AÇÚCAR CRISTAL contendo no mínimo 99,3 % 
de sacarose deverá ser fabricado de suco de 

cana, livre de fermentação, isento de matéria 
terrosa, de parasitas e de detritos animais ou 
vegetais. Embalagem primária em sacos plásticos 
resistentes de 5 kg. No rótulo deverá trazer a 

denominação "açúcar", seguido do tipo e a 
classificação - Rotulagem Nutricional Obrigatória. 
RDC 259 de 20 de setembro de 2002 (ANVISA). 
Validade: No mínimo 3 (três) meses a partir 
da data de entrega. Considerar as datas 
conforme programação de entrega. A data de 
validade deverá constar da embalagem. Pacote 
de OEÉL 

Unid. 500 Delta R$9,95 R$4.975,00 

0825 O2 ÁGUA SANITÁRIA, ASPECTO: Líquido, 
COMPOSIÇÃO : A base de hipoclorito de sódio ou 
cálcio, TEOR CLORO ATIVO: Entre 2,0 a 2,5% 
p/p, COR: Amarela esverdeada bastante fraca, 

APLICAÇÃO: Assepsia de ambientes e roupas, 
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: Isenta de 
corantes, detergentes e aromatizantes , 
EMBALAGEM: Frasco plástico com tampa e 
lacre de sgggnça, Peso líquido: 1 litro 

Unid. 50 Marina R$2,30 R$115,00 

2988 O3 ÁLCOOL ETILICO LÍQUIDO para uso 
doméstico, mínimo de 46,00 INPM, tradicional, 
frasco com 1 litro, validade mínimo 
remanescente de 24 meses, com certificado 
do INMETRO e características gerais do produto 
impressas na embalagem 

Unid. 20 Araucária R$5,00 R$100,00 

_219 04 APRESUNTADO - fatiado, resfriado, de 1a 
qualidade, embalagem fechada, intacta, 
indicando o prazo de validade. 

kg 40 Pipaf R$15,45 R$618,00 
4679 05 CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, embalagem 

aluminizada em pacote de 1KG. 0 produto 
deverá ser 100% arábica e conter dois selos, 
sendo um de qualidade (ABIC) e outro de 
pureza (ABIC). Validade: No minimo 2 (dois) 
meses, a partir da data de entrega. 

kg 600 Fort d+ R$17,50 R$ 10.500,00 

01695 06 COPO DE VIDRO LISO, incolor, (americano) 
com capacidade para 200 ml. Unid. 30 Nadir R$0,88 

L 
R$26,40 

03936 07 COPO DE VIDRO LISO, incolor, (americano) 
com capacidade para 300 ml. Unid. 30 Nadir R$2,90 R$87,00 

0706 08 COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, 
capacidade com 200ml, para água, de primeira 
linha, não quebradiço, com borda reforçada, de 
1a qualidade. O produto deverá ser aprovado 
pela ABNT norma NBR 14.865, material 
poliestireno atóxico deverá vir especificado no 
copo PP max. O5, reciclável. Pacote com 100 
unidades. 

Pct. 500 Termopot R$3,40 R$1.700,00 



SAAE 
0007 

cx 

0294 

0008 

Código Item 
Produto 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PRE 
PROCESSO LICITATORIO N° 90/ 

' MENOR PREÇO POR ITEM 
1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
Razão social do Licitante: Mercearia Marcopan Ltda 
CNPJ: 02.281.025/0001-36 
Endereço: DOM PEDRO II N°1.176 
E-mail: merceariama rcopan01 @yahoo.com.br 
Telefone:37-3371-2018 
Representante Legal: 
Nome: Evandeir dos Reis Teixeira 
IdentiñcaçãmRG : MG 2.597.960 CPF433.976.626-72 
Qualificação: representante legal 

ÇOS N° 02/2017 
2017 

Especificação Unid. 
Qtde 

09 COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, Pct. 
capacidade com 50ml, para café, de primeira 
linha, não quebradiço, com borda reforçada, de 
1a qualidade. O produto deverá ser aprovado 
pela ABNT norma NBR 14.865. material 
poliestireno atóxico deverá vir especificado no 
copo PP max. 05, reciclável. Pacote com 100 
unidades. 

50 

Marca Valor ' 

Unitário 
TOTAL 

10 DESINFETANTE, perfumado, fragrância suave, 
com validade de 01 (um) ano após data da 
entrega deverá ter impresso na embalagem com 
marcação permanente: nome ou marca do 
fabricante data de fabricação, prazo de validade, 
registro na secretaria de vigilância sanitária do 
ministério da saúde, testado 
dermatologicamente, nome e registro do técnico 
res onsável. Embala em c/ 500 ml. 

Unid. 200 

Termopot 

R$2,50 

R$1,90 R$95,00 

R$500,00 

11 DETERGENTE NEUTRO, concentrado, deverá 

conter linear, alquil benzeno, sulfato de sódio e 
vir especificado na embalagem 
"dermatologicamente testado". com validade de 1 

(um)ano apos data da entrega. Embalagem 
com 500 ml 

Unid. 300 Minuano R$1,60 R$480,00 

12 ESCOVA "DE LAVAR ROUPAS" com base de 
plástico resistente, cerdas nylon macias. Unid. 05 Condor Tamanho médio alça anatômica. 

13 ESPONJA DE LA DE AÇO - Pacote com 60 g 
com 8 unidades (tipo Bombril ou similar). Unid. S0 Assolan 

R$2,60 

R$1,40 

R$13,00 

'R$70,00 

embalada em plástico individual. 
15 FILTRO DE CAFE DESCART VEL, 

14 ESPONJA LIMPADORA DUPLA-FACE, 
medindo 11o mm x 74 mm x 23 mm, Unid. 200 

Unid material100°/o celulose, tamanho n° 103, 
aplicação garrafa térmica para cafe', 
características adicionais dupla costura. 
Embalagem com 30 unidades de filtro de 
café. 

0601 

1068 

2360 

16 @Ás LIQUEFEITO do petróleo acondicionado em 

botijão de 13 kg, altamente tóxico e inflamável, 
.e suas condições deverão estar de acordo com a 
portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da 
ABNT. 

Unid. 

200 

15 

Esfrebom 

Jovita 

Utragás 

17 LIMPA ALUMÍNIO - frasco de 500 ML / Limpa 
Aluminio de 13 qualidade Unid. 20 Marina 

R$3,00 

R$1,95 

R$1,35 

RS 66,00 

18 PEDREX LIMPA PEDRAS. Detergente Ácido. 
Remover sujeiras inorgânicas encardidos de 
terra, excesso de rejuntos e caicificações. Tipos 
de pisos: Pedras rústicas, miracema, são tomé, 
ouro verde, pirinopolis, pedra mineira, lagoa 
santa, outro preto, rosa carandai, macaquinho, 
portuguesa entre outras. Galão de 02 litros 

Unid 05 Ped rex R$9,55 

R$270,00 

R$600,00 

í___í__ 
R$990,00 

R$39,00 

R$47,75 

@, 
LI; 



PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO. DE PREÇOS N° 02/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N” 90/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 
1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
Razão social do Licitante: Mercearia Marcopan Ltda 
CNPJ: 02.281.025/0001-36 
Endereço: DOM PEDRO II N°1.176 
E-mail:merceariamarcopanol@yahoo.com.br 
Telefone:37-3371-2018 
Representante Legal: 
Nome: Evandeir dos Reis Teixeira 
IdentificaçãmRG : MG 2.597.960 CPF433.976.626-72 
Qualificação: representante legal 

"ãldigo 
Produto 
SAAE 

Item Especificação Unid. Qtde Marca 
Valor 
Unitário 

TOTAL 

MARGARINA VEGETAL pote 500 gramas, 
cremosa, com sal. deverá vir especificado na 
embalagem que a mesma é recomendada para 
uso Culinário, lipídios minimo 65% validade 
mínima de 06 meses após a data da entrega. 
Unidade de 500 g 

0295 19 Unid. 400 Delicia 

*W 

R$3,83 R$1.532,00 

no13 20 PAPEL HIGIÊNICO, folha simples de alta 
qualidade, MEDIDA: 60mx10cm (tolerância 
2%), FRAÇRANCIA: Neutra, COR: Branca, 
COMPOSIÇAO: 100% fibras _de celulose virgem - 
não reciclado, APRESENTAÇAO: Çofrado, com 
picote, alta absorção, CARACTERISTICAS 
ADICIONAIS: Ausência de furos, rasgos, 
manchas, cheiro ou quaisquer substâncias 
nocivas a saúde. 

uma. 2.500 Bob 
R$1,15 R$2.875,00 

0712 21 REFIL LIMPA VIDROS, LÍQUIDO, 
COMPOSIÇAQ : Lauril éter sulfato de sódio, 
coadjuvantes, corante e água, Biodegradável, 
APLICAÇAO: Limpeza de vidros em geral, 
Frasco, 500ml. 

Unid. 20 Marina 
R$3,50 R$70,00 

1065 22 REFRIGERANTE 

Bebida não alcoólica, sabor guaraná, gaselficada 
ou carbonatada, acondicionada em embalagem 
de polietileno tereftalato multicamada descartável 
(PET). 
o Volume por embalagem : 2 Litros. 
o A embalagem plástica deve atender às 
especificações e exigências contidas na Portaria 
n.°987 de 8 de dezembro de 1998, da ANVISA, e 
deve conter: 
Fecho com tampa plástica descartável com lacre. 
Data de validade impressa, mínima de 3 meses a 

partir da data de entrega. 
O símbolo indicativo de PET grafado no próprio 
plástico da garrafa; 
Rótulo com os itens abaixo: 
=› Identificação do volume; 

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

UFIÍCÍ. 70 kuat 
R$5,90 R$413,00 



PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 90/2017 

_ MENOR PREÇO POR ITEM 
1. IDENTIFICAÇAO DO CONCORRENTE: 
Razão social do Licitante: Mercearia Marcopan Ltda 
CNPJ: 02.281.025/0001-36 
Endereço: DOM PEDRO II N°1.176 
E-mail:merceariamarcopanol@yahoo.com.br 
Telefone:37-3371-2018 
Representante Legal: 
Nome: Evandeir dos Reis Teixeira 
Identificação:RG : MG 2.597.960 CPF433.976.626-72 
Qualificação: representante legal 

SAAE 

Código 
Produto 

Item Especificação Unid. Qtde 
Ma rca Valor 

Unitário 
TOTAL 

0012 

'W 

23 SABÃO EM PÓ AZUL, COMPOSIÇAO : A base de Unid. 30 
Alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
aniônico, coadjuvantes, tamponantes, corante, 
sinergísta, branqueador óptico, fragrância, carga 
e água, QUALIDADE: Biodegradável, Caixa de 
papelão ou pacote plástico original do 
fabricante, Pct: 1kg 

Brilhante R$6,90 R$207,00 

0019 24 SABAO EM BARRA gllcerinado 200grs. Unid. 50 
Minuano 

RS 1,38 R$69,00 0018 25 SABONETE em barra com 90 g (comprovado Unid. 

na embalagem), 
glicerinado/cremoso/hidratante, de alta 
qualidade, composto de substâncias que 
eliminem germes e bactérias, fragrâncias 
diversas, embalado em caixinhas individuais, 
validade mínima remanescente de 24 
meses. 

150 Francis R$1,45 R$217,50 

0015 26 SACO DE ALGODÃO - TIPO CRÚ; tamanho: 76cm x 50cm; 

aplicação: limpeza chão; caracteristicas adicionais: tecido 

grosso, sem furos, com alto poder de absorção. 

Unid. 30 Born 
Pano R$3,70 R$111,00 

2990 27 SACO PLÁSTICO PARA LIXO, para 
acondicionamento de residuos domiciliares 
(resíduos geral ou misturado ou contaminado não 
passível de separação), em resina termopiástica 
virgem ou reciclada, capacidade nominal para 
100 litros, na cor preta, com no mínimo qe 
0,8mm a 0,10mm de micragem. DIMENSOES 
75cm x 1,05m, de 100 litros-20 Kg. Pacote 
com 05 unidades 

Pct 1 00 Polilux R$2,97 R$297,00 

408 23 SACO PLÁSTICO PARA Lixo, para acondicionamento de Pct 

residuos domiciliares (resíduos geral ou misturado ou 

contaminado não passível de separação), em resina 

termoplástica virgem ou reciclada, 

capacidade nominal para 15 litros, corn no 
minimo qe 0,8mm a 0,10mm de micragem. 
DIMENSOES 90 X 125CM, 15 litros-Pacote c/ 
20 unid 

200 POIÍIUX R$2,97 R$594,00 

2989 29 SACO PLÁSTICO PARA LIXO, para 
acondicionamento de residuos domiciliares 
(resíduos geral ou misturado ou contaminado não 
passível de separação), em resina termoplástica 
virgem ou reciclada, capacidade nominal para 
30 litros, na cor preta, com no minimo de 
0,8mm a 0,10mm de micragem. DIMENSÕES 
59cm x 62cm, 30 litros -6 kg. Pacote c/ 10 
unid. 

Unid. 150 Polilux 
R$2,97 R$445,50 



PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 90/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 
1. IDENTIFICAÇÃO DOCONCORRENTE: 
Razão social do Licitante: Mercearia Marcopan Ltda 
CNPJ: 02.281.025/0001-36 
Endereço: DOM PEDRO II N°1.176 
E-mail:merceariamarcopano1@yahoo.com.br 
TeIefone:37-3371-2018 
Representante Legal: 
Nome: Evandeir dos Reis Teixeira 
ldentificaçãozRG : MG 2.597.960 CPF433.976.626-72 
Qualificação: representante legal 

Código Item Especificação Unid. Qtde Marca Valor TOTAL 
Produto Unitário 
SAAE 

0017 30 SAPONÁCEO, Liquido cremoso, Tensoativo Unid. 12 Assogan R$5,00 R$50,00 
biodegradávei, PRINCÍPIO ATIVO: Linear 
Alquiibenzego Suifonato de Sódio, 
coMPoslçAozLinear Aiquiibenzeno Sulfonato de 
Sódio, coadjuvante, alcaiinizante, espessante, 'É abrasivo, conservante, essência e veiculo, 

AROMA: Limão, EMBALAGEM:_Frasco, 300 ml, 
TAMPA: Abre-fecha, APLICAÇAO: Limpeza de 
superfícies de inox, esmaltados, fórmicas e 
cromados. 

0022 31 VASSOURA DE PELO com cabo revestido de Unid. 10 Racha¡ R$3,90 R$39,00 
boa quaEgdi 

0559 32 VELA CERAMICA MICROPOROSA para filtro de Unid. 06 5a nto R$5,40 R$32,40 
barro com 03 velas para agua Andre 

VALOR TOTAL R$28.238,55 (VINTE E OITO MIL E DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) 

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

Piumhi, 10 de briI de 2017 

z'- ' 
Evandeir dos Reis Teixeira 

Representante Legal 

FÕ'2.2s1.025I0001.3"éI 
MERCEARIA IIARCOPAN LTDA. 

RUA_ nom ?sono u, 1170 

a. JARDIM AMÉRICA-CEP 37925000 

Lg¡ u M HI - MINAS semi¡ 





l ÍSRAÉL E ISRAEL LTDA - CNPJ.23.407.794/0001-08 

Rua Padre Domingos,ll7 - Cerrado - Bambuí - MG - Tel.37-3431-1209 - 
sugermercadoisrael@hotmail.com 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 90/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 

CARTA-PROPOSTA 

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
Razão social do Licitante: ISRAEL E ISRAEL LTDA ñ CNPJ: 23.407.794/0001-08 
Endereço: Rua Padre Domingos, n°117, Cerrado Bambuí- MG 
E-mail: supermercadoisrael@hotmail.com 
Telefone/fax: (37) 3431-1209 
Representante Legal: 
Nome: PAULO JOSÉ ISRAEL AZEVEDO 

CPF.436.040.996-68 - C.I - M.8.641.111 SSP-MG 

.Õ rótulo deverá trazer a denominação "açúcar", 

Código Item Especificação Unid. Qtde. Marca Valor TOTAL 
produto Unitário 

SAAE 
0001 01 AÇUCAR CRISTAL contendo no minimo 99,3 Unid. 500 

% de sacarose deverá ser fabricado de suco 

de cana, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa, de parasitas e de detritos 
animais ou vegetais. Embalagem primária em 
sacos plásticos resistentes de 5 kg. No 

'a ' seguido do tipo e a classificação - Rotulagem 

Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de 

setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No DELTA 11,61 5805,00 
minimo 3 (três) meses a partir da data 
de entrega. Considerar as datas conforme 

_programação de entrega. A data de validade 
deverá constar da embalagem. Pacote de 

05 kg 

53.407.794/0001-05 
Israel e israel Ltda. 

Rua Padre Domingos, 117 
Cerrado - CEP 38900-000 

L_ Bambu! - M6 l 



0825 02 ÁGUA SANITÁRIA, ASPECTO: 

Líquido, COMPOSIÇÃO : A base de hipoclorito 
de sódio ou cálcio, TEOR CLORO ATIVO: 
Entre 2,0 a 2,5% p/D. COR: Amarela 

esverdeada bastante fraca, APLICAÇÃO: 
Assepsia de ambientes e roupas, 

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 

Isenta de corantes, detergentes e 

Unid. 50 

Politriz 2,76 138,00 

cód. 
Produto 

SAAE 

Item Especificação Unid. Qtde Marca Valor 
Unitário 

TOTAL 

"N 
aromatizantes , EMBALAGEM: Frasco 
plástico com tampa e lacre de 

segurança, Peso líquido: 1 litro 
2988 03 ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO para uso 

doméstico, mínimo de 46,00 INPM, 
tradicional, frasco com 1 litro, validade 
mínimo remanescente de 24 meses, 
com certificado do INMETRO e 

caracteristicas gerais do produto impressas 

na embalagem 

Unid. 20 

Tupi 5,25 105,00 

2219 04 APRESUNTADO - fatiado, resfriado, de 13 

qualidade, embalagem fechada, intacta, 
indicando o prazo de validade. 

K9' 40 Pif paf 15,47 618,00 

.mg 4679 05 CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, 
embalagem aluminizada em pacote de 
1KG. O produto deverá ser 100% arábica e 

conter dgis selos, sengggm gg 
u id d 

(ABIQ). Validade: No mínimo 2 (dois) 

meses, a partir da data de entrega. 

  
K9 600 Biagini 18,50 11.100,00 

“S95 06 COPO DE VIDRO LISO, incolor, 
(americano) com capacidade garazoo 

Unid. 30 N .ñgueiredo 0,89 26,70 

03936 07 
_mL 

COPO DE VIDRO LISO, incolor, 
(americano) com capacidade_ pgra3go 
m1 

Unid. 30 Niigueiredo 3,04 91,20 

0706 08 COPO DESCARTÁVEL 

TRANSPARENTE, capacidade com 
200ml, para água, de primeira linha, não 
quebradiço, com borda reforçada, de 1a 

qualidade. O produto deverá ser 
aprovado pela ABNT norma NBR 

14.865, material poiiestireno atóxlco 
deverá vir especiñcado no copo PP max. 05, 
reciclável. Pacote com 100 unidades. 

Pct. 500 Termopot 3,74 1.870,00 

33.407.794/0001-05' 
Israel e israel Ltda. 

L. 
Rua Padre Domingos, 117 
Cerrado - CEP 38900-000 

- MG Bambuí _J 'z 



ooo? _ 09 copo DESCARTÁVEL Pct. 5o Termopot 1,93 96,50 
TRANSPARENTE, capacidade com 
50ml, para café, de primeira linha, não 

quebradiço, com borda reforçada, de 1a 

qualidade. O produto devera' ser aprovado 
pela ABNT norma NBR 

14.865. material poliestireno atóxico deverá 
vir especificado no copo PP max. 05, 
reciclável. Pacote com 100 unidades. 

0294 " 10 DESINFETANTE, perfumado, fragrância Unld. 200 Verne] 3,54 708,00 
- suave, com validade de 01 (um) ano ' 

após data da entrega deverá ter impresso 

na embalagem com marcação permanente: 
nome ou marca do fabricante data de 
fabricação, prazo 

"W 

Código _ Item Especificação Unid. Qtde. Ma rca Valor TOTAL 
produto a Unitário 

SAAE 

de validade, registro na secretaria de 

vlgllãncia sanitária do ministério da saúde, 

testado dermatologicamente, nome e 
registro do técnico responsável. 

Embalagem c/ 500 ml. 

0008 a 11 DETERGENTE NEUTRO, concentrado, Unid. 300 

devera' conter linear, alquil benzeno, sulfato 
de sódio e vir especificado na embalagem 

"dermatologlcamente testado". com Ype 1-72 51590 
validade de 1 (um)ano apos data da 

entrega. Embalagem com 500 ml 
0347 12 ESCOVA "DE LAVAR ROUPAS" com base Unid. 05 

de plástico resistente, cerdas nylon OdÍm 
macias. Tamanho médio alça 
anatômica. 

2,93 14,65 

0005 13 ESPONJA DE LÃ DE AÇO - Pacote com Unld. 50 

60 g com 8 unidades (tipo Bombril ou Bombril 1,62 81,00 
similar). 

0010 14 - ESPONJA LIMPADORA DUPLAFACE, Unid. 200 

medindo 110 mrn x 74 mm x 23 mm, 

0011 15 FILTRO DE CAFÉDESCARTÁVEL, Unid 200 

materiaI100°/o celulose, tamanho n° 103, 
aplicação garrafa térmica para café, 
características adicionais dupla costura. 
Embalagem com 30 unidades de filtro 
de café. 

Jovíta 3,12 624,00 

23.407.794/0001-08 
Israel e Israel Ltda. 

Rua Padre Domingos, 117 L Cerrado - CEP 38900-000 
Bambuí - MG ' 

embalada em nlásgicolndigidgal. n Lustros Lõg 338m0  



706o: 16 GÁS LIQUEFEITO do petróleo Unid. 15 copagaz 66,33 

acondicionado em botijão de 13 kg, 
altamente tóxico e infiamável, e suas 
condições deverão estar de acordo com a 99435 
portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da 

- ABNT. 
1068 17 LIMPA ALUMÍNIO - frasco de 500 ML / Unid. 20 

Limpa Alumínio de 13 qualidade Marina . 1,97 39,40 

2360 18 PEDREX LIMPA PEDRAS. Detergente Unid 05 

e Ácido. Remover sujeiras inorgânicas 

encardidos de terra, excesso de rejuntos e 

calcificações. Tipos de pisos: Pedras 
rústicas, miracema, são tomé, ouro verde, 
pirinopolis, pedra mineira, lagoa' santa, 
outro preto, rosa Carandaí, macaquinho, 

*X portuguesa entre outras. Galão de D2 
' litros ' 

Pedrex 9,50 43,00 

ñódigo Item Especificação Unid. Qtde. Marca Valor TOTAL 
Produto Unitário 

SAAE 

0295 19 MARGARINA VEGETALpote 500 gramas, Unid. 400 Deijda 
cremosa, com sal. deverá vir especificado a 

na embaiagem que a mesma é 

recomendada para uso Culinário, lipídios 
minimo 65% validade minima de 06 meses 

após a data da entrega. Unidade de 500 g 3,84 1.536,00 

0013 20 PAPEL HIGIÊNICO, oh s'm l s alta Unid. 2.500 
al'd d ME IDA: mx1 

(tolerância 2%), FRAGRÂNCIA: Neutra, 
COR: f¡ Branca, COMPOSIÇÃO: 100% fibras de 

ceiuiose virgem - não reciclado, Goidem 1,32 1300,00 
APRESENTAÇÃO: Gofrado, com picote, alta 
absorção, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 

Ausência de furos, rasgos, manchas, cheiro 
ou quaisquer substâncias nocivas a saúde. 

0712 21 REFIL LIMPA VIDROS, LÍQUIDO, Unid. 20 

COMPOSIÇÃO :LauriI éter sulfato de sódio, 
coadjuvantes, corante e água, . 

Biodegradávei, APLICAÇÃO: Limpeza de Marina 4h07 “'40 
vidros em geral, Frasco, 500ml. 

23.407.794/0001-00¡ . 

israei e Israel Ltda. 

Rua Padre Domingos, 117 
Cerrado - CEP 38900-000 . 

L_ Bambuí- MG _J 4 



V' 1065 
22 REFRIGERANTE Unid. 70 

Bebida não alcoólica, sabor guaraná, 

gaseificada ou carbonatada, acondiclonada 
em embalagem de polietileno tereftalato 
multicamada descartável (PET). 

o Volume por embalagem : 2 
Litros. 
o A embalagem plástica deve atender 

às especificações e 

exigências contidas na Portaria n°987 de 8 
de dezembro de 1998, da ANVISA, e deve 
conter: 

Fecho com tampa plástica descartável com Antartica aos 425,50 
lacre. l 

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

O simbolo indicativo de PET grafado no 

próprio plástico da garrafa; Rótulo' com os 
itens abaixo: 

à Identificação do volume; 
:o Descrição dos ingredientes, com a 

indicação 

dos conservantes e ' corantes 

utilizados; 
:p Informação nutricional; 

Código Item Especificação Unid. Qtde. Marca Valor TOTAL 
Produto 'Unitário 

SAAE 

=› Nome e endereço da empresa 
responsável pelo preparo; 

=› Identificação do volume; 
=› Número do CNPJ ou do Registro no É Ministério da Agricultura 

(MAPA) 
0012 23 SABÃO EM pó AZUL, uma. 30 213,30 

COMPOSIÇÃO : A base de Alquil benzeno 

sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, 

coadjuvantes, tamponantes, corante, 

sinergista, branqueador óptico, fragrância, Brnhante Zn \ 
carga e água, QUALIDADE: . ¡ 

Biodegradável, gaiga de gagelão ou 

pacote plástico original do fabricante. K PQ: lkg 
0019 24 SABAO EM BARRA  Unid. 50 Mmuano 1,40 70,00 

”É3.4o7.794/o0o1-oê7 
israel e israel Ltda. 

L... 

Rua Padre Domingos_ 117 
Cerrado - CEP 33900-000 

Bambuí - MG 

Q», . 

_is/ 



0018 25 SABONETE em barra com 90 g 
(comprovado na embalagem), 
gIicerinadO/cremoso/hidratante, de alta 
qualidade, composto de substâncias que 
eliminem germes e bactérias, fragrâncias 
diversas, embalado em caixinhas 

individuais, validade mínima 
remanescent de 24 meses. 

Unid. 150 Fra ncis 1,81 

0015 26 SACO DE ALGODÃO - TIPO cnú; 
tamanho: 76cm x 50cm; aplicação: 
limpeza chão; características adicionais: 
tecido grosso, sem furos, com alto poder 
de absorção. 

Unid. . 30 Vimac 3,77 113,10 

2990 27 SACO PLÁSTICO PARA LIXO, para 
acondicionamento de resíduos domiciliares 
(resíduos geral ou misturado ou 

contaminado não passível de separação), 

em resina termoplástica virgem ou 
reciclada, capacidade nominal para 100 
litros, na cor preta, com no mínimo de 
0,8mm a 0,10mm de micragem. 
DIMENSÕES 

75cm x 1,05m, de 100 litros-ZO Kg. 
Pgcgge gom g5 ggiggggg 

Pct 100 Poliluz 2,98 298,00 

408 28 SACO PLÁSTICO PARA LIXO, para 
acondicionamento de resíduos domiciliares 
(residuos geral ou misturado ou 

contaminado não passível de separação), 
em resina termoplástica virgem ou 
reciclada, 

Pct 200 Poliluz 2,98 596,00 

 
c' 'igo 
Produto 

SAAE 

Item Especificação Unid. Qtde. Marca Valor TOTAL 
Unitário 

capacidade nominal para15 litros, com no 
minimo de 0,8mm a 0,10mm de micragem. 

DIMENSÕES 9o x 125CM, 15 litros- 
Pacote c/ 20 unid. 

2989 29 SACO PLÁSTICO PARA LIXO, para 
acondicionamento de resíduos domiciliares 
(residuos geral ou misturado ou 

contaminado não passível de separação), 
em resina termoplástlca virgem ou 
reciclada, a i min l ar 
agligrgs, na cor preta, com no mínimo 
de 0,8mm a 0,10mm de micragem. 
gmENsg" ES 

52cm x 62cm, 30 |itr_c_os -6 kg. 
Pgggtg g1 1g' unig. 

/N/ 

Unid. 

/ 

150 

PE3.4 

lsra 

Poliluz 

o7.794/0oo1-oÍ§7 

el e israel Ltda. 

2,98 447,00 

L_ 

RuâJ 

Cerrado - CEP 38 
Pains Dum¡ 

Bambuí - M 

gos, 117 
900-000 

o  



0017 30 SAPONÁCEO, Líquido cremoso, Tensoativo Unid. 12 Bombrn 5,68 68,16 
biodegradável, PRINCÍPIO ATIVO: Linear 

Alquiibenzeno Sulfonato de Sódio, 

COMPOSIÇÃO:Linear 

Aiquiibenzeno Sulfonato de Sódio, 

coadjuvante, alcalinizante, espessante, 
abrasivo, conservante, essência e veiculo, 

AROMA: Limão, EMBALAGEM: Frasco, 300 
ml, TAMPA: Abrefecha, APLICAÇÃO: 
Limpeza de superfícies de inox, 

esmaitacios, fórmicas e cromados. 

0022 31 VASSOURA DE PELO com cabo Unid. 10 u Radja¡ 10,17 101,70 
revestido de boa qualidade 

T “1559 32 VELA CERÂMICA Unid. os 0355 5,43 32,58 

MICROPOROSA para filtro de barro com_ 

03 velas gara agua 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$30.769,54 (Trinta mil, setecentos e setenta e nove reais e 
cinguenta e quatro centavos). 

Condições Gerais: 

No preço proposto, que construirá a única e compieta remuneração, estão computados o lucro 
e todos os custos, inclusive impostos direto e indiretos, obrigações tributarias, trabalhistas e 
previdenciárias, bem como quasiquer outras obrigações inerentes. 

Validade proposta: 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para entrega das propostas 
conforme art. 84,paragrafo 3, da Iei 8.666/93. 

Prazo de entrega: de acordo com EDITAL 
»W Declaro, que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos. 

Local entrega: de acordo com EDITAL 

ISRAEL E ISRAEL LTDA 

RUA PADRE DOMINGOS, 117 - CERRADO - BAMBUI - MG. TEL.37-3431-1209 
Email - supermercadoisrael@hotmail.com 
::corrente - 11525-8 - agencia 522-3 - BANCO DO BRASIL S.A 
PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO 
CPF .436040996-68 

53.407.794/0001-05 
israel e Israel Ltda. 

Rua Padre Domingos, 117 
Cerrado - CEP 339004300 

L_ Bambu¡ - MG I 





Proposta Comercial 
Ao 

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi 
Praça Zeca Soares, 211 -Centro- Piumhi- MG 

PROCESSO NE 090/17 
PREGÃO N9 02/2017 

OBJETO DO EDlTAL: Registro de preços, objetivando aquisição futura e eventual de generos alimentícios, materiasis de limpeza e higienização destinados ao setor de 

patrimônio material e transporte « SPMT do SAAE de Piumhi, conforme especificado abaixo. 

Empresa: Açougue e Mercearia Andorinha LTDA. 

CNPJ: 68.513.084/0001-09 

Endereço: Av. Abilio Machado, M2941 

Sagrado Coração deJesus - Formiga (MG) 
Telefone: (037)3321-4238 

Dados Bancários: Sícoob Cred¡for,Agencia:3119, Conta: 9625-1 

Nome do Representante Legal: Anderson Modesto Souza 

Prezado Senhores, 

Apresentamos a V.5as. a nossa proposta comercial relativa ao Pregão em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade, propomos os seguintes preços unitários para 

prestação de serviços ou materiais: 

item Quant Produto Marca Valor Unt Valor Totai Descrição do Produto 

1 500 Açúcar Cristal SKG Delta R5 11,25 R5 5.625,00 Conforme a descrição do edital 

2 50 Água sanitária 1I Casa da limpeza RS 2,10 R5 105,00 Conforme a descrição do edital 

3 20 Alcool etílíco 1I Zumbi R5 5,77 R5 115,40 Conforme a descrição do edital 

4 40 Apresuntado Avivar R5 16,00 H5 640,00 Conforme a descrição do edital 

5 600 Café em pó 1K Ramos R5 19,00 R5 11.400,00 Conforme a descrição do edital 

_ 30 Copo de vidro liso 200ml Nadir R5 1,20 R5 36,00 Conforme a descrição do edital 
x" 7 30 Copo de vidro liso 300ml Nadir R5 2,20 R5 66,00 Conforme a descrição do edital 

8 500 Copo descartável 200 ml Termopot R5 3,50 RS 1.750,00 Conforme a descrição do edital 

9 50 Copo descartável 50ml Termopot R5 6,50 R5 325,00 Conforme a descrição do edital 

10 200 Desinfetante 500ml Pinho trop R5 3,36 R5 672,00 Conforme a descrição do edital 

11 300 Detergente Neutro 500ML Minuano R5 1,90 R5 570,00 Conforme a descrição do edital 

12 5 Escova de iavar roupas Incavas H5 3,50 RS 17,50 Conforme a descrição do edital 

13 50 Esponja de Aço c/S und. 7 Assolan R5 1,50 R5 75,00 Conforme a descrição do edital 

14 200 Esponja Iimpadora dupla face Brilhus R5 0,65 R5 130,00 Conforme a descrição do edital 

zw 200 Filtro de café descartável Jovita n RS 3,40 R5  2,20 Conforme a descrição do edital _D 
w E 15 Gás Iiquefeito . ' _ u_ RS ' (5,20 Conforme a descrição do edital D g  20 Limpa alumínio 500ml Casa da limpeza R5 2,20. R5  $14,35 Conforme a descrição do edital J ,a 

18 5 Pedrex limpa pedras 2I  l (f, N l C R5 M] f - Conformea descrição do edital 
19 400 Margarina vegetal S00gr Delícia R5 5,20 R5 2.080,00 Conforme a descrição do edital 

20 2500 Papel higiênico 60mx10cm Bob RS 4,35 HS 10.875,00 Conforme a descrição do edital 

21 20 Limpa vidros refil Uau R5 5,00 R5 100,00 Conforme a descrição do edital 

\¡  70 Refrigerante Pet 2 litros Cristal R5 4,20 R5 294,00 Conforme a descrição do edital-lj) 

23 30 Sabão em pó azul lkg Tixan R5 3,15 R5 244,50 Conforme a descrição do edital 

N_ 50 Sabão ern barra glicerinada 200gr Minuano R5 1,40 R5 70,00 Conforme a descrição do edital 

12/5 150 Sabonete em barra 90g: Dove RS 2,40 R5 360,00 Conforme a descrição do edital 

25 3o Saco de algodão tipo cru GFA Rs 2,90 R5 87,00 Conforme a descrição do edital 

27 100 Saco plástico para lixo 100|itros Poliluz R5 3,95 R5 395,00 Conforme a descrição do edital 

28 200 Saco plástico para lixo 15Iitros Poliluz R5 3,95 R5 790,00 Conforme a descrição do edital 

29 150 Saco plástico para lixo 30litros Poiiluz p, _ R5 3,55 R5 592,50 Conforme a descrição do edital 

30 12 Saponáceo  'p' R5 W I 6 Conforme a descrição do edital 
31 10 vassoura de pêlo Minas set R5 8,50 R5 85,00 Conforme a descrição do edital 

32 6 Vela Cerâmica  R5 [V l a Conforme a descrição do edital 
Outras informações que compõem a proposta: 

1.1 -Valor da proposta: R537.511,65 (trinta e sete mil quinhentos e onze reais e sessenta e cinco centavos) 

1.2 - Prazo de validade da proposta: 10/06/2017 

1.3 - Prato de entrega dos produtos/materiais: Conforme o Edital 

1.4 - Os preços propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, impostos, beneficios, tributos, contribuições, seguros, transporte, licenças e outros custos 

relacionados com a prestação dos serviços. ' 
Local: Lagoa da Prata, 10 abrl de de 2017. 

Assinatura   3  -Ow d 

Nomemnderson Modesto de Souza A Ç O U G U E E    A . 

cer: 508.998.831-68 A N D O Fi' l N H A L T D A . 

Identidade MG-11-642-n4 Avenida Abilio Machado. 941 / f - 

Sag. Cor. de Jesus - CEP 35570-000 

_rj o R M IG A " M GJ 



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

Piumhi - MG 

Abertura de propostas do processo de compra 901 2017 
AQUISIÇÃO DE [MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE 

Processo de licitação: 212017, modalidade: 8 Pregão presencial 

022810251000146 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 

Número de parcelas: 12 Prazo p¡ primeira parcela: 7 dias 
Prazo de entrega: FUTURA E PARCELADA Validade da proposta: 0910612017 

COHÚÍÇÕBS de freteí c": Valor da proposta: 28.238,55 

Aceitação: Proposta aceita 

23.4o7.1941ooo1-oa ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP 

Número de parceias: 12 Prazo p1 primeira parcela: 7 dias 
Prazo de entrega: FUTURA E PARCELADA Validade da proposta: 0910612017 

"Wndições de frete: CIF Valor da proposta: 30.769,54 

Aceitação: Proposta aceita 

68.513.08410001-09 AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORÍNHA LTDA - ME 

Número de parcelas: 12 Prazo p1 primeira parcela: 7 dias 
Prazo de entrega: FUTURA E PARCELADA Validade da proposta: 0910612017 

Condições de frete: CIF Valor da proposta: 33.223,90 
Aceitação: Proposta aceita 

Sistema: MGFCompras - AberturaDePropostasm .rpt Página 1 



 Serviço Aut. de' Água e Esgoto  Praça Zeca Soares, 211 23.782.816I0 E'  '  Piumhi - MG 

Proposta ao processo de compra: 90 I 2.017 

23.407794I000108 ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP_ 

Representante: PAULO JOSE ISRAELAZEVEDO Identificação: MSB41111ISSPMG Aceito 

Validade prop.: 06/09/2017 Prazo de entrega: FUTURA E PARCELADA Proposta aceita 

comprovou MEIEPP 

Cod produto Descrição do produto n Quantidade PreÇ° ""¡tá'¡0 Total do item 

00000000001 ACUCAR CRISTAL 05KO 500,00 11,01 5.005,00 

Marca/Modelo: DELTA I' 

00000000025 AGUA S^N|T^R'^ 01 UTRO _ 50,00 2,70 130,00 

Marca/Modelo: POLITRIZI 

00000002900 ALCOOL ETH-¡OO UOWOO 20,00 5,25 105,00 

' MarcalModeiot TUPI I 

00000002219 APRESUNTAOO F^T|^OO 40,00 15,47 010,00 

Marca/Modelo: PIF PAFI 

00000004679 CAFE EM PO TORRADO E MOÍOO 01 KG 000,00 10,50 11.100,00 

Marca/Modelo: BIAGINI I 

00000001695 COPO OE VFORO 200m' 30,00 0,09 20,70 

Marca/Modelo: NFIGUEIREDOI 

00000003935 COPO DE VIDRO 300m! 30,00 3,04 91,20 

Marca/Modelo: NFIGUEIREDOI 

00000000705 COPO DESCARTAVEL ZOOML PARA AGUA 500_00 3h74 107000 

MarcalModeloz TERMOPOTI 

00000000007 COPO DESCARTAVEL 50ML PARA CAFE 50_00 1,93 9550 

MarcalModelo: TERMOPOT I 

,00000000294 DESINFETANTE 500W"- 200,00 3,54 700,00 
Marca/Modelo: VORELI 

00000000000 DETERGENTE NEUTRO 500ML 300,00 1,72 516,00 

MarcaIModeIo: IPE! 

00000000347 ESCOVA P¡ LAVAR ROUPA o 5,00 2,93 14,65 

MarcafModeto: ODIMI 

00000000005 ESPONJA DE LÁ DE AÇO 50,00 1,02 01,00 

MarcalMcdelor BOMBRILI 

   
00000000010 ESPONJA LIMPADORA DUPLA FACE 20000 _ 33000 l 

MarcalmodelozLusTRosr ' ' E - '  ' -' 

-.,'.'.1,.-..¡:..5'¡."Í'; 3 " 1*" O t:  0000000001?! '    P^PEL 103  ' 200,00 
' "  "   'Marca/Modelo: JOVITAI 

00000000501 GAS LIQUEFEITO DE COZINHA 13KG 15_00 5033 99435 

MarcalModeloz COPAGAS I 

sistema: MeFcompras - Página 1 



__ Serviço Aut. de 'Água e Esgoto _  Praça Zeca Soares, 211 2317323115100 *#13 

" Piumhi - me 

_ Proposta ao processo de compra: 90 I 2.017 

234077941000108 ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP _ 

Representante: PAULO JOSÉISRAELAZEVEDO Identificação: MB641111ISSPMG Aceito 

Validade prop.: 06/09/2017 Prazo de entrega: FUTURA E PARCELADA Proposta aceita 

comprovou MEIEPP 

Cod produto Descrição do produto Quantidade _ Preço unitário 7 Tora¡ do item 

00000001060 UMPA ALUMÍNlO 5°°ML 20.00 1,97 39,40 

Marcafmodelo: MARINA¡ 

00000002360 UMPA PEDRAS SALAO 2 UTROS 5.00 ' 9,60 40,00 

Marcallvlodelo: PEDREXI 

00000000295 MARGARlNA VEGETAL 5009 400,00 3,04 1.536,00 

MarcalModelo: DELICIAI 
_v 

00000000013 PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES SDM X 10CM 2_500_00 1.32 3_300_00 

MarcafModeloz GOLDEM¡ 

00000000712 REFIL LIMPA VIDRO LIQUIDO 500ML 2000 4_07 31,40 

Marca/Modelo: MARINA¡ 

00000001005 REFRIGERANTE 2000511 70.00 6,08 425.30 

Marca/Modelo: ANTARTI CA I 

00000000012 SABÃO EM PO AZUL 01KG 30,00 7,11 213,30 

MarcalModeIo: BRILHANTE! 

00000000019 SABAO EM BARRA GLICERINADO 50_00 1_40 70_00 

MarcafModeloz MINUANDOI 

00000000010 SABONETE EM BARRA 906 150.00 1,31 271,50 

Marcafmodelo: FRANCIS¡ 

»0000000015 SACO ALGODÃO CRU 30,00 3,77 113,10 
~ Marca/Modern: VI MAC I 

00000002990 SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS 100_00 233 29300 

Marca/Modelo: POLILUZI 

00000000403 SACO PLASTICO PARA LIXO 15 LITROS 20000 293 59000 

MarcafModeloz POLILUZI 

00000002939 SACO PLASTICO PARA LIXO 30 LITROS 150_00 230 447_00 

MarcafModeIo: POLILUZI 

00000000017 SAPONACEO L|QU|D0 CREMOSO 300ML 1100 553 68_15 

Marca/Modelo: BOMBRIL¡ 

00000000022 VASSOURA DE PELO 10.00 10,17 101.70 

MarcafModeloz RADIALI 

00000000559 VELA CERAMICA MICROPOROSA P1' FILTRO 5_00 5_43 3250 

MarcaíModeloz OASIS 1' 

Sistema: MGFcompras - Página 2 



_ Serviço Aut. de Água e Esgoto 
~ Praça Zeca Soares, 211 23782316100 

” Piumhi - MG 

Proposta ao processo de compra: 9012.01? 

- n e ~ 23.407794l000108 ISRAEL _IE__ISRAEL LTDA EPP 
Representante: PAULO JOSÉ ISRAELAZEVEDO Identificação: M8641111ISSPMG Aceito 

Validade prop.: 0610912017 PTHZO de @Win9931 FUTURA E PARCELADA Proposta aceita 

comprovou MEIEPP 

Cod produto _ Descrição do produto _ Quantidade Preço unitário Total do item 

Valor total da proposta: 30.769,54 

Sistema: MGFCompras - págma 3 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 
í 

t   Proposta ao processo de compra: 90 I 2.017  .W O" r  022310251000130 MERCEARIA MARCOPAN LTDAME, 

ROPTESOOÍOOÍO¡ EVANDEIR DOS RElS TEIXEIRA 
Identificação: 1402597900 Aceito 

Validade prop.: 05/09/2017 Prazo de entrega: FUTURA E PARCELADA Proposta aceita 

Com provou MEIEPP 

Cod produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário Tuta¡ do irem 

00000000001 ÂCUCAR CRÍSTAL 05KG 50090 9.95 497590 

MarcaiModeloz DELTA¡ 

00000000825 AGUA SANÍTARÍA 01 LÍTRO 5000 230 11590 

MarcaJModeIo: MARINA! 

, Marca/Modelo: ARAUCARIA I 
00000002219 APRESUNTADO FAT|AOO 40,00 1.5.45 015500 

MarcaiModelo: PIF PAFI 

00000004079 CAFÉ EM PO TORRADO E MOÍOO 01 KO 000.00 17.50 10.050.000 

MarcalModeioz FORT D+f 
00000001595 COPO DE VIDRO 200ml 30m¡ mas 26m¡ 

MarcafModeIo: NADIRI 

00000003935 COPO DE VIDRO 300ml 3000 290 37.00 

MarcalModeIo: NADERI 

00000000705 COPO DESCARTÀVEL ZDOML PARA AGUA 50000 3_4g 170000 

MarcalModeio: TERMOPOT f 

00000000007 COPO DESCARTAVEL 50ML PARA CAFE 5000 190 9500 

MarcaJModeIo: TERMOPOT I 

,1000000294 DES|NFETANTE 500ML 200,00 2,50 500,00 

Marcaliviodelo: IPE! 

MarcaIModeIo: MINUANDOI 

00000000347 ESCOVA P¡ LAVAR ROUPA 5,00 2,50 13,00 

MarcaIModeIo: CONDOR I 

00000000005 ESPONJA DE LA DE AÇO 50,00 1,40 70,00 

Marca/Modelo: ASSOLAN! 

' 00000000010 ESPONJA IJMPAOORA DUPLA FACE 200,00 1,35 270,00 

Marca/Modelo: ESFREBOMI 

00000000011 FILTRO DE PAPEI- 103 200,00 3,00 000.00 

MarcaIModeIo: JOVITA! 

00000000501 GAS UQUEFEÍTO DE CÓZÍNHA 13KG 1500 6600 99030 

MarcalModeloz UTRAGASI 

Sistema: MGFcompras - págma 1 



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

 
Piumhi - MG 

1 Proposta ao processo de compra: 90 I 2.017 

'q  022010251000130 »MERCEARIA IIIIARCOPAN LTDA ME 

Representante: EVANDEIR nos REIS TEIXEIRA ldentiñcação: 0002597900 Aceito 

Vaüdade Prop-I 06109/2017 Prazo de entrega: FUTURA E PARCELADA Proposta aceita 

comprovou MEIEPP 

C00 _produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário Tata¡ 90 item 

90099091009 LIMPA ALUMINIO 500ML 2900 195 39m 

Marcalmodelo: MARINA¡ 

09990002000 LIMPA PEDRAS GALAO 2 LITROS 500 955 4735 

Marca/Modelo: PEDREXI 

,00000000295 MARGARINA VEGETAL 5009 400,00 3,03 1.532,00 
Marca/Modesto: DELICIAI 

00000000013 PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES GOM X 10CM 2.500,00 1,15 2.875,00 

MarcalModeIo: BOB¡ 

00000000712 REFIL LIMPA VIDRO LIQUIDO 500ML 2000 3150 mp0 

MarcafModelo: MARINA I 

00000001005 REFR|GERANTE 2°0°ML 70,00 5,90 413,00 

MarcalModelo: KUATI 

00000000012 SABAO EM PO AZUL °1KG 30,00 0,90 207,00 

Marca/Modelo: BRILHANTE l 
00000000019 SABAO EM BARRA GLICERINADO 5000 1133 599o 

Marcafmodelo: MINUANDO I 

00000000010 SABONETE EM BARRA 900 150,00 1,45 217,50 

MarcaIModeIo: FRANCIS¡ 

.A0000000015 SACO ALGODÃO CRU 30,00 3,70 111,00  ' Marca/Modelo'. BOM PANO l 
00000002990 SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS 10090 297 29100 

Marcalmodelo: POLtLUXI 

00000000400 SACO PLASTICO PARA LIXO 15 LITROS 200,00 2,97 594,00 

Marcafmodelo: POLILUXI 

00000002909 SACO PLASTICO PARA LIXO 30 LITROS 150,00 2,97 445,50 

MarcaIModeIO: POLILUX¡ 

00000000017 SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO 300ML 1200 5_00 5000 

MarcafModeloz ASSOLAN I 
00000000022 VASSOURA DE PELO 10,00 0,90 09,00 

MarcafModelo: RADIALI 

00000000559 VELA CERAMICA MICROPOROSA PI' FILTRO 5_00 5,40 3240 

MarcaIMode-Io: SANTO ANDRÉ I 

Sistema: mGFcompras - página 2 



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

Piumhi - MG 

 1 
 Proposta ao processo de compra: 9012.01?  :r 0223102510001 36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 

RepTesentanÍeÍ EVANDEIR DOS REIS TEIXEIRA Identificaçãüí MG259796D Aceito 

' Validade prop.: 06109/2017 Prazo de entrega: FUTURA 'E PARCELADA Proposta aceita 

comprovou MEIEPP 

Cod produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário Total do item 

Valor total da proposta: 23233.55 

Õ 

Página 
Sistema: MGFcompras - 



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

Piumhi - MG 

Proposta ao processo de compra: 90 l 2.017 ..  035130341000109 0 AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA¡ ME 

Representante: 

MarcaIModeIo: I 

ANDERSON MODESTO DE SOUZA Identiñcação: 11119115421 mrsspme Aceito 

Validade prop.: 06/09/2017 Prazo de entfegãi FUTURA E PARCELADA Proposta aceita 

comprovou MEIEPP 

Cod produto Descriçãodo produto 0 _ Quantidade Preçounitário Tota| do irem 

00000000001 ACUCAR CRISTAL 05KG 500.00 11.25 5.625,00 

Marca/Modelo: DELTA¡ 

00000000325 AGUA SANITARIA D1 LITRO 50,00 2,10 105.00 

Marca/Modelo: CASA DA UMPEZAI 

00000002950 ALCOOL ETILICO LIQUIDO 2000 5017 115m¡ 

'Â MarcalModeIo: ZUMBH 

00000002219 APRESUNTADO FATIADO 4000 1600 54000 

Marca/Modelo: AVIVAR I 

00000004579 CAFE EM P0 TORRADO E MOÍDO 01 KG 000,00 19,00 11.400,00 

MarcafModelo: RAMOS I 

MarcalModeIo: NADlRf 

00000003035 COPO DE V|DR0 300m' 30,00 2.20 05,00 

MarcalModeloz NADIR¡ 

00000000705 COPO DESCARTAVEL ZÚÚML PARA AGUÂ 500.00 3l5o L-¡ãgroo 

MarcafModelo: TERMOPOTI 

00000000007 COPO DESCARTAVEL 5OML PARA CAFE 5000 5h50 32500 

Marca/Modelo: TERMOPOTI 

,00000000294 DE3|NFET^NTE 5°0ML 200,00 3,35 072,00 
“ ' Marca/Modelo: PINHO TROPI 

00000000000 DETERGENTE NEUTRO 500ML 300,00 1,90 570.00 

MarcafModelo'. MINUANDOI 

00000000347 ESCOVA P¡ LAVAR ROUPA 500 350 1150 

MarcalModeIo: INCAVASI 

00000000005 ESPONJA DE LÁ DE AÇO 50,00 1,50 75,00 

MarcaJModeIo: ASSOLAN¡ 

00000000010 ESPONJA UMPADORA DUPLA FACE 200,00 0,05 130,00 

Marcalmodelo: BRILHOSI 

00000000011 F|LTR0 DE PAPEL 103 200,00 3,40 680,00 

Marca/Modelo: jovita I 

00000000501 GAS LIQUEFEITO DE COZINHA 13KG 000 000 000 

Sistema: MGFCompras - Página 1 



Serviço Aut. de Água e Esgoto  Praça Zeca Soares, 211 23782816/000  
Opinmn¡ - MG 

Proposta ao processo de compra: 9012017 

0 _ _6115130841000109 AçOUGUE E MERCEARIA ANDQRINHA LTDA - ME 
Representante: ANDERSON 11005370 DE SOUZA Identiñcação: 11113115421 1413313110 Aceito 

Validade prop.: 06109/2017 PFHZO de 60173931 FUTURA E PARCELADA Proposta aceita 

comprovou MEIEPP 

_ Cod produto Descrição do produto _ Quantidade Preço unitário Tora¡ do item 

00000001068 LIMPA ALUMÍNIO 500ML 20,00 2,20 44,00 

Marca/Modelo: CASA DA LIMPEZA f 

00000002300 LIMPA PEDRAS GALÃO 2 LITROS 0_00 0_00 0_00 

Marca/Modelo: l 

@00000295 MARGARINA VEGETAL 500G 400_00 520 200000 
A Marca/Modelo: DELÍCIA! 

00000000013 PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES SOM X 1OCM 250000 405 1037500 

Marca/Modelo: BOB¡ 

00000000712 REFIL LIMPA VIDRO LIQUIDO 500ML 20,00 5,00 100,00 

MarcafModeloz UAUI 

00000001065 REFR|GERANTE 2000ML 70,00 4,20 294,00 

Marca/Modelo: CRISTAL¡ 

00000000012 SABÃO EM PO AZUL 01 KG 30,00 3,15 244.50 

Marca/Modelo: TIXAN I 

00000000019 SABAO EM BARRA GLICERINADO 50,00 1,40 70,00 

Marca/Modelo: MINUANDOI 

00000000013 SABONETE EM BARRA 906 150,00 2,40 300,00 

MarcaIMOdel0: DOVEI 

.200000000015 SACO ALGODÃO CRU 30.00 2,90 37,00 
' MarcaIModelo: GFAI 

00000002990 SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS 10000 335 39500 

MarcalModetoz POLILUZI 

00000000400 SACO PLASTICO PARA LIXO15 LITROS 20000 195 79000 

Marca/Modelo: POLILUZI 

00000002909 SACO PLASTICO PARA LIXO 30 LITROS 15000 3_95 59250 

Marca/Modelo: POLILUZI 

00000000017 SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO BOOML 0_00 0_00 0.00 

Marca/Modelo: I 

00000000022 VASSOURA DE PELO 10.00 8,50 05,00 

MarcalModeloz MINAS SETI 

00000000559 VELA CERAMICA MICROPOROSA P¡ FILTRO 0_00 0_00 0_00 

MarcaIModeIo: I 

Sistema: MGFCompras - Página 2 



_ Serviço Aut. de Água e Esgoto  d' 

g Praça Zeca Soares, 211 23.782.816 &g4;  Piumhi - MG o 

Proposta ao processo de compra: 90 I 2.017 

É 685130841000109 AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA - ME 

Representante: ANDERSON MODESTO DE SOUZA Identiñcação: MG11642114fSSPMG Aceito 

Validade prop.: 06/09/2017 Prazo de entrega: FUTURA E PARCELADA Proposta aceita 

com provou MEIEPP 

Cod produto Descrição do produto _ Quantidade Preço unitário _ Total do item 

Valor total da proposta: 38.223,90 

'.\ q' 

Sistema: MGFCompras - Página 3 
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III. ¡no! OI.. 

I a 

...ÍC 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°05 

AÇOUGUE E MERCEARIA AN DORINHA LTDA-ME 
CNPJ - 68.513.084/0001-09 

NIRE- 31203995711 

ANDERSON MODESTO DE SOUZA, brasileiro, casado sob 
regime de comunhão parcial de bens, nascido em Formiga MG aos 10/08/1973, 
administrador, portador da C1 -MG-11.642.114 expedida pela SSPMG e CPF 
608.998.831-68, residente e domiciliado na Ave Abilio Machado, n° 94 I-A, bairro Sagrado 
Coração de Jesus , município de Formiga/ MG, CEP 35.570.000, e ; 

MIRIAM MADALENA DE SOUZA, brasileira, casada sob regime 
de comunhão parcial de bens, nascida em Formiga MG, aos 02/01/1977, do lar, portadora 
da Carteira de Identidade MG 10.000.798 expedida pela SSPMG e CPF 031.774.316-39, 

“Â residente e domiciliada na Ave Abílio Machado, n° 941-A, bairro Sagrado Coração de 
Jesus, municipio de Formiga/MG, CEP 35.570.000, únicos sócios da empresa Açougue e 

Mercearia Andorinha Ltda-ME , com sede na Ave. Abilio Machado, n° 941, bairro Sagrado 
Coração de Jesus , na cidade de Formiga MG CEP 35.570.000, registrada na Junta 
Comercial de Minas Gerais sob o NIRE n° 31203995771 em 06/11/1992, e ultima 
alteração sob n” 3107252 em 13/02/2004, inscrita no CNPJ sob n” 68.513.084/0001-09, 
resolvem assim alterar o contrato social: 

1'* - Nesta data retira-se da sociedade a sócia MIRIAM MADALENA DE SOUZA, 
transferindo suas 350 (trezentos e cinqüenta) cotas ao sócio ora admitido: 

JOSE RAFAEL DE SOUZA, brasileiro, divorciado, nascido no distrito de 

i_ Albertos- Municipio de Formiga MG aos 06/1 1/1951, motorista, portador da Carteira de 
i Identidade n° M-4.306.960 expedida pela SSP MG e CPF 230.924.246-20, residente e 

domiciliado na Rua Costa Rica, n” 215, bairro Nossa Senhora de Lourdes, município de 
Formiga MG, CEP 35.570.000. 

2" - Após efetivada a transferência de cotas fica assim constituido o quadro societário da 
*Â empresa de acordo com a proporção e participação de cada sócio: 

ANDERSON MODESTO DE SOUZA .......... ..6.650 QUOTAS ......... ..R$6.650,00 

Í JOSE RAFAEL DE SOUZA ............................ .. 350 QUOTAS ......... ..RS 350,00 

3° - Os sócios e Administrador declaram, sob as penas da lei, expressamente que não se 

g acham impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude - 

»de condenação criminal, nos termos do art. 1.01 1, § 1°, da Lei 10.406/2002, bem como , 

não se acham incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei n° 8.934/94, 

4" - Fica Re-Ratificado na Terceira Alteração Contratual registrada na JUCEMG sob n° 
1817578 em 04/10/1999, onde consta o nome da sócia cotista Mirian Madalena de Souza 
com (N) para o correto Miriam Madalena de Souza com (M). 

CONFERIDA, CONFORME 
x ÂAWW” *'77 WÉJÃ-“í” SITE DA JUNTA COMERCIAL 

""  Junta Comercial do Estado de Minas Gerais _ _ _ _  Certifico que este documento da empresa ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA -ME, Nite 31203995771_ fo¡ defendo e arquivado sob o n 

3988819 em 25/09/2008. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 0151001731299 e o código de 

::nnnrnnrtn ikFK Fsla cónia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/08/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 

   



S' - A vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte 
redação: 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO 
AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORIN HA LTDA-ME 

CN PJ-68.513.084/000!-09 
NIRE- 31103995711 

ANDERSON MODESTO DE SOUZA, brasileiro, casado, sob regime de 
comunhão parcial de bens, nascido em Formiga MG, aos 10/08¡ 1973, administrador, titular 
da C1 '- MG 11.642.114, expedida pela SSPMG, e CPF 608.998.831-68, residente e 

domiciliado na Av. Abílio Machado, n° 94l-A, bairro Sagrado Coração .de Jesus, 
município de Formiga MG, CEP 35.570.000, e 

JOSE RAFAEL DE SOUZA, brasileiro, divorciado, nascido no distrito de 
Albenos - Município de Formiga MG, aos 06/1 1/1951, motorista, titular da Identidade RG *j n” M-4.306.960 expedida pela SSP MG e CPF 230.924.246-20, residente e domiciliado na 
Rua Costa Rica, n° 215, bairro N.S. de Lourdes, município de Formiga MG, CEP 
35.570.000, únicos sócios da empresa AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA 
LTDA-ME, com sede social na Ave. Abílio Machado, n° 941, bairro Sagrado Coração de 
Jesus, municipio de Formiga MG, CNPJ 68.513.084/0001-09, com seus atos constitutivos 
arquivados na .IUCEMG sob NIRE n° 3l2.0399577.1 em 06/11/1992 e ultima alteração 
contratual arquivada sob n° 3107252 em 13110212004, tem entre s¡ justos e combinados, na 
melhor forma de direito, as clausulas e condições que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DENOMINAÇÃO SOCIAL 
A sociedade gira sob o nome empresarial de AÇOUGUE E 

MERCEARIA ANDORINHA LTDA-ME 
CLÁUSULA SEGUNDA- SEDE 

- A sociedade tem sua sede e domicílio na Ave. Abílio Machado n° 

941, bairro Sagrado Coração de Jesus, município de Formiga/MG, CEP 
35.570.000. 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO SOCIAL 'j O objetivo da sociedade é o Comércio Varejista de Açougue e 
Mercearia. 

CLÁUSULA QUARTA - FILIAIS 
E facultado a sociedade a qualquer tempo, ao arbítrio exclusivo de 

sua administração, abrir, manter ou encerrar filiais e escritórios em qualquer Ú . \ parte do território nacional. 
CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DE DURAÇÃO 

A sociedade iniciou suas atividades em 01712/1992 e seu prazo de 
duração e' indeterminado. 

CLÁUSULA SEXTA - CAPITAL SOCIAL 
O capital social é de R$7.000,00 ( sete mil reais) dividido em 7.000 

( sete mil) cotas no valor nominal de R$1.00 ( um real), totalmente 
integralizadas em moeda corrente nacional c ' ' 

Mw»- ,saím- ..X4727 srre DA JUNTA coMERcmu. e 
'( V4”, M DATA: JD ;O 90g 
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distribuído entre os sócios: CONFERIDA, CONFORME 



¡go! 0000 

ANDERSON M. DE SOUZA.......................6.650 COTAS.....R$ 6.650,00 
JOSE RAFAEL DE SOUZA ..................... .. 350 COTAS.....R$ 350.00 

TOTAL .................. .. 7.000 COTAS... .RS 7.000,00 
CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÁO DE COTAS 

As cotas da sociedade são indivisiveis e não podem ser cedidas ou 
transferidas sem o expresso consentimento dos demais sócios, cabendo, em 
igualdade de condições, o direito de preferência para os sócios que queira 
adquiri-las. 

CLÁUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADE 
A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas, mas 

todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, 
conforme preceitua o artigo l.052, do Novo Código Civil , Lei 10.406/2002. 

CLÁUSULA NONA _ ADMINISTRAÇÃO E ATRIBUIÇÕES 
A administração da sociedade cabe ao sócio ANDERSON 

*W , MODESTO DE SOUZA, com os poderes e atribuições de  ADMINISTRADOR, autorizado o uso do nome empresarial , vedado, no entanto, 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 do outro sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA - REUNIÕES E DELIBERAÇÕES SOCIAIS 
Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio social, os sócios 

deliberar-ão sobre as contas e designarão administradorúes) quando for o 
caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESULTADO E SUA DISTRIBUIÇÃO 
0 exercicio social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de 

dezembro e ao término de cada exercício, os administradores prestarão 
contas justiñcadas de sua administração, com elaboração de inventário, do 
balanço patrimonial e do balanço de resultado económico, cabendo aos 
sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RETIRADAS DE PRÓ-LABORE 
Pelo exercicio da administração, o administrador terá direito a uma 

retirada mensal a título de pró-Iabore, observadas as disposições 
'Á regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FALECIMENTO DE SÓCIO 
Faleccndo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas 

atividades com Os herdeiros, sucessores e o incapaz. 
Parágrafo Primeiro- Ocorrendo o falecimento ou impedimento legal de x 

qualquer um dos sócios, caberá ao sócio remanescente, juntamente com um '- 

dos herdeiros, ou representante legal, proceder ao imediato levantamento do i 

Balanço Patrimonial, fixativo dos haveres de cada uma das partes , na 
proporção das cotas sociais. 
Parágrafo Segundo - O balanço patrimonial será levantado com a data do 
último dia dos mês anterior ao evento. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CASOS OMISSOS 
O mesmo procedimento será adotado em o 

sociedade se resolva em relação a seu sócio. CON 

 n _ u na  _i I _ Q çI;Ç'T 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DESIMPEDIMENTO 
Os sócios e administradores declaram. sob as penas da lei, 

expressamente que não se acham impedidos de exercer a administração da 
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos 
termos do artigo I.OI l, § 1° da Lei 10.406/2002, bem como, não se acham 
incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei n° 8.934/94. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - RE-RATIFICAÇÃO _ 

Na terceira Alteração Contratual registrada na JUCEMG sob n° 
1817578 em 04/10/1999 o nome correto da ex-socia cotista é Miriam 
Madalena de Souza. 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Formiga MG, para o exercicio e o 

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente 
"N instrumento em 03 ( três) vias de igual teor e forma na presença das 

testemunhas abaixo. 

Formiga MG 25 dejulho de 2008 
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- 7 Ministério da Indústria, do Comércíó e do Turismo N' DO PROTECEO (um da "É ' - 

@Õ g Secretaria de Comércio e Serviços _ /I A# j:  JUCEMG - 
._ Departamento Nacional de Registro do Comércro (j: f w ;uma _MF mvmopous ' % I, \  "'- .,. .É 

NIRE (da sede ou de lilial.. quando a ¡adaforamwtra UF)  NATUREZA mB  l l    
' _ 08.995.729-4 

3 !203993771 206-2 
(vida Tabela 1) 7 "'* " 

É 1 - REQUERIMENTO .' .-› ~ 

'LM' SR. PRESÍDENTE DÁ JUNTÀ CÓMERCIÀL DO E-STÀDO DE MJNÂS GERAIS 

(da «mansa ou do Agente Murilier de Comercio) 

reqüer a V. S** D deferimento do segulnte alo: 

N° DE CÓDIGO CODIGO 

2 

  
' (vlda lnnlruñea da pneendlfmanto a Tabela 2) 

Representante Legal da Empresa I Agente Auxiliar do Comércio: 

    
o¡ vInopoL| s um; ANDERSONMODESTO DE SOJZA 

Las' à* Asslnaturaz- L _ ./14 ó Ac...? ' 26, 08, 08 “m "Me-vn- -- :í í Teleíone de contato: »g _ f 5 .ç- À_ u 

I-l 'Í rÍÍMÍI-n JÍÍuL- 
Ç 5221x2229. ÍÉWFÍ '^'*.*°.:'~2.21L\n 

2 - USO DA JUNTA COMEIBCIAL 

_ w DECISÃO SINGULAR ' [j DECISÃO COLEGIADA 

Nomqs) Empresarlauals) lgtlaltals) ou semelíranteh): . 

E] sm Processo em ordem. A decisão. 

í-í I í J e 
Bala 

E¡ Não I Dam l' _Êesponnàvd Responsáwai 

DECISÃO SINGULAR ' 

P m5 da z- Exigànde 3' Exlgénde 4- Exigência 5› Exigência ' 
@GESSO em E n . ~ 

(Vida despacho em folha anexa) C] ü E] lj 
Processo deferido. Publique-se a arquivo-se. ' _ 

' ..e S _ 0°¡ _soar j É Processo Indeferido. Publique-se. TE¡- -í Mía.    .__. i - 

J U C E M G DECISÃO COLEGIADA . 

POSTO PSIU DIVINOPOLIS 
- :e: '. - - _ 2- 'xIgencIa 

Processo em a anexa. 
(vida despachcffâm folha anexa) E]    É-rnríà IJÉI-MIEIAáÊ-«HIIIISÍI 

15055219398119-7 ' E Processo defende. Publique-sa a arquiva-sa. 

(j Processo Indeferido. PubIlqua-se. 

f I' 

- Dale 
Presidente da 

OBSERVAÇÕES:  ou, FC M _Ow 

e?, - CPP IOM 
::Macaca GrmlmarEdimteLtda.CGC_.1T.199.65-1JUN1-90]- ea Ma_ . 
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REFORMUIAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÂRIA 

AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA 
c1~1I›.r:6s.s13.o841ooo1.o9 

NIRE: 31103995711 
Pelo presente instrumento particular de Alteração de Contrato Social, os abaixo assinados: 

ANDERSON MODESTO DE SOUZA, brasileiro, casado, sob .regime de comunhão 
parcial de bens, administrador, titular da identidade CTPS 059715/0005 expedida pelo 
MTBSÍBIS, e inscrito no CPFIMF sob o n” 608 998 831-68, residente e domiciliado naAv. 
Abilio Machado, 941-A, bairro Sagcotzlesus, Mmicípio de Formiga , Estado de MG, CEP n 
35.570.000; e, - 

MIRIAM MADALENA DE SOUZA , brasileira, casada, sob regime de comunhão 
parcial de bens, do lar , titular de cédula de identidade RG. n° MG 10.000.798 expedida pela 
SSPMG, e inscrito no CPFJMF sob o n° 031 774 316-39, residente e domiciliado na Av. Abilio 

'N Machado, MIA bairro Seg. Cor. Jesus , Municipio de Formiga, Estado de MG, CEP n” 
35.570.000, 5 

Únicos sócios quotístas da totalidade do Capital de acessos a mncsnm 
ANDORJNHA LTDA ME, corn sede social na Av. Abilio Machado 941, Bairro SagConde 
Jesus, em Formiga. MG, com seus atos constitutivo arquivados naJuntaíComercial do Estado 
de Minas Gerais, sob NIKE n” 31103995711, em 06.11.1992 e última Alteração Contratual 
arquivadasobon” 1817578, em 04.10.1999, 

Resolvem de pleno e comum acordo, alterar as disposições contratuais vigentes, 
conforme a seguir exposto. 

Pelo presente instrumento, resolvem os sócios, reformular o contrato social, em 
cumprimento ao diapomo no Novo Código Civil, Lei n” 10.406/2002, conferindo assim nova 
redação as cláusulas contratuais, passando o Contrato Social Consolidado a vigorar- com a 
seguinte redação: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DBNOMIIÍAÇÂO SOCIAL 
A Sociedade l-inpresáría gira sob o nome comi-estaria¡ de ACOUGUE 1! MERCEARIA 
ANDORINHA LTDA ME, sendo regida de conformidade com aLei n” 10310612002. ' 

CLÁSULA sa com» - sam¡ 
a” A sociedade tem sede e foro na Av. Abilio Machado 941, bairro SsgConde Jesus na 

Cidade de FormigaMG, CEP n” 35.570.000. 
CLÁSULA TERCEIRA - FILIAIS 

É famrltado à sociedade a qualquer tempo, ao arbítrio exclusivo de sua adminisn-ação, 
abrir, manter ou encerrar liliais e escritórios em qualquer parte do territorio nacional. 

CLÁUSULA QUARTA - onnro socm ' ; O 

Constitui objeto da sociedade o comércio varejista de açougue e mercearia. 
CLÁUSULA QUINTA - rnszo na DURAÇÃO 

0 prazo de direçao da sociedade é indeterminado e iniciou suas atividades em 

015111992- CONFERIDA, CONFORME . 

sua QAJUNTA COMERCIAL í 
BATNLMJM o 

.- -. 'aifwa 1 

. Í'.Í'.r-.'..='ÍH.'.= Wu' 
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CLÁUSULA SEXTA - CAPIIAL SOCIAL - 

O Capital Social é de RS 7.000,00 (sete mil reais) dividido eu¡ 7.000 (sete mil) quotas, no 
valor nominal de RS 1,00 (um real), cadauma, totalmente íntegralizadas, que estão assim 
distribuídas entre os sócios: 
ANDESON MODESTO DE SOUZA.........6.650.. Quotas ..... ..Valor RS 6.650,00 
MIRIAM MADALENA DE SOUZA. ............ ..350.. Quotas ...... ..Valor Rs 350,00 

TOTAL ... ...... ...............7.000...Quotas ..... ..Valor RS 7.000,00 
CLÁSULA SÉTIMA-RESPONSABILIDADE _ 

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos_ respondem 
solidañmiente pela integralização do capital social, conforme preceitua. o artigo 1.052 do 
Novo Código Civil, Lei rf' 1040612002.. 

CLÁUSULA OIIAVA - ADMINISTRAÇÃO It ATRIBUIÇÕES . 

A  da. sociedade caberá ao sócio ANDERSON MODBSTO DE SOUZA, 
com os poderes e atribuições de ADMINISTRADOR., autorizado o uso do nome 
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigações seja em iinror de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou 

'W alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro(s) sócio(s). 
CLÁUSULA NONA - nsnmoas a nsmsmçõss socnrs 

Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio social, os sócios deliberado sobre as 
contas e designado administrador-ks) quando fm- o caso., 

CLÁUSULA DÉCIMA - nnrmnnss m: PRÓ-LARGE] 
Pelo exercício da administração, c administrador terá direito a luna retirada mensal a. 

titulo de pró-labore, observadas as disposições regnlameunares pertinentes. 
CLÁUSULA DE CIMA PEREIRA - RESULTADO 1! SUA DISTRIBUIÇÃO 

O exercício social coincidirá com o ano civil, enceirmdo-se em 31 de dezembro e ao 
término de cada exercício, os administradores prestar-ão contas justiñcadas de sua 
administração, com elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de 
resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas , os lucros ou 
perdas apurados. 

CLÁUSULA nscms SEGUNDA - cassio ns QUÇTAS 
As quotas da Sociedade são indivislveia o não podem ser cedidas ou transferidas sem o 
expresso consentimento dos demais sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito 
de preferência. para os sócios que queira adquiri-las. 

CLÁUSULA nncms TERCEIRA - mu: CIMENTO n:: só cIo 
'W A .íàlecimento, falência ou afastamento de qualquer sócio não se constituirá causa para 

dissolução da Sociedade, que continuará com seus sócios remanescentes. 
Parágrafo Primeiro - Ocorrendo o :falecimento ou impedimento legal de qualquer um 
dos sócios, caberá aos socios remanescentes, juntamente com um dos herdeiros, ou 
representante legal, proceder ao imediato levantamento do Balanço Patrimonial, ñxativo 
do haveres de oadauma das partes. Na proporção das quotas sociais. 

Parágrafo Segundo - O Balanço Patrimonial será levantado com n data do último dia do O - 

mês anterior ao evento. & › CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CASOS OMISSOS 
O mesmo procedimento será adotado em o u - 

relação a seu sócio. 

»r/wárww #má/VÊ @é ..bt-yo r_ 
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CLÁUSULA :menu com¡ - m: snerrnnnnzmo 
Os Sócios e Administradores declaram, sob as penas da lei, expressamente que não se 
acham iumedidos de exercer aadministação da sociedade, por lei especial, ou em virtude 
de condenação criminal, nos termos do art. 1.011, § 1°, da Lei 1040612002, bem como, 
não se acham incwsos naproibição de arquivamento previsto nnLei n° 8.93434. 

CLÁUSULA nn CIMA SEXTA - nono 
Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento entre os sócios ou deles 
contra a sociedade, íimdada em sua existência, administração ou neste ínsmnnento, fica. 
eleito o foro da Cidade de Formiga , Estado de httinas Gerais. com renúncia. eaqaresea de 
qualqua' outro íbro, por mais especial 'ou privilegiado que seja, ainda que venha ocorrer 
mudança de domicílio de qualquer dos quotistas. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente insmnnento , em três vias 
de igual teor e formanapresençadns testemunhas adiante nomeadas. 

"W Formiga MG os de janeiro de 2004. 

v( ¡ág¡gá¡ 5M¡  4g 1%# AndereonModestodeSouzn 
CPP 608 998 831-68 
CTPS - 0S9715f005 MIPSÍLES 

Míriam Madalenade Souza 
CPF 031 774 315.39 CONFERIDA, CONFORME 
c¡ _ MG 109003793 359m0 SITE DA JUNTA COMERCIAL 

üeTiiumqnL/_riü 
T°mnnmhaã= SAAE - \ jumhiiMG    , . Jaqueli   da de Souza  r';'«-' RA 

. _ ucttaç =  contratos 
f”, nom Rejane de Fatima. Hodrn. a sAA Piumhi-MG 

na: MG 14.934.502 SSPMG 
CPF.: 9_95 363 326+72 

@ameno n: 'akigeçe 
nome Ideraldo aê da Cunhà? - 

RG.: Mu2.4-55.657 &SPMG _ _ _p___  _____ - 

CPFJ    JUNTA COMERCÍAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

g: "  cantinas o REGISTRO soe o NRG.: 3107252 
-  DATA: 13 /02 /2 O 04 PROTOCOLO: 04 03 1 67 4 2  

!ÉÀCOUGUÉ E MERCEARIA ANDORINHA LTDA -MESÔ 

afrmfssg-a/m-a /r-“LQ r' 7'? .i 
IICHHñO GMM. 

.Eiíi i .Íi'.:E= .nn-i .~ -. _pfirn  
:ai: pç_ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais _  Certifico que esta documento da empresa ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA -ME. Nire 31203995771, foi deferido e arquivado sob o n”  
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' Departamento Nacional de Registro do Comércio 

o da Indústria. do Comércio e dezTurlsmor 
 ãwqghxkyw~e~ '  2   _ _ .   _._____ 

, .it'- 

'uma (na sede ou de um. manage sede tor em outra UF) *córneo DA NATUREZA 

L awrzoaqqs-nn' 

N' DE MATRÍCULA DO AGENTE 
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(vide Tabela 1] 
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requer a V. S' o deferimento do seguinte ato: 

_.10 'gl-.LZOD-â ata 

zea-_Uáoe 

ILM° SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

NOME:1A.çguque_.e_Mex:cear_i.a_Andorinha _LTBFAWM -. ._.._ _ __._.__._,__e__,._..__ HT_.T+.___._T.__W_ 
(da empresâ ou do Agente AIJxIIar de Cumârclu] 

Telefone de contato: 

N° DE CÓWGO CÓDIGO Í 

r .Y'&S_...__D_0.AI9 _TDQEYQTQHQLDÊ-.j _EÊSIBESEÃÇ PQ A10! EMÊNIQ __  ..-_ _ .. 

'í eo.3__;__ _ooz .! E _Algeria ção.. .-1 ,  __ .. 

L_D2J__.____ 4 _ALtexa çãgxàe; 9íIQ_e___ 
L._05J.._._._-_.4._®nac2l.ida_<;âg.______..    _  _ 
! É 

|.._.._.__.___.._.__.._¡_ _.._ .. - __ ._ .__.-..-.,_.,__ _ ._ _. 

rwueanswçaasaíaínàíaàfnioíñãnããí "“ "" 
Representante Legal da Empresa !Agente Auxiliar do Comércio: 

Díyinop eli Súágg Nome: A-,n§e¡:so:|:1_M.ode$to-_ Íde....SO11Za_ _í_ _íí 
e '-°°°' Assinatura:   

           
  
 

. de despacho em folha anexa) 

esse deferido. Publique-se e arquiva-ae. 

D Processo Indeferido. Publique-se. gpgmawm 

 .- a. e- - l.   ..-.°*'-11_n - 2-.:- 

_ c ' _ ›. E 
Nome(s) EmpresarlaualsH anais) ou semelhamqs): N 3 . 

mSlTE DA JUNTA COMERCIAL › - Pmesso em ordem-ñ: a 5'" [j M ¡ . . . _ _ À decisão. 

 ---' na, '--' 
' É 

E lj Não t uma ' ñaspnnsáue] lj NÂO r para I Tspnnsával nasnomãvõ¡ _a 

.'= 

DECISÃO SINGULAR = 
2- enganam a' Exigência 4: Exlgénda s- Exlganda 

É¡ °'°°°“° °"' °“°°"°'°' Cl E 1:1 É]  

Processo deferido. Publique-se e arquiva-ee. 

    
necrsho couselAnA __ . _ . - . 

Processo em exigànela z' susana a' 

Mae despacho amroma anexa) 1:] l À  DMA: 13/02/2004 

lluncoueue e MERCEARIA ANDORINHA LTDA me# ' 

 

 
 

JUNTA COMERCIAL no resumo na umas GERMS 

czsmFIco o neersrae soe o MRO.: 3107 252 
mormente: 04 03 1 67 

 
OPPOK.  Hori. 'a 0 9 Gralimlf Editora Lida¡ CBC. 1T.199.65UUIJ1-B9 - EH. MG. 

E PmcessomdeferldtuPubllque-se. Í *à . .'_....,..""- z/"'°""J.ÍKM '- Í a -5 

' uuxumlLui ....-..._"_".?.'.'5.-. .-.m .- 

' Dara r Vogal V099' “'79” V 

Presiderrln da Turma 

OBSERVAÇÕES: 



ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

pRocgsso LICITATÓRIO N° 90/2017 
PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 

Açougue e Mercearia Andorinha Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 
68.513.084/0001-09, por intermédio de seu representante legal, o Sr 
Anderson Modesto de Souza, portador do Documento de Identidade n° MG 
11.642.114 SSPMG e inscrito no CPF sob o n° 608.998.831-68, DECLARA, sob 
as penas da lei, em cumprimento ao dispostono art. 7°, XXXIII da 
Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 
()- 

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

Piumhi MG, 10 de abril de 2017 

P/Açougue e Mercearia Andorinha Ltda 
Anderson Modesto de Souza - sócio gerente 
CPF 608.998.831-68 
CI - MG 11.642.114 SSPMG , 

AÇCUGIJE. E Rc  x 

JÊ-.MÊOREFJÍ-IÊ. LTDÉ. 
Av. Absizo machado. 94'? 

s C Jesus - CEP 37f53müw 

- .naõ Montese:: 

@i 

  

A 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

ContribuinIe, 

Conñra Os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 

RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA  
"ÚMER°°E'N8°R*°Ã° COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO °^T^°E^BERWR^ 

ÉHBÁIgãÉISMOOIH-OS n CADASTRAL 0611111992 

NOME EMPRESARIAL 

ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA - ME 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ttntttnt 

CÓD1G0 E OEscRIçAO OA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

4722-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS sEcUNOARIAs 
4_ -1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, 
n .earias e armazéns 
4722-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 

comoo E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 

AV ABILIO IIIIACCHADO 941 

CEP BAIRROIDISTRITO MUNICIPIO UF 

35.570-000 SAG.COR. DE JESUS FORMIGA MG 

ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) tutti 

SITUAÇÃO cAOAsTRAL DATA OA SITUAÇÃO cAOAsTRAL 
ATIVA 11I08f2001 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL itttikai tsunami 
/"\ _ I 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 0310412017 às 13:52:39 (data e hora de Brasilia). Páoina: 111 

I\ 

I ' © Copyright Receita Federal do Brasil - 03/04/2017 



_ MINISTÉRIO DA FAZENDA 
- Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÊBITOS RELATIVOS Aos TRIBUTOS FEDERA|S E A DÍVIDA 
ATIVA DA UNIAO 

Nome: ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA - ME 
CNPJ: 68.513.084i0001-09 _ 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria- 

Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas ñliais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se a 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 ã veriñcação de sua autenticidade na Internet_ nos 

endereços <http:llwww.receita.fazenda.gov.br> ou <http:Hwww.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n9 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 16:11:12 do dia 0110312017 <hora e data de Brasilia>. 

Valida até 2810812017. 
Código de controle da certidão: 30F9.678D.E2C9.A987 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS  
__ _ , CERTIDÃO EMITIDA EM: 

CERTIDAO DE DEBITOS TRIBUTARIOS 04/04/2017 

"°9°““a CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
03/07/2017 

NOME/NOME EMPRESARIAL: ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA - ME 

&Ígg àÊOÊÊIÉDUAL= CNPJ/CPF: 68.513.084/0001-09 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: AvE ABILIO MACHADO NÚMERO: 941 

COMPLEMENTO: BAIRRO: SAG CORACAO DE JESUS CEP: 35570000 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: FORMIGA UF: MG 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer 
dívidas degespgnsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser 
apuradas, e certificado que: 

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública 
Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado; 

2. No caso de utilização_ para l_avratura_de escritura pública og registro de formal de 
partilha, de carta d; adjudlcaçao_expedld_a em_ a_uto_s de inventario ou de arrolamento, 
de sentença em a_ ao de_se_paraçao Judicial, divorçio, ou_ de partilha_d_ç bens na uniao 
estavel e de escrI ura publica de dqaçao de bens Imoveis, esta ce_rtIdao somente tera validade se acompanhada da 'Certidao de Pagamento / Desoneraçao do ITCD, prevista 
no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimento; da empresa, alcançando débitos 
tributarios do sujeito passivo em Fase Administrativa ou Inscritos em DlVlda Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá serdconfirmada no sitio da Secretaria de Estado e 
-Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.m .gov.br => certidão de débitos tributários 

=> certificar ocumentos 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2017000202197201 

Q, \ 



. ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE FAZENDA Númem Vmidade 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

f_ Nome¡ Razão Social 

ACOUGUE E MERCEARIA AN DORINHA LTDA CNPJ: 68.513.084/0001-09 

Aviso fí' q 

Sem débitos pendentes até a presente data. 
L J 

,__ Comprovação Junto à Finalidade 1 

ORGAOS PUBLICOS - OUTROS LICITAÇÕES - OUTROS  J 

_,____ Mensagem _ 

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições 
abaixo caracterizadas. 

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, 
mesmo se referentes a periodos compreendidos nesta certidão. 

¡ Código de Controle 

j íOAA1N1LVGAUF9581 

7 - A validade'dodocuménto-apode serízàñàuitáda 'no' site-da prefeitura por-'meiodocódigo  controle .informado. 

Ê ' _ _ httpzllmvwformiga.mgfgov. br h _ 

i Formiga (MG), 14 de Março de 2017   Rua BARAO DE P1UMHY. 121 - CENTRO 4 
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oAi7icsomô A 'DER 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 68513084/0001-09 
Razão social: ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA ME 

Endereço: Av ABILIO MACHADO 941 ¡ s C DE JESUS/ FORMIGA/ MG / 35570-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima 
identificada encontra~se em situação regular perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das 
obrigações com o FGTS. 

Validade: 19/03/2017 a 17/04/2017 

Certificação Número: 2017031902424137428457 

Informação obtida em 27/03/2017, às 12:35:48. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à 
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA - ME 

(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 68.513.084/0001-09 
Certidão n°: 124309280/2017 
Expedição: 08/O2/2017, às 14:13:58 
Validade: 06/08/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ACOUGUE IE MERCEARIA ANDORINHA LTDA - ME 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob 0 n° 
68.513.084/0001-09, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores ã data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se â verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. Q 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br 



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

FORMIGA 

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA 

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a 
presente data, nas ações especificas de concordata Preventiva I Suspensiva, Falência de Empresários, 
Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, 
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra: 

Nome: ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA ME 
CNPJ: 68513138410001-09 

Observações: . 

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 12112010 
do Conselho Nacional de Justiça; 

b) a informação do número do CPFICNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados 
o nome e o CPFICNPJ exatamente como digitados; 

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPFICNPJ informado, podendo 
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(httpzlfwwwtjmg.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 EXCLUl a possibilidade da existencia de outras ações de natureza diversa daquelas 
aqui mencionadas. 

Certidão solicitada em 13 de Março de 2017 às 21:50 

Código de Autenticação: 1703-1321-5009-0254-3600 

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (wwwtjmgjusbr) em Processos! Certidão Judicial I AUTENTICAÇÃO 2 informando o 

codigo. 

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualque 
emenda ou rasura gera sua invalidade e sera considerada como indício de possivel adulteração ou tentativa 
de fraude. “ 

ç( 1 de 1 



ANEXO VII- 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA~DE FATO SUPERVENIENTE 
IMPEDITIVO DE HABILITAÇAO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 90/2017 
PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 

DECLARAÇÃO 

A Signatária Açougue e Mercearia Andorinha Ltda, CNPJ 
68.513.084/0001-09, neste ato representado pelo Sr, Anderson Modesto de 
Souza, RG n° MG 11.642.114 SSPMG, e do CPF n° 608.998.831-68, 
Declara, que até a presente data encontra-se desimpedida de participar da 
licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a 
superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme art. 32, parágrafo 
2° da Lei n° 8.666/93. 

Piumhi MG, 10 de abril de 2017 

P/Açougue e Mercearia Andorinha Ltda 
Anderson Modesto de Souza - sócio gerente 

 aaa  
.cioouaue e MERÇÉAREA 

' asxspoazmvaa LTDA. 
Av. Abíiio Machado. 941 

3.0. Jesus u CEP 37299-009 

¡Foaimcsa Míj 
na:: 

@t 



DECLARAÇAO 
DE CONTA CORRENTE 

Processo Licitatório n° 090/2017 
Pregão Presencial n° 002/2017 

Açougue e Mercearia Andorinha Ltda, CNPJ 68.513.084/0001-09 
firma sediada em Formiga MG, na Av Abílio Machado, 941, bairro Sag Cor Jesus, por seu 
representante abaixo assinado, declara para os fins que se fizerem necessários, que o 
numero de sua conta corrente é 9626-1 no Banco Credifor - agencia 3119 Formiga MG. 

Por ser verdade, firma a presente. 

Piumhi MG, 10 de abril de 2017 

W 
P/ Açougue e Mercearia Andorinha Ltda 
Anderson Modesto de Souza - sócio gerente 
CI- MG - 11.642.114 SSPMG 

, i7 
Vas   

Êoousua E MERCEARBA 
' ANDOFHNHA uma. 

Av. Abílio Machado. 94'¡ 

s C Jesus a CEP 372Êí3-9Ú9 

1 

Moran/msn Mía' 



   
 

  

 
Serv' Autônomo de gua e Esgoto Í , \ _ _- ~   _' 

' _ diretoria 'culivaág u ' nbixonuhr CNPJ:23.782.Sl6/0Q  '  
__ Autarquia MunicipaHLeil /90)PraçaA Saara. 21_1--3TF925-Dl'I0PllJMH1íMG-= '_ efaxj"? 37     
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PREGOEIRO no s % 

ESGOTO DE _ , 
“DOCUMENTOS DE 
PROCESSO LICITATÓRIO N°. - n A 

suermercadolsraelhoâma :um 
DIA 10/04/2017 - INICIO CREZDER_ . 



DECLARAMOS QUE consumos ESTA cópm com' 

0 ORIGlNAL E CONFIRMAMOS SUA EXATIDAO 

EM DE 059m1' / _, . .n . 

NTE DE LICITAÇÃO  _cÊmssÀo PE a 
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34m QÊUÊGÍN  
a.E.....c_.m 

DECLARAMOS aus CONFERIMOS :sm cópm com 
o ORIGINAL e CONFiRMAMOS SUA EXATlDÃO 

DE $014 
4- 

EM ![1 DE 

Licitações e Co 
SAAE Piumhi - MG 



 
     

Ministério do Desenvolvimento. Indústria e Comércio Exterior N' °° PR°T°°°L° m” d” “um” Wma" 

Secretaria de Comercio e Serviços 
Departamento Nacional de Registro do Comércio Juc EMG _ UD53 ' 

uoss - MF DIVINOPOLIS J'. ' Mau¡ Ia a 

ÊLÉÊü°.ÊÉZZ'ÉLT'"“”°° 'ífâíà°iêf“"°“'°" &Êmmãmfsfm lllllllllll IIIIIIIIIIII III j 31202707352 _ 12599"" '4 

fi .Riãõüeiàiiiíieiíiro   2°- : _.   sete* te' *r* . ,.  . . . _.  
ILMO. SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DD ES ADO E MINAS GERAIS 

NOME: ISRAEL E ISRAEL um -EPP O 

(da Empresa ou do Agente Auxlllar do Comercio) 
requer a V.S° o deferimento do seguinte ato: N° FCNIREMP 

W   IIIIIIIIIIJIIIJIIILIIIIIIIIIIII 
VIAS DO ATO DO EVENTO QTDE_ DESCRIÇÃO DO ATO I EVENTO  =   ALTERACAQ 

A21 1 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 
2244 1 ALTERAcAo DE ATIVIDADES EcoNoMIcAs (PRINCIPAL E 

sEcuNgijiAs) , 

2247 1 ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 

201 5 1 ALTERACAO DE oBJEro SO_CI_AL 

Representante Legal da Empresa! Agente Auxiliar do Comércio: 

amou¡ Nome: I . 

Local Assinatura: 
Telefone de ntati:: 

 

19 Novembro 2012 *' 

- Data #uso 9.5x JUNTA cmencmgí-'F- ~ .  .wi. :-.H.°.- .'-i.z....-.msem - _- a. ›. :Éàlfàz-'MÉWJ  
DECISÃO SINGULAR ü oEcisAo COLEGIADA 

Emas) ErnpreEarIaIIais] lguauals) ou semalhantqs): ü SW¡ E NÃO Processo em Ordem Adedaeo 

l I' 

Data 

ü NÂO __I_I D NÃO __I_I . Responsável 

' Data Responsável Data Responsável 

  
  

DECISÃO SINGU LAR 

ü Processo em exigência. (Vide despacho : 

rw 'g/Fwooesso deferido. Publique-se e erqulv 

D Processo Indeferido. Fubllqueúe. QZÉJÀLIQLÕ 
_ Data Responsável 

DECISÃO CULEGIADA Jaqueline   I a- Exigência 4- Exigancia 5' Exigência 

D matam... .u. _.'...:..A...l-.ia num. dnrngnhn om !Intl-Is anos-Í.; n: ' e   E a a 
FmwÃ Í' ' ;uma comencw. no Esrnnàbtinñlliwñtãnag  n' 

cem-u: a ' IEC O . ü _Pragas_ _ . E” 26" _uánàazlstno son o uno-Ana 'l 55 
!ISRAEL E ERÀEL LTDA -EPPI 

_.-  q rnoTocoLo: 125911754 ›  
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  r. Juma Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico que este documento da empresa ISRAEL E ISRAEL LT 

I 

26/1112012. Para validar este documento, acesse wvvw.juoemg.mg  

L -ALeTERl-\ÇÃO CONTRATUAL N! 01 DA SOCIEDADE EMPRESARIA "ISRAEL E ISRAEL LTDA - EP ' 
PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO. brasileiro, casado-em ge _ __ __ _ 

empresário, portador da CI n” lili-B. 641.111 SSPIMG. ÇPEn: 4§6.0q0.99§68,¡nqsc_ido em 04-11-1961. 
natural de ARAÚJOS-MG, residente e domiciliado em BAMBUl-MGÍE' Rtia Padrtrüomlngos, n° 117, 
Apto 01_ bairro Cerrado, CEP 38.900.000; GISLENE SUELI DA SILVA ISRAEL, brasileira, empresária, 
casada, em regime de comunhão universal de bens. natural de BAMBUl-MG, nascida em 10-12-1964, 
portadora da cl n° MG-3.547.665 SSPIMG, CPF n° 515.236.716-53. residente e domiciliada em 
BAMBUl-MG, a Rua Padre Domingos, n” 117, apto 01, bairro Cerrado, únicos componentes da 
Sociedade Empresaria Limitada denominada ISRAEL E. ISRAEL LTDA - EPP, corn sede em BAMBUÍ- 

MG, à Rua Padre Domingos, n° 117, bairro Cerrado. CNPJ n° 23.407.794l0001-08, com seu contrato 
constitutivo arquivado na JUCEMG, sob n” 312.027.078.52 em 15-08-1987 e consolidação do contrato 
social em 28/011200-4 sob o n” 3058958. resolvem de comum acordo alterar seu contrato social e 

consolidação dele, conforme as cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula 1° - A sociedade gira sob o nome empresarial de ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP. 

Cláusula 2° - O capital social que era de RS 2.000,00 (dois mil reais) dividido em (duas mil) quotas de 
RS 1,00 cada. passará neste ato para RS 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) 
quotas de R$ 1.00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizaclas em moeda corrente nacional, 
no ato da assinatura desta alteração e distribuidas entre os sócios da seguinte forma: 

PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO ------- -------18.000 quotas = R3 18.000,00 = 90%. 

GISLENESUELI DA SILVA ISRAEL -------------2.000 quotas 5 RS 2.000,00 = 10°/o. 

.Cláusula 3° - A sociedade altera nesta data o seu objetivo social, passando a exercer o comércio 
varejista e mercadorias em geral. com predominância deprodutos alimentícios, supermercados, 
comércio varejista de gás llqueteito de petróleo (GLP), comércio varejista de laticínios e frios, 
comércio varejista de carnes-açougues, comércio varejista de carne bovina. suína e derivados, 
comércio varejista de bebidas, padaria e confeitaria com predominância de revenda. comércio 
varejista de hortifrutigranjeiros, comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos 
de informática, comércio varejista de artigos de papelarimcomércio atacadista de carnes bovinas 
e suinas e derivadosmomércio atacadista de suprimentos para informática, trans porte rodoviário 
de carga,_exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e Internacional, 
comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e video. comércio 
varejista de cosméticos, produtos de perfumarlas e de higiene pessoal. 

_ Cláusula 4°- O prazo de duração da sociedade é indeterminado_ 

Cláusula 5*'- A sociedade e empresa ria sob a forma de sociedade limitada, regida pelo novo Codigo Civil 

( Lei n° 10.406, de 1010112002) art. 1.052 e alterações seguintes. 

Cláusula 6° - A responsabilidade de cada socio e restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 

solidariamente pela integralização do capital social. 

Cláusula 7° - As quotas de capital são indivislveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros 
sem o expresso consentimento do outro socio. a quem fica assegurado, em igualdade de condiçoes, 
preço e direito de preferencia para a sua aquisição se posta a venda. formalizando, se realizada a 

'cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

Cláusula 8°' - A administração da sociedade e exercida pelo sócio PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO, 
que fará uso do nome empresarial, licando por este motivo, expressamente proibido, subscrever 
endossos. saques de favor, fianças ou abonos que possam envolver a responsabilidade social. 
Respondera tambem perante a sociedade e terceiros pelo excesso de mandato que praticar com 
violação da Lei e do Contrato social e reresentara a sociedade ativa e passivamente, judicial e 
extrajudicialmente e tem os mais nc ' ~ ' - tribuindo e se incumbindo dos 

encargos e da administração soci Isa? . que afete as atividades sociais, so pro uzi ao DATA: . 7 
 

    

 

E t có ' f ' ' ' ' - - s a pia oi autenticada digitalmente e assinada em 011122015 por Marinely de Paula Bomñm - Secretária- eral. 
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-- ALTERAÇÃO CONTRATUAL N9 01 DA SOCIEDADE EMPRESARIA "ISRAEL E ISRAEL LTDA - 

Cláusula 9° - Fica estabelecido que a sociedade: 'nao :tera 'conselho ñscalt “todavia, para suas 3 
deliberações os administradores adotarao preferandalnieateía fortñã ehtábéleêide no parágrafo 3° do 
art. 1.072 tdo Código Civil. tornando-se portanto dispensar/eis a Fêuríiâô ou assembléia quando todos os 
sócios decidirem por escrito. sobre a materia que seria objeto delas. 

Cláusula 10°- Ao termino de cada exercicio social, em 31 de dezembro. o administrador prestara contas 
justiticadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário. do balanço patrimonial e do 
balanço de resultado econômicqcabendo aos socios, na proporção de suas quotas os lucros ou perdas 
apuradas 

Cláusula 11°- A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou dependencia_ mediante 
alteração contratual assinada por todos os socios. 

Cláusula 12°- O sócio administrador PAULO JOSE lsRAEL AZEVEDO. tera u_ma retirada mensal a titulo 
de pro-labore a ser fixada, de comum acordo entre os sócios e, observadas as disposições pertinentes. 

Cláusula 13°- No caso de falecimento de um dos sócios, não implicará de imediato na dissolução da 
sociedade. podendo os herdeiros ou sucessores maiores e capazes, assumir seus direitos e deveres 
dentro da sociedade. Na hipotese de não haver herdeiros susceptiveis de assumir na sociedade os 

N direitos e deveres ou do "de cujus" ou, se os interesses destes colidirern corn o do sócio remanescente. 
proceder-se-a a um levantamento , cujo resultado_ se positivo, sera pago pela sociedade , na fonna e 

prazo que dispõe este contratos se negativqpelos herdeiros ou sucessores do "de cujus" a sociedade 
igualmente na forma e prazo que dispõem este contrato. 

Cláusula 14' - As modificações do contrato social, que tenham por objeto materias tais como: 
denominação ,sede,objeto. administração. aumento de capital, admissão de novos sócios. destinação de 
lucros . somente poderão ser processadas por deliberação unânime dos sócios, tornando -se 
dispensáveis. reunião ou assembléia quando os sócios decidirem por escrito, como determina a cláusula 
9”. 

Cláusula 15°- 0 socio, PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO, declara. sob as penas da [el, que nao está 
impedido de exercera administracao da sociedade, por te¡ especial. ou em virtude de condenação 
criminal. ou por se encontrar sob os efeitos dela, que vede, ainda que temporariamente. o acesso a 
cargos públicos. ou por crime falimentar. de prevaricação. peita ou suborno concussão, peculato_ ou 
contra a economia popular. contra o sistema financeiro nacional. contra normas de defesa da 
concorrencia, contra as relaçoes de consumo, fe pública. ou a propriedade. 

Cláusula 16°- Fica eleito o foro de Bambu¡-MG. para o exercicio e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes deste contrato. 

E. por estarem assim justos e combinados, assinam o presente instrumento em O3 vias de igual teor e 
forma. A ' 

Bambu¡ (MG) 10 de novembro de 2012. 

  

 
 

PAULàJÔSE ISRAEL AZEEDÔ GISL%E SUELI DA SILVA ISRAEL 
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Llcitas e contra! 
SAAE Piumhi - 
   _ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

› Certitico que este documento da empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP. Nire 31202707852, foi deferido e arquivado sob o n° 4963155 em 
26/1 1/2012. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 0151002480407 e o código de segurança c1Xa 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2015 por Marinely de Paula Bomtim - Secretári -Geral. 
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' Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  Certifico que este documento da empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP, Nire 31202707852, 
2611 112012. Para validar este documento, acesse wuvw.jucemg.mg.gov.br e informe n” foi deferido e arquivado sob o n" 4963155 em 
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.___ 3058958 28/01/2004 
MINAS GERAIS 

Representante Legal da Erriprasa !Agente Auxiliar do Comércio: 

_ BAMBUI/IVIG ______ Nome:  ._...  _â '-903' Ass' tura:  RECMAN EXC E fltggg 4 renault:: de cuntalo' t: PDI 
L Data  '-- - 

l 

' z-..ustr-nA--runta  
w DECISÃO SINGULAR 

...x 

›:  *W 4.' 

É] DECISÃO coLEGtADA 

 
E] sum 

Normas) Emprlasarialhlls) magnata) ou sunelhantem: 

D sm 
Processo em ordem. 

decisão. 

.gaim mu. 

Responsável 

Cl 
Fracasso deferido. Publique-se a arquiva-Be. 

(Vlde despacho em folha amam) 

[j Processo Indarerrdo. Publique-se. 

3-- ;Onda 

Ao 'j "m 'Taí' '*  D " 
DECISÃO SINGULAR 

2' Eli-hdmi¡ 
Pronam em exlgencla. 

DECISÃO GOLEGIADA 

2- Extnância 

D 
E] Pmwsao deferido. Publique-sa e arquiva-se. 

D Processo em exigência. (Vide despacho em falha anaxa) 

E' Fracasso lndalarida. Publique-sa. 

I J 

Data 
7' :mamada 

OBSERVAÇÕES: 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

õ Modjzog Gmllmll Editora Lua. CGC. 17310101490 - BH. MG. 
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S|TE DA JUNTA COMERCLSJÊL 

  0mm- 
_ mago e arquivado sob o n” 3058958 em 

~ E515 497275 e o código de segurança auBX ecret ria-Geral. 
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 _.__ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

ISRAEL E ISEL LTDA 
Folha: 1/3 

PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO , brasileiro , casado em regime de comunhão universal de 
bens . empresário , portador da CI n° M. 8.841.111, expedida SSP-MG . em 10-12-1993, CPF n° 
436.040.996-68 . nascido em 04-11-1961 , natural de Araújos-MG . residente e domiciliado em 
Bambuí -MG, à Rua Padre Domingos 117 , Apto 01, Bairro Gen-ado , CEP. 38.900.000, GISLENE 
SUELI DA SILVA ISRAEL , brasileira . empresária _ casada em regime de comunhão universal de 
bens . natural de Bambuí-MG. nascida em 10-12-1964 , portadora da Cl n° 3.547.665, expedida 
SSP-MG , CPF n° 515.236.715-53 . residente e domiciliada em Bambuí-MG , à Rua Padre 

Domingos _117 , Apto 01 m Bairro Canedo . CEP.38900.000. unicos sócios componentes da 
Sociedade Empresarial Limitada que gira sob a denominação social de ISRAEL E ISRAEL LTDA 
, com sede em Bambuí-MG , à Rua Padre Domingos 117 . Bairro Cerrado , CNPJ n° 
23.407.794/0001-08 com seu contrato constitutivo arquivado na JUCEMG , sob n° 

31202107652 em 16-08-1987 . resolvem de comum acordo alterar seu contrato social 
conforme Cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula 1' - A Sociedade gira sob a denominação social de a ISRAEL E ISRAEL LTDA n . 

Cláusula 2* - O capital social é de R$ 2.000,00 ( Dois mil reais ) dividido em 2000 (Duas mil ) 

quotas de R$ 1,00 cada uma, totalmente integralizadas. ern moeda corrente do 
pais , pelos sócios: 
PAU LO JOSE ISRAEL AZEVEDO 
GISLENE SUELI DA SILVA ISRAEL 

1800 
200 

QUOTAS R§ 1899.00 
QUOTAS Rs--goopo 

cláusula 3" - O objetivo social é o comércio varejista de gêneros alimentícios em geiñlze revenda 
de gás para cozinha, açougue, padaria. 

Cláusula 4" - O prazo de duração da sociedade é indeterminado. 

Cláusula 5* - A sociedade é empresária sob a forma de sociedade limitada, :mas: pelo novo 
Código Cívil (Lei n” 10.408. de 10m1l2002), art. 1.052 e seguintes . z. : 

cláusula 6' - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

Cláusula 7' - As quotas de capital são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas a r 
-ceiros sem o expresso consentimento do outro socio , a quem tica assegurad 
em igualdade de condições , preço e direito de preferência para a sua aquisição se 
postas a venda .jonnalizando , se realizada a cessão delas , a alteração contratual 
pertinente . 

Licitação í ' 011W”  Certiñco que este documento da empresa ISRAEL E ISRAEL LTESAÉÊIIIÍDÊISÚÊÊTOYIMZ, foi deferido e arquivado sob o n° 3058958 em 
28/01/2004. Para validar este documento. acesse wuvw.jucemg.mg.gov.br e infonne n° do protocolo 6151002497275 e o código de segurança BuBX 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03112/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
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ISRAEL E ISRAEL _ LTDA 
Folha: ?JB 

31 03528 237° 

  
semente proibido, subscrever endossos, saques de favor, fianças ou abonos que 
possam envolver a responsabilidade social , responderá perante a sociedade e 
terceiros pelo excesso de mandato que praticar com violação da Lei e do Contrato 
social e representará a sociedade ativa e passivamente , judicial e extrajudiciai- 
menlae e tem os mais amplos poderes de administração , distribuindo e se incum- 
bindo dos encargos e da administração social; 0 pedido judicial de concordata , 

autofaléncia , ou qualquer outro ato juridico que afete as atividades sociais , só 
produzirão os efeitos , quando subscrito por todos os sócios- 

cláusula s' - Fica estabelecido que a sociedade não terá Conselho fiscal, todavia, para suas 
deliberações os administradores adotarão preferencialmente a forma estabelecida 
no § 3° do art. 1.072 do Código Civil, tomando-se portanto dispensáveis a reunião 
ou assembléia quando todos os sócios decidirem por escrito, sobre a matéria que 
seria objeto delas. 

cláusula 10' - Ao término de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o administrador prestará 

contas justíficadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, 
do blanço patrimoniai e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, 
na proporção de suas quotas os lucros ou perdas apurados. 

Cláusula 11' - A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependencia, 
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

o I n 
loco 

Cláusula 12" - O sócio administrador , PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO , terapireito a uma 
retirada mensal a titulo de pró-labore, a ser fixada, de comum acordoenae os só- 
cios e, observadas as disposições regulamentares pertinentes. g 

Cláusula 13° - No raso de falecimento de um dos sócios, não implicará de:_i _adianto na 

Í. Í. 

dissolução da sociedade, podendo os herdeiros ou sucessores maiores.? capazes, 
assumirem seus direitos 'e deveres dentro da sociedade. Na hipótese' demão haver 

'W herdeiros susceptíveis de assumir na sociedade os direitos e deveres ..do !de cujas” 
ou, se os interesses destes oolidirem com o do sócio remanescente, proceder-sea 
a um levantamento. cujo resultado, se positivo, será pago pela sociedade. na for- 
ma e prazo que dispõe o presente contrato e, se negativo, pelos herdeiros ou su- 
cessores do "de cujas” à sociedade igualmente na fomia 'e prazo que dispõe este 
contrato. 

denominação, sede, objeto, administração, aumento de capital, admissão de novos 
sócios, destinação de lucros, somente poderão ser processadas por deliberação láusuIa 14" - As modificações do contrato social, que tenham por objeto matérias tais como: 

unânime dos sócios, tornando-se dispensáveis, reunião ou ssembiéia quando os 

   uma Comercial do Estado de Minas Gerais 

sócios decidirem por es 
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 :x : Conlfalos 
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Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03112/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Serei. 
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C. EMPRES *   - CONSOLIDA ÃO D O CONTRATO SOCIAL DA SO 

ISRAEL E ISRAEL LTDA  
Folha: 3/3 

Cláusula 15° - Fica eleito o foro de Bambuí-MG , para o exercício e o cumprimento dos 
direitos e obrigações resultantes deste contrato . 

Cláusula 16° - O sócio administrador PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO , declara sob as penas 
da lei. que não está impedido de exercer administração da sociedade. por lei es- 
pecial. ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efei- 
tos dela, a pena que veda, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públi- 
cos; ou por crime falimentar. de prevaricação. peita ou suborno. concussão. pecu- 
lato, ou contra a economia popular, contra o sistema ñnanceiro nacional, contra 
normas da defesa da concorrência. contra as relações de consumo. fé pública. ou 
a propriedade. 

E, por estarem assim justos e combinados, assinam o presente instrumento em 03 
vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

_ (três) 
/N 

BAMBUI (MG), 3o de Nove ro de 003. 

TESTEMUNHAS: ' ' ' °: 

Assinatura: ;mí G  
CPF m: ' z. ° °¡ 

Assinatura:  - : ¡ : 
A CPF n°: . _ f g _ 

rw : : o n : 

CONFERIDAJCÊÉSÉIFORMÉM l' 

sms DA JUNTA conseguia.; 

JUNTA-COMERCIAL no ESTADO n¡ Minas esmas. 
BElTIFEDD o neemno sono um.: 3058953 
nan: 23/01/2004 merecem: 047100613 

  
Licltaç . s 'Í Contratos 

SAAE Piumhi - MG Q 
#ISRAEL E ISRAEL LTDA JE# 

'v-_Ízmi-_e- /~=*“.T:...(Z" 7° -  

'^ *v Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico que este documento da empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP. Nire 31202707352. foi deferido e arquivado sob o n” 3058958 em 
2810112004. Para validar este documento, acesse mmjuoemgmggowbr e informe n° do protocolo C151002497275 e o código de segurança BUBX 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 031122015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretár' -Geral 

*i 

  



!LMO SR. PRESÍDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS. 

ñ !SRAEL E ISRAEL LTDA, COM SEDE EM BAMBUl-MG, A 
RUA PADRE DOMINGOS 117 . CERRADO . CNPJ N” 23407379410001-08 , 
VEM REQUERER A V. 8° O DEFERIMENTO DO REGISTRO DA 
CONSOLÍDAÇAO DO CONTRATO SOClAL JUNTO A ESTA REPARTIÇÃO. 

BAMBUI (MG), 26 DE DEZEMBRO DE 2003. 

ISRA ÉISRA L_A 

COMERCIAL 
SHE. DA JUNTA \ CONFERiDA. CONFORME 

x. -^ 

._ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

.- CerliITco que esle documento da empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP_ Nire 31202707352. foi doferido e arquivado sob o n" 3058953 em 
28¡01f2004. Para validar este documento. acesse wmm.juoemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 0151002497275 e o código de segurança 8uBX 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secrelària- eral. 
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ISRAEL E ISRAEL LTDA - CNPJ.23.407.794/0001-08 
Rua Padre D0mingos,l17 - Cerrado - Bambuí - MG - Tel.37-3431-1209 - 
sugermercadoisrael@hotmail.com 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 90/2017 
_PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 

A empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°. 23.407.794/0001-08, 
por intermédio de seu representante legal o Sr. PAULO JOSÉ ISRAEL AZEVEDO, 
portador do Documento de Identidade n°.M-8.641.1I1 SSP-MG e inscrito no CPF sob o 

n°. 436.040.996-68, 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 (X). 

Piumhi - MG, 10 de abril de 2017. 

ISRAEL E IS ELTDA 
CNPJ .234073794/0001-08 
PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO 
CPF.436.040.996-68 - C.I - M.8.641.1l1 SSP-MG 

53.407.794/0001-00' 
israel e Israel Ltda. 

Rua Padre Domingos, 117 
Cerrado - CEP 38900-000 

L_ Bambu! - MG _J 



ISRAEL E ISRAEL LTDA - CNPJ.23.407.794/0001-08 
Rua Padre D0mingos,1l7 - Cerrado - Bambuí - MG - Tel.37-3431-1209 - 
g1permercadoisrael@hotmgil.com 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 90/2017 
PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 

A empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°. 23.407.794/0001-08, 
por intermédio de seu representante legal o Sr. PAULO JOSÉ ISRAEL AZEVEDO, 
portador do Documento de Identidade n°.M-8.641.111 SSP-MG e inscrito no CPF sob o 
n°. 436.040.996-68, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais 
para qualificação como Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3° da Lei Complementar 
n.° 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4° deste artigo, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada 
lei. 

IsRAEL E ISRAEL LTDA 
CNPJ.23.407.794/0001-08 
PAULO JOSÉ ISRAEL AZEVEDO 
CPF.436.040.996-68 _ C.I _ M.8.641.11l SSP-MG 

Ií3.4o7.794/ooo1-tíísl 
Israel e lsrael Ltda. 

7 Rua Padre Domlnáü» ll 
Cerrado › CEP 38900-000 _J 

0 ?l 



Secretaria de Governo da Presidência da Repúbtica 
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 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comerciat e são 
vigentes na data de sua expedição. 
Nome Empresarial: ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP 

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

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

3120270785-2 23.407.794/0001-08 16/09/1987 01/09/1987 

Endereço Completo: 

RUA PADRE DOMINGOS 117 - BAIRRO CERRADO CEP 38900-000 - BAMBUI/MG 

Ohieto Social: . 

COMERCIO VAREJISTA E MERCADORIAS EM GERAL. COM PREDOMINNCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, 
SUPERMERCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIOUEFEITO DE PETROLEO (GLP), COMERCIO VAREJISTA DE 
LATlCINlOS E FRIOS, COMERCIO VAREJISTA DE CARNES-ACOUGUES, COMERCIO VAREJISTA DE CARNE BOVINA, SUINA E 
DERIVADOS, COMERCiO VAREJISTA DE BEBiDAS. PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINNCIA DE REVENDA_ 
COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E 

SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARiA,COMERClO ATACADISTA DE 
CARNES BOVINAS E SUINAS E DERlVADOS,COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICAIRANSPORTE 
RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNIClPAL. INTERESTADUAL E 
INTERNACIONAL, COMERCIO VAREJESTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, 
COMERCEO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIAS E DE HIGIENE PESSOAL. 

Capital Social: R$ 20.000,00 Microempresa ou Prazo de Duração 
VINTE MIL REAIS . Empresa de Pequeno 
Capital tntegralizado: Rs 20.000,00 P°"° INDETERMINADO 

“NTE m Rms EMPRESA PEQUENO 
PORTE 

(Lei Complementar 
n°123/o6) 

Sócio(s)lAdministrador(es) 

CPF/NIRE Nome - Term. Mandato Participação Função 

515.236.716-53 GISLENE SUELI DA SILVA ISRAEL xxxxxxx R$ 2.000,00 SOCIO 

436.040.996-68 PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO N xxxxxxx R$ 18.000,00 SÓCIO/ADMINISTRADOR 

Status: XXXXXXXX Situação: AÍIVA 

Úttimo Arquivamento: 26/11/2012 Número: 4963155 

Ato 002 - ALTER/ACAO 

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) 

2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 

2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL 

Empresa(s) Anteoessora(s) 

Nome Anterior Nire Número Aprovação UF Tipo Movimentação 

ISRAEL TELES E CIA LTDA xxxxxxx 1475534 xx xxxxxxx 

NADA MAIS# 

-i 

Certidão Simplificada Digital emitida pela Junta Comerciai do Estado de Minas Gerais e certiñcada digitalmente. Se desejar contirmar a 

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

1) Validação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visual (digite o n° C17000065B2l0 e visualize a certidão) 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII "A Páginawei É 17/165995-3 sff 

Belo Horizonte, 20 de Março de 2017 20:11 



27103/2917 | Comprovante de inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

_ Corriprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de identificação da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 

RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA Do BRASIL 

cADAsTRo NACIONAL DA PESSOA JURIDICA  
ISRAEL E ISRAEL LTDA - EP 

NÚMER DE INSCRIÇÃO AMT ADEAE RT 

23.407c.)794i0001-0B COMPROV E DE E DE SITUAÇÃO ::OBM 9:7 um 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

nen-nm: 

“ 'íon IGO E DEscRIçAo DA ATMDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

supermercados |47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS sEcUNDARIAs 

4184-9-00 - comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 
4721-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 
4722-9-01 - Comercio varejista de carnes - açougues 
47323-7-00 - Comércio varejista de bebidas 
4721-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 
4724-5-00 - comércio varejista de hortifrutigranjeiros 
4751-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
4161-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
46.34-6-01 - comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 
4651-6-02 - com ércio atacadista de suprim entos para informática 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga. exceto produtos perigosos e m udanças, interm unicipai. 

interestadual e internacional 
4753-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de pe rfum arla e de higiene pessoal 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREAJURIDICA 

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LocRADouRo NÚMERO COMPLEMENTO 

R PADRE DOMINGOS 117 

CEP IaAIRRoIDIsTRITo MUNICIPIO u: 
38.900-000 CERRADO BAMBUI MG 

ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE 

ENTE PEDERATIvo RESPONSÁVEL (EFR) 

iii-H 

SITUAÇÃO cADAsTRAL DATA DA sITuAçAo cADAsTRAL 

ATIVA 26i02l2005 

MoTIvo DE snuAçAo cADAsTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA sITuAçAo ESPECIAL 
tátil-I'll Rititi¡ 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 27I03l2017 às 14:35:14 (data e hora de Brasilia). Página: 1i1 

httpzi/IwmreceitafazendagovbrlpessoaiuricücaicnpjfcnpjrevalimpressaofimprirnePaginaasp @f 
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MINISTÉRIO DA FAENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS Aos TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA 
UNIÃO 

Nome: ISRAEL E |SRAEL LTDA - EPP 
CNPJ: 23.407.794l0001-08 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do 
sujeito passivo acima identilicado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome. relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN). 

Esta certidão é \ràlida para o estabelecimento matriz e suas iiliais 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 allneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n9 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à \Ierilicação de sua autenticidade na lntemet, nos 

endereços <httpzllmrwwxeceita.fazendagoubr> ou <http:lIwww.pgfn.fazenda.goubr>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFBIPGFN n9- 1.751, de 0211012014. 

Emitida às 18:03:25 do dia 02102/2017 <hora e data de Brasília>. 
válida até 0110812017. 

Código de controle da certidão: 3C56.461E.9602.48D5 
Qualquer rasura ou emenda invalidarà este documento. 

1I'1 
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SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 

i' 

_ - ; . CERTIDÃO EMITIDA EM: 
CERTIDAO DE DÉBITOS TRIBUTARIOS 24/03/2017 

NÉQWV¡ CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
22/06/2017 

NOME/NOME EMPRESARIAL: ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

INSCRI ÃO ESTAD UAL;_ 051555 4230430 CNPJ/CPF: 23.407.794/0001-08 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: RUA PADRE DOMINGOS NÚMERO: 117 

COMPLEMENTO: BAIRRO: CERRADD CEP: 38900000 

DISTRXTO/POVOADO: MUNICÍPIO: BAMBUI 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 
apurads, é certificado que: 

I. Não constam débitos relativos a 'tributos administrados pela Fazenda Pública 
Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado; 

2. No caso de utilização para iavratura_de escritura púiglica ou registro de forma] de 
partilha, de carta de adjudicação ex edlda em autos de Inventario ou de arrolamento, 
de entença em ati-ão de_ separação udiciai, divórcio ou de partilha de bens na união es vel e de escr¡ ura -pubiica de doação de bens im veis, esta ce_rtldão somente terá 
validade se acompanhada da_ Certidão de Pagamento l Desoneraçao do ITCD, prevista 
no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando_ débitos 
tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou Inscritos em Divida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO 'PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá serdconfirmada no sítio da Secretaria de Estado e 
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.m .goanbr ;> certidão de débitos tributários 

=> certificar ocumentos 

cóDiGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2017000200559075 
5 .a. 

htmszfmii-wvlfazendaxru .ooubrIsollctrI/SOLJCDTIDETNHE 746?ACAO=VISUALlZAR8LnurnProtOcOiO=201704526031Zênautenticacaoà/!ÉHTOOABXN yA .. 



_ _ Número: 117 
Complemento: Bairro: @ERRADO 

C.E.P.: 38.900-000 Município: BAMBUI UF; MG 

'x  INSCRICAO BCE INSCRICAO cuc " ; I NUMERO DE CONTROLE 
0304002269 000672 010436 

INSCRIÇÃO ESTADUAL ' " ' C.N.P.J.I'C.P.F. 

0515559420000 i 23.407.794/0001-08 

_,.___.... ,m _. a. _ 

|( E A  tir. p CNIZÊÊIÉÚÀLI DE 

;tr  
MINAS GERAIS  

CERTIDÃO NEGATIVA DE oEeITOs 
' MUNICIPAIS 

NOME/RAZÃO SOCIAL rsRAEI_ E ISRAEL LTDA EPP 
   

   Endereço; PADRE DOMINGOS 

    

  A Fazenda Pública Municipal, atendendo à solicitação da parte interessada, CERTIFICA 
que, revendo seus arquivos e apontamentos, até a presente data, NÂO FORAM 
LOCALIZADOS débitos cuja responsabilidade tributária e/ou fiscal e vinculada a inscrição 
economica I' ?Imobiliária que especifica a presente, atestando na forma do Codigo Tributario 
iviunicipai, que 'NAO constam débitos para a Inscrição Econômica l Imobiliária especificada'. 
Ressalva-se a Fazenda Pública no direito de constituir novos créditos incidentes sobre a 

Inscrição económica acima identifica e que, porventura, venham a ser apu-rados 
posteriormente a emissão da presente .certidão, ressalvando-se, mais, no direito de 
consolidar a inscrição' econômica l Imobiliária acima epigrafada os débitos porventura 
vinculados a outras inscrições econômicas l Imobiliária em decorrência da não atualização 
dos dados cadastrais. Por ser verdade, firma a presente CERTIDÃO para que produza 
seus jurídicos e legais efeitos. 

           
      

-› " DECLARAMOS QUE CONFERIMOS ESTA cópIKcoM 
.O ORIGINAL E CONFIRMAMOS SUA EXATIDAO 

EMÁLDE amu; m: L1/ 

HNAUDADE DA CERUDÃO: COMISSÃO PERM EyTE DE LICITAÇÃO Í 

 
       Jaquelinep E agitada 50H23 “PRF PII-AÇÕES' - " ucltações e Contratos 

   

 

  

MUNICIPAL   Qualquer rasura invalida a certidão. 

O PRESENTE TERÁ O PRAZO DE VALIDADE DE 180 DIAS. 



"W O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 

23/03/2017 httpsz/Mwwsifgecaixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgecFSImprimirPapel.aspWARPessoaMatriz=2649183&VARPessoa=2649183&VA Q 

* n* k    _Ef-AFRÍIÃÊJÊÍFÉÍ _Í_ _fÍÍ-:Í  
CAI   
CAIXA EcoNmmcA FEÉÍERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 23407794/0001-08 
Razão Social: ISRAEL E ISRAEL LTDA 

Endereço: RUA PADRE DOMINGOS 117 / CERRADO/ BAMBUI/ MG/ 38900-000 

A Caixa Econômica Federal, no usotla atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036; de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. i 

quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das 'obrigações com o FGTS. 

Validade: 17/03/2017 a 15/04/2017 

Certificação Número: 2017031701510395652116 

Informação obtida em 23/03/2017, às 15:38:42. 

A utilização deste Certificado para 05 fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de ,autenticidade no :site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

httpszl/\Nwwsifgacai xagovbr/Em presa/C rfICrf/FgeCFSlmpri mirPapel .asp?VARPessoaM atriz=26491838eVAR Pessoa= 2ô491838aVARUf= M G&VARlnscr=. . . 1/1 



Página L 

PODER JUD_ÊIÁ _.      
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ISRAEL E ISRÀEL LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 23.407.794/0001-08 
Certidão n°: l26756424/2017 

'Expedição: 30/03/2017, às l5:l6:O9 
Validade: 25/O9/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 23.407.794/0001-O8, NÂO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 

na Resolução Administrativa n° 1470/20ll do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

t 

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 decorrent s 

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. @:Êã// 

  : 2:2:: . jtns . 101'  



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

BAMBUÍ 

CERTIDÃO civEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA 

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a 

presente data. nas ações especificas de concordata Preventiva l Suspensiva, Falência de Empresários, 
Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, 
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra: 

Nome: ISRAEL E ISRAEL LTDA 
CNPJ: 23.407.794/0001-08 

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 
(httpzllwwwijmg.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 13 de Março de 2017 'às 17:40 

BAMBUL16deMamodeZM7às1m33 

Código de Autenticação: 1703-1610-3350-0005-0897 

Para validar esta certidão, acesse o sitio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Processos f Certidão Judicial I AUTENTICAÇÃO 2 informando o 

codigo. 

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eietrõnico. Qualquer 
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de poss'vel adulteração ou tentativa 
de fraude. 

q) 1 de 1 



ISRAEL E ISRAEL LTDA - CNPJ.23.407.794l0001-08 
Rua Padre D0mingos,l17 - Cerrado - Bambuí - MG - Tel.37-3431-1209 - 
s_unermcrcadoísraeláôhotmaihcom 

O' ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE _ INEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇAO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 90/2017 _ 

PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM ' 

A empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°. 23.407.794/0001-08, 
por intermédio de seu representante legal Sr PAULO JOSÉ ISRAEL AZEVEDO, 
portador do Documento de Identidade n°. M-8.641.111 SSPMG, inscrito no CPF sob 0 
n°.436.040.996-68, Declara, que até a presente data encontra-se desimpedida de 
participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a 
superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme art. 32, parágrafo 2° da Lei 
n° 8.666/93. 

Piumhi- MG, 10 de abril de 2017. 

ISRAE EL TDA 
CNPJ .214073794/000 1 -008 
PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO 
CPF.436.040.996-68 - C.I - M.8.641.l11 SSP-MG 

33.407.794/0001-09 
lsrael e lsrae| Ltda- 

Rua Padre DominQ°5= 117 

Cerrado - CEP 33900-000 J 

m 
0 9P 



 _í . _séçviço Autõnqmn de AguaÍçvEsgotà - * _ _ __  
_ _- ›_  diretúriaexcculix' 'TsáaàpitanihLçomJgr - _ 'ÇNPJ:23.782.81(3!0001!OÍ' 

tatárqtlia ãljiqniçipaHLci 1035190) Praçafl ajãoarç.; 211m 3792. _ ' !BI 165-” 7 
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DECLARAMGB @UE cemsânimas ESTA CÓPIA com 
o ORIGINAL E cowmammos sUA EXATIDÂO 

ENLQQDE  DE 862W 

     _  ' ÇÃO 
Jaquenepa É ' 

PREGOEIRA 
Licitações a cont-atoa 
“sAAEPlumhI - MG 
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DECA s ESTA  
o ORIGINAL E CONFIRMAMOS sua EXATIDÃO - 

EMQÉLDE mm# oeàül S' m( 
T COMISSÃO PERMÀNÊHTE DE LICÍTAÇÃO 

Jaqueline Al ~ a e * uza 
PREGOEIRA 

Licitações e contratos 
SAAE Piumhi - MG 

  
  

 rn. 



.í. l' DE Ffêífàü . .I-Í-ILÀI l/.gí›.il'3't1:4!. EN- 
5.40131 EYIÂÁEFE' PGR CGTHÉ. BE ..RE'SP9N3AB.I?LIEJTÉÚÊ LIIÉ-HITÁPR 

f-"sigf-'Iixllíif-“s àiítiíízfítâ &ÉILVf-*s 'PEEÇI 5711132111214, Ihifwi-'itzgi  u  
oomoro-iogite nes-içlonãçyo eo dom-ioiiiacda a- :Rtla D.!_§êe?;lÍí§oí¡*ÍIÉ,; 1...'1.Eíâ :Bçoirro 
Jardim Amérioaa Píumhiüüü, natural de:*@ãphh;:MQwñaaàida“ em 
grama-rasa, pofrtadora da -Cédula de ravaintfcxad-e x19 t«1›-eu2;_3-2.4'r1, 
oxperçlidaz pela SSP/MG.. e cio. CPF nã: 4184.lJ:8.2'0.B'-2@, 'filha CÂE§=~':Í__OÍ1“$pdínO 

-Vieira Sds-iva -ej Alisinda Elorrd da- s.Silva_,_-_ t.iíc.ula-z~f da firma inü-ãívíit-dual 
dio mfeamo_ BONÉ-t¡ _rggiatrádzsx ::a Junto Íü"tsgr_r_ro_zrfcg.í;al  Estado de Efinata _ 

Go:x-==oi.$ sáb  x19... .3IlEiÍ5??-:4=$.2.1i. -ema  Afiàiâíâk-MÉ) 41.. ~ .ã.:.ç-..1S3/@@9i- 

46.'. 'Iiíãfààíàíàvicap  _ng BÊ151..;82;4:;._J.-§5&s.699.8¡- iíiniírígõü' suga azt-:jpxxoicíade-*s 

em @1/9-_1/=9'-3,' com' o- õb:fe'ti\r§o  .mor-trial &vai-eniítssta. de Mercearia; 
admite nesta data 'o' sócio EVANDEIÍQ DOS REIS 'EEIXE_I'RA, brà§i.er_i.1eir-o, 
-casado, comercíañté, residente o domiciliado a. Rua D.Pàdro II, 
1.182 Baizrr-'o Jar-dim América,- Piutxíhi-MG., natural de Var-gem Bonitaw 
Mühnasido em 18/08/62, portaclozr da Cédula de Identidade nã. M- 
2.597.96@3 oxpedido pela SSP/MG, CPF NQ 488.976.626/72; passando a 
.firma incl-i-vidual para, sociedade 'por cotas de; respori-Babiláidade 
l-itnitexda, a Qual. air-ora. ..sob as séguintes .Çzláuatzlas e Condições: là A sociedade reàâülêtíontta da tmjmsfonmáçaâo- giruairâ. ob a 
'denomziênaggoãxa soczívaú; --do "tdÉIiCEAHIÀ MARGGRÉN LT-DPI" "com. sede e for-o na 
cidade de=Piumhi-MG à.Rpa D.Pedro II, 1¡1T6 Bairro Jardim América, 
podendo abrir- filiaiéw em qualquer- pa-r-te do to-r-r-itãnrib =nao=ionaL 

É Zâ) O Àoapital Social de R$3,64(tnos reaia, sessenta e quatro 
g centavos) fica aument-'ajclo nesta diante.: :para R$à?¡0x=@@@,@@ (vinte mil 
g; . reais.) oontra-íbuindo oa sócios com o valor *bofbañl .de Or-$'IL9.996,.;3.6, 

l 

l 

i 

í 

:em moeda; cor-rente n-aoional., na :atacama _'15ropo-r'c;ão ?à iaartioi-âaxaç-,çãeu do 
cada socio, cujo aumento é feito 'most-o arto. 
ao) Após o pr-eíeserite &urgonto de capital. as cotas subscrita-s e 
integralizadas, -f'i.cam oasssi-m (Ifiatríbuí-das entre os sócios; 

"a .ALFINÍÍIA VIEIRA SILVA TEIXEIRÀ . . . . . . 10 cotas . . . . . . . . . . . .Ííüsiútôfàüqõâ  Í _q EUANDEIR DOS REIS TEIIEEIRA . . . . . . . . . ;Hà cotas.: . . . . . . . . . . . .RSS-IÉLQQÊLÔQ 
Í '-9  _Í 'POTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2P) cotas . . . . . . . . . . . .IÊSBZ-Qhíõüühfõíñ 

alii). A responsabilidade dos sócios serão limitadas a importância 
.total do capital social. 
ãâ) 'O objetivo aocial ê.- e; exploração do' comer-cio varejista. de* 
pxwdutos- alimentícios; como Mercearia. 
Sã) O IPf-'àzb de durçà-«Lv do saci-Bolada sor-á po:: tempo indeterminado, 
inicia-ndo ao suas atividades em aula/av. 
Tê) A gerência e acliníniotroo-ão da. sociedade será exercida por- 
omb-oa os socios, que poderão fazer' uso da denominação 
sooialmodendo assinar somente em -ativicítades e obrigações do 
inteanesse da sociedadé, 8917161691115' Vedüedo 4aseninar favora--á aí 

'te~r'-c.e-.i;~.rc›a, tais.- como: -&Í?&.Ê;:S, agbonos, rfztancaa. 
Sã) 'todos os socios dàcrlarvam ox asamantià que ñão of: aczfham 

f ' inclusos_ nos _proib,iç*õ.e.o; de .arquivo  ;ireV-istaa no n52 III, do: l  ajotzizgo '38' da_ lei fodexraü; *x29 4.726 do 'IÍS/@ÍT/BB. 
I 'Q5191 :têío- caso de falecimento de um dos sócios, os herdeiros poderão 
ã 

l 

  
continuar- na "sociedade, indicando -um- ropr-eoentante ,íuntra a mesma, 
o quai substituir-á o sócio falecido nas» -ouos funções 
&dmínist-“r-ativas da “sociedade, ou o socio 1"E:I'n&t'¡e&$C'B1-'1t.& efetxxará o  pag-aumento aos' herdeiros; de: seus nov-ereto.  lüâ) (1o l~ucr~o3 ou prejuízos &punidos; _ r   31: _ 

'¡_\ ode dozeanbro do cüda- ano, &Er-uh; 'mamms-qmmEERms;EsTg&memM era -- 

              = 0 ORIGINAL E CONFIRMAMOS sua EXATIDÃO 

&IMDB;  DEÊQJV 

o comme PERMAÊNT i 

aqugllne Aparecida de ouza 
PREGOEIRA q Licitações e Conf-BIO¡ ea Al: Dlumhi u IIG 

1 . rnt-olüor-ceio. ao seu capital social. u 
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JÍÊJ A SQQÃÊQEÕS ñão poaaui filiais, mas @oderà.a%rí-làa, onâÉ_e' 
quanda Lhe cóñvieb, mediante altêracão ccntratügl. 
12a) Todos os sócioa terão direito a retirada pró-lahoçe, pois 
todos prestarão asus servicos pessoais à sociçdpgeãiãeàâojq Nalor 
«da mesma-de um salário mínimo vigente na regiãqJ ' Q r ~* 

.E. @ür_estanem-assim jugtaa e contraEàd3B§ aàsiàam 6 
inetrumentp. em' Bttree) viaa, de igual teor e 'forma 

com duas' tetstfâmuniha-à, para  raramente ?ira Jun-fia¡ 
Presente 
guntamentà 
comerrcs~ial 'cio Eaetadés- de: M-iñera Gear-ais, 
poder-dg sacíedade. 

Piümhirñü, 18.de novembró de l997. 

 :as: .TnÉâêEln-.Râ 

Í 
de 0"§eira Goncalves 

       
; ÍTEJ. 

/W W /ñâ 
Francisc 

,J 

a.)  Naza&e.Maria da $i _ 

CI M 7;8@5.537 SSP/MG 

DECLARAMOS nus. CONFERIMOS ESTA cóprA com 
o ORIGINAL E CÚNFIRMAMGS sua EXATIDAO 

12min¡  na 30-1? 

COMISSÃ PERMAN DE UCWAÇÃO   \    T  %Jaquà|¡nê.APam°JÚ3d9_$°WF4 
PREGOERA 

Licitações @contatos 'A 

SAAE Piumhi - no É.. 
  

ficando as demais vias-em 

   



.MERGEAFis-!AX 'MA-lãsüójlêâà-N «LTDAME 

A§2IFEÉFI,HkÇ:ÍÂC-«J _cüMTáwkTàílãsitsi  g 5° 
(c E ñ (5 Í* 7° 

En 000 

-NIRE sazussszsoss cms.: 02512.1.o:à:sro.ob1_-3s 

EVANDÇEiR.   ,Tiãixiêliêi-A, brasiieiroi "diñlorc-iaidog_ oomerzeiañte., 
iss-isenta s dõmiciliado a 'Rua Dripeduo- '1I,-_ 1.18/2;,_-E:)aÊ1Í[o.2. .Jardim Afmérlicà¡ _na 

cidade. :de Piumhi _M62 natura! tie-Vargem :Bonita MG; inaseidovém 18ii08ií1j9§2~, 
poriadsr .da Õísdula .de :identidade if* M: ~2;ss97.~96'02,-_§:exped-ícia gaia  
'CPF' ri” 4_33.'9-7.s~43;26_¡i*:-2_ e .QJÍJHN D11. VIEIRA tslLirA., íbfãsiieirãa, ~dixiorciagia-, 

=çomer,õ¡"-a_nte,, residente s' domiciiiaa- s_  ljiF-'edycr 41;, 1='.1í8;_3:_,. bisirro Jardim: 
Amerisa, nasidaüle de' 'iõiumifaf MG. CEF** 329250011, natural 'de -Píusmni-  
nascida 'sm .Zàtüzí-ãâêlõfi. pcsrrsgioata da (Sétima .ds Ldentidéaijle n°"M-ã;.2332..4s71, - 

exyàaedida @caia 'SSáPl-MG. C151: ri? r-4Éi4.1"518.«20'612O;À ú:r-1'i§:3os__ cprrg,p5o_._r.gerífte_sg ida â 

sosiedãêie ÍifiêíitadaxÉ!@ñOÍFFIÍQÊÀÍÇÍH__ÍÍJÍÉRÍÊE-ÀRÍÍQÂ NIARÉQPAN, LTDÀ ME, inscrità - ' 

no CNPJ¡ n° Q42.2?3~1.t32.5í00i3:1~36 e 'na JUGTÉMG :NIRET 'nó 3°1j'205f$_32-90=6 em_ 

25/1 1121997, resoivezm altegçar 565,1 [contrato sccialss o fazem mediante as saguinte 
ciausuia e condiçím: ' ' 

O -objetivo cia sociedade que era a exploração do comercio varejista ::I-e 

produtos aiimentícios e gás dcxmé.stico-, a pçzfrtir da presente alteração contratual 
passa-ra -ai 'sara explóraçàca. do conwezcçio v«arejist'a de ,merçadcri-as sm gerat, 
cónñ 'predominânci-a; de prqêiutas alimàiwtíiâios. minimércàdos, mercearias e 
iarrnazans, comercio varejista .de 'gás iiquefeifto: _de petróleo' (GLP) e 
cottiespondentes de institijiçõets'financeiras " 

ras-ss». FÓRMA os &seus; CDNSTITLI'IÍI.VGFS' DA -SÓQIEDADE FSÇAM. 
somsoumnos  assis-gsm. ›A 'Kisses Pssaxs _SEGUINTES GLAUSUL-I-'xã 

s' comaicoss.: 

: ..›-_-.CLA:US._Laá-IT.,A PRlMEIRÁ m-SEIIIÂIEJFAÍXKIAÇÃD: o nome-emprssarial .de empresa e a 

' .- MERCEARIA WMWÉKJPÀIQ' LTIÍJAILHE. (Art. 99?, ll CGf2002)  
CLAUSULA $EGUNI3A -- EEFM? A sede- social esta situada a Rua Dedro N. 

1.176, bairro Jardim América, na czidade de Piumhi. iuiG ,CEP 3i'925-00'0. 

CLAUSLILA TERGEIRA e» OEEJÍ-Éhrü QOCiAL: O _objetivo da sociedade e a 

explprêição dos comer-cid varejista de mercadctiía-sr-em _geralg_ com predominância 
de produtos al¡i__T=1'Bn_ÍÍCÍ9$'¡, minimeiñcãciosx, màrceãriàs -e¡arma=zen's, comercio 
'varejista de gás liquefeitb de petróieo (GLP) -e correspondentes de instituições 
financeiras... ' 

CLAUSULA QUARTA ›-- CJMPITAL SÓCJiAL: -O capital scciai e de R$ 
2'0.000.00 (vinte 'mil reais¡ 'tcstalmenle- subscrito e integralizado em moeda 

A corrente n.__ac-:ipna1 assim distribuída entre os--sócãost 

Eãyamgieãi' desse¡ “lisíxtxiírra  “lüc-iuotas; . . .   . .R$Í1U'-.-00,=0O 

DECLARAMOS QUE CONFERÍMÔS ESTA CÓPIA COM 
O ORIGINAL E CONFÍRMÀMÔS SUA EXATIDAO 

EMQQDE A ba; Í DE 3043 

cmzssâo PE A TED T AÇÃO 

cataratas 
“ÉTpÍÊÃÊmm -IIG _ q) 



KT. 

¡- 

"w-auf 

_Altinda Vieira :Silvia ..........  ....  1Óaq'ut'as.a._ .........  
 ....  .-20  
GLAUSULA_ tomam - _casado os; ouo-rAs: Aê ssquàtaêisab _iiwiiirisiveisr e; 
não poderão ser cedidas ou_ transferidas.: a terceiros sem cartoon-sentimento do* 

outro .fa-ócio., a "quem -tioa assegurado, em 'igualdade de condições e" preço 
direito de 'preferência para _a seua _aquisição se postas .à venda formalizando, .se 

reallzaada a cessão¡ a alteração contratual_ pertinente. 

rGLAÍtl-SULA: SEXTA» 4-: RESPONSAB1LIDADE::  rasponsàalailidade. _de sadia 
'sócio e .restritas ao valer: de :Suave ?atletas  «frades respondam «eolidaírtameinte 

-;aeláintegtaiizarçião 'do capital aeee-tal. (art.  ídorzrtpz; 

CLÁUSULA, $ETJMA - ÂÚÍÚÍÍNlSTRA-ÇÂÚÓÍÍ A adminifstr-ajçião dia 'sociedade e* 
-exercida pelo* .sócio EVANDEIR Dos Reis TEl-XEtRA, com os poderes e 
atribuições de Administrador; representando a Sotííeldade- .ativa e 
Passivamenteg, autorizar-ida o uso do nome_ empresarial, vedado, no* entanto, 
em atividades .estranheza.- ao interesse-nda ào_çie_dade==ou assumir obrigaçfles. seja 
'em -favor de qualquer' dos quotistas---caiu de terceiros. b-em como onerar ou 

- alienar bens imoveis da sociedade., sem autorização do outro sódio; . (íartigos 

997. VJ, 1,013, 1,015, 00/2002)- 

ÇLAUSULA 0|TAVA - RETIRADA-S: A titulo de pró-labore e a debito da conta 
despesas adrttinistrativas ou equivalentes. o socio EVANDEIR D028- REIS 
TEIXEIRA, fara jus. .a uma _retirada mensal a .ser detemtinadade acordo -oom a 

movimentação da empresa. 
CLAIJSULA NONA -- INICIO DE* ATlvIoAoESâ lnicio- 'de atividactes-z A 
sooieciade iniciou as atividades em 0111211997', e seu' prazo de -duraçãca e por 
tempo indeterminado.. (art. QEl?, 0012002). ' 

CLÁUSULA -DECIMA- -- FÍLlAl-S:  Sociedade não. pos-sui filial. entrefalíto 
'poderá a_ qualquer tampo sabrirem tiliais- ou ,deoendêrnct-as, mediante alteração. 

contratual assinada_ pior' todos os saooios. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PRESTAÇÃO_ DE CONTAS o». 
ADMiNISTRADORA-z Ao térmtno de cada exercício social, em 31 de dezembro, 
proceder-se-à a elaboração do invent-ario. do balanço de resultado econômico, 
cabendo _aos sóxçios., na- proporção de suas quotas, os lucros ou perdas 

apuradas; (art.1065=, 0612002). 

PAR~AGRAFO PRIMEIRO - Nois' quatros' meses seguintes .ao termiño do 
eixeroieio social; :a sociedade delibera sobre as contas e designarão 
administradores quando 'for o_ caso. (art. 107-1 e 1072». parágrafo 2 art. 1.07. 

oor2o._o2). 

PARAGRAFO. _SEGUNDO -- 'Os _sócios devem realizar 'ao' menos uma_ vez por 
ano, ate; o dia 30 die-abril se   ' “  |___ reunrãg ..arm 
objetiva de.; ECLARAMOS QUE CONFERIMOS ESTA com com 

" ' ' OORIGINALECONFIRMAMOS SUA EXATIDAO 

EMQQBEDEÉOÁB_ cwñ  _ 

Jaque mGPÊaGEI _ 

ucuaçneseconm ?f SME Piumhi-HG 
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l - Tomar" as cotas .de administrador e fcííeliberàrísobte ozljíalajtrçe- _patrimonial e o 
-.ba,laíñç.o dra resultado :econômieo: .n ¡. .›.a a 

'll -=.esigna-r:adrnin-istradoresl. íctuandtrforocasoÍ-E. 5,33  ..  É Í n 

lII - Tratar de qualquer outro ..assunto *constante de ordem _do dia.. 

PARAGRAFO TERCEIRO - A convocação para *a reunião de sócios será feita 
mediante-:aviso contra recibo-o, .contenclo- a *ordem do dia', hora, dia e Ioeal, com 
antecedência mínima de;21 dias da data da' reunião.. 

PARAGRAFO QUARTÓ r- Dispetwam-sa as. reuniões quanto :os socios: 
decidirem por escrito, sobre-a matéria .qtde :seria ;objeto;d_alas.= ' 

CLAiJÇ-ÍSULA ..IÍJECIMA SEGUNDA - cessão ea Queria-aê:: As zeotas_ de 
capita] social leão 'indivisíveis e não_ poderão  -.GedÊdaf$; ou transferidas a.. 

terceiros sem o consentimento do =outro sócio, a cíuem ?fica assegurado, em 
ígualdãdfe ,e condições .e preço, o direito: de prefettência :para sua aquisição .se 

postas a venda, efe'r_m;aliiz_a_n;do.- .se realizada a. eessãjoz' .delas, a *alteração 
contratual _permlte_-, :observando o seguinte: ' 

I -- .Os. sócios deverão ser' comunicados por escrito para se manifestarem a 
respeito da preferência no prazo de 30 (trinta) dias. 

ll - Findo o' prazo para o exercicio da preferência', sem que, os sócios se 
.manifestem ou havendo sobras, poderão as' quotasê-ser cedidas a terceiros. 

C.L›.AUS'ULA; 'DÉCIMA TERCEIRA - FALECIMENTO ou lNTER-DIÇÃQ: Sobre 
t3'- falecimento ou 'interdição de qualquer sócio, _a sociedade oontinuàra sua 
atividade com _os herdeiros e sucessora. Não sendo* _possivel ou ¡nexistindo 
interesse _deste ou da sócia remanescente, o valor de seus haveres serão. 

apurados com base na situação patrimonial_ da sociedade, verificada em 
balanço especialmente _levantadcí com .data de ate a n30 días ,anterior adotado. 
_iate 'apago conforme parágrafo_ primeiro. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - A liquidação dos ht-averes devera ser feita em 
moeda corrente nacional e pago em 6(seis) parcelas mensais e sucessivas, 
vencendo-se «a primeira 30 dias após a data do falo. 

PARAGRAFO SEGUNDO - O mesmo procedimento será adotado em outros- 
_casos em que-a sociedade se ,resolva em relação a seu sócio'. (art. 1 _O28 e. art. 
1031, 00/2002). 

CLAUSULA DECIMÃ. QUARTA-zw EXCLUSÃO DE 95001.05:- Quando _a maioria 
dos sócios, representativa de mais da metade do o-apital social, entender que 
um ou mais sócios estão _pondo 'em risco a continuidade d.a empresa, em 
virtude-de atos de inegável gravidade, poderá exclui-los .da sociedade. 

PA;R=A.GRAFQ ÚNIG; _A delibteraçâd :social depende de crguoríurm especializao 
em reuniao' especialmenterej  trooada- para' a, finalidade.. .trem -ciêníeia previa do 
:acusada observando o prinei"”'io> vorijstituoional 'gta amptatdefasza;  ~  “' 'e 'PIACOM 

oEcLARAMUS due CÕNFERIMÕS ESTA co_ 
o ORIGINAL E CONFIRMAMÕS sua ExATIDAO 

Emma¡ A l “Em 
COMtSSÃQPERMAÊ . DE UCVMÇÃO 
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 'Aoz  a;céif”iniejtfr7àgizor det-Hera.? 

sob' as.. ;arenas 'da lei. que não 'esta impedinde* -aj exe __ é dmlnis-fraçãie- da 
-s.c›.eiedade. por' lei especial, 'Qu-gm virtfigree, de e9ngeñ'agãe§§í¡rr§je;a_l§ QL¡ poírse 
encontrarem sob os efeitos dela, a pena rLqueY-,nveuciem ainda' 'que 

rütemporatriamente, .o acesso a cargos públicos, ou por ;crime íalimentar., de- 

BfeVarEcTaçâQ, :peita ou salame_ concu-ssão, peculato, ou contra a economia 
popular., contra o' sistema.. financeiro nacional, contra nermae ide defesa da 
concorrencial, ácontra as ireiíaçfíaies de: consumo, -fé publica, eu a prariedade. 
.'(art.10'iÍ1, paraguaia CC 12002). 

 

CLÁUSULA DEeIMA SEXTA _- cAsoe. OMISSOS:: Os .casos .omissos no' 
presente" instrumento serão resolvidos- d-a ceñferriiidadga "com a legislação' 
"vigente, :aplicável .a matéria_ :especialmente o código eiililí Bzrasíiiíseiro. 

.CALAUÀSULA ::SETHViA - FQRÇÓLFÊCa eleito «e fero- ele da comarca _de- 

Piurrrhí.:  para: o" ;exercício e. O  _mento qie$ direitos; e :obrijgaições 
-restlitariiíels lfiíegste contrate.. 

E, por entrarem assim juntos e contratados, .assinam o .presta-nte. 

instrumento em Bares) vias de igual teor, indo a [primeira sa* 'arquivamento na 
Junta -Cemercial do Estado.. de Minas Gerais e. 2.61.8' -demais po's'te'r'iõrme'nte 
devolvidas, depois de devidamente anotádas "tudo na presença de duas 
testemurlhaeis que também .assinam. 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

'ÉVANDEIR  REIS TEIX'  ' 
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MERCEARlA MARCOPAN LTDA 
CNPJ: 02.281.025/0001-36 

RUA: DOM PEDRO II N91176 -JD AMERICA, P|UMHI/MG 

FONE: (037)3371-2018 - E-MAIL: merceariamarcopan01@yahoo.com.br 
REPERSENTANTE LEGAL: EVANDEIR DOS REIS TEIXEIRA 

DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO TRABALHADOR MENOR 

_ PROCESSO LIC|TATÓR|O N° 9012017 
PREGAO PRESENCIAL DE REG|STRO DE PREÇOS N° o2r2o17 

MENOR PREÇO POR ITEM 

A EMPRESA MERCEARIA MARCOPAN LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 
02.281.025/0001-36, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr 
EVANDEIR DOS REIS TEIXEIRA, portador do Documento de Identidade n° M- 
2.597.960 SSP/MG e inscrito no CPF sob o n° 433.976.626-72, DECLARA, 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 (NAO). 

PIUMHIIMG. 10 de abril de 2017. 

m. 
EVANDEIR DOS 'REIS TEIXE|RA 

Qualificação: REPRESENTANTE LEGAL 
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MERCEARIA MARCOPAN LTDA 
CNPJ: 02.281.025/0001-36 

RUA: com PEDRO n N91176 -JD AMERICA, PIUMHI/MG 

FONE: (037)3371-2018 - E-MAIL: merceariamarcopanül@yahooxombr 
REPERSENTANTE LEGAL: EVANDEIR DOS REIS TEIXEIRA 

DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

_ PROCESSO LICITATÓRIO N° 90/2017 
PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02I2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

A empresa MERCEARIA MARCOPAN LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 

02.281.025/0001-36. por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 
EVANDEIR DOS REIS TEIXEIRA, portador do Documento de Identidade n° M- 
2.597.960 SSP/MG , inscrito no CPF sob o n° 433.976.626-72 DECLARA, sob 
as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como 
Microempresa (ME) art. 3° da Lei Complementar n.° 12312006 e que não está 
sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4° deste artigo, estando apta a 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei. 

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

8.666/93. 

PIUMHIIMG, 10 DE ABRIL DE 2017 



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 Economico 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: MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 
Número de ldentiticação do CNPJ Data de Arquivamento do Ato Data de Inicio de Atividade 

Registro de Empresas - NlRE constitutivo _ _ 

3120533290-6 02.261 .02510001 -36 25111/1997 0111211997 

Endereço Completo: , ~ _. - _ , 

RUA o PEDRO ll 1176 - BAIRRQ JARDIM AMERICA «CEP 37925-000 -ÇPIIJMHIIMG-h    
objeto Social:  w"    w  t  1   . 1-    W e ~ “ 

COMERCIO vAREJIs;=Ax_._.Di-:~_j NTERÊAÊÉRIAS  GEBiÂl,›¡»_1-§_C\§QM PBVEDOMINÍÂNQITQV-_AÉME:TERÕSQEIÍOS ALlMENTlCIOS - 

MINIMERCADOS, MElRC-EARIAS" E ARMAZENS;“COMERÇIQIQ/AREJISTA (GAS LIQUEFEJIIÍOÉDE PETROLEO (GLP). 

 
CORRESPONDENTE'ÉÍEÚNSTITUICAO FlNANêElRA E _ v A ,A 
Capital Social:  R$""20.000',DU " E ' Miergempresa ou; ._ ÍPrazo de Duração 
VINTE iVllL REAIS ' . Empresa .de Pequeno 

Capital lntegralizado: R$ 20.000,00 . _ l - 4 , pm* -_ INDETERMINADo 

VINTE MILREAIS" -...   MÍCRO EMPRESA  ' 

" 7 *  ' ' "' *-~ ;- T = 7 A (Leicomplamentar  . _ 

' ' ' " ~ ,_ W "  'i1°!?I231'06)_ e c_ _ ~  
Sócio(ÊÍIÃEÍn-Iiñistradortes)ç-   CPFINIREÉ fNome' y. v   -_      _ 't TérriHMâñdato Participação'   Função ^ 

404.116.206.20 ALFlNDAVlElRPnSlLvA *   N - _   . «R$;10;00o,o0_ socIo _ __ 

433.976.626-72 EVANDEIR DOS__RElS TEIXEIRA - xxxxxxx R$'10:000.00 _ SOCIOIADMINISTRADUR 

. Situação: ATIVA 

Número'. 4878149- ' 

Status: 
Último Arquivamento: 0210712012 

Ato à _ 002 - ALTERAcAo 
Evento(s)" 2244_ - ALTERAcAo DE ATIVIDADES ECLONQMlÇAS(ERINÇRIPALESEQUNDARIAS)_  

4 2015 - ALTERAcAo DE oeiefrgysioçIAL Í." _. ~ 

051 É- CONSQLIPACAO,DEIÇOISIÍRATOIESTATUTO  _É é " 

 
     

  

Empresats) Anteoessora(s) « ~ - 'A e  _ à .$- . 

Nome Anterior u' Nire Nürnero Aprovação 'UF Tipolvlovimentação 

ALFINDA VIEIRA SILVA TElXElRA - CPF 311057413211-1 XXXXXXX ' XX XXXXXXX 
48411620620 _ _ _ . ' ' .' 1  
NADA MAIS# -' E ' i 

_ 'BeloáHorizonttaoiglde Fevereiro de--2017 15:56"" __ Í  -* 

_ _SE RETÁRIAGE   
SlTE_ DA JUNTA COMERClAL 

DATÀ: 
SAAE_ - Piumhi 

IÍM PIP¡ 

"mf, assessor. 
ÊÀÀE Piumhi - “G 

Certidão Simplificada Digital emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a 

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

validade de duas formas: 
1) Validação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visual (digite o n° 6170000266276 e visualize a certidão) 

Wlilllitlglliltll"l' o   
q) ' . 

_  



061042017 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

t Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 
Confira os dados de Identificação da Pessoa Juridica e. se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. ' 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA  
ÚMERO EINS R ÃO " DATA EABERTURA  covPgggçgggggggggçggoEvE  

NOME EMPRESARIAL 

MERCEARIA MARCOPAN LTDA - ME 

T TULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

iiü-ld-IIÍÍ 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL ,x 41.1 2-1 -00 - Comércio varejista de mercadorias em geral. com predominância de produtos alimentícios - 

minimercados, mercearias e armazéns 

cooieo E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÀRIAS 

47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liq üefeito de petróleo (GLP) 
66.19-3-02 - correspondentes de instituições financeiras 

c DIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZAJURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 
LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 

R D. PEDRO II 1176 

CEP BAIRRDIDISTRITO MUNICIPIO UF 

37.925-000 JARDIM AMERICA PIUMHI MG 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

(037) 3711-347 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
E111* 

ISXNUAÇAU CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 2311212000 

MOT IVO DE SIT UAÇÀO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
Írilifki* *tliülltl 

Aprovado peIa Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 0610412017 às 09:46:16 (data e hora de Brasília). Página: 111 

íczonsulta Q§A,iC,apitaI sacas, i 

Praaarawúglna “ ' 

paraimpreaçãn_ __ : 

 
A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, cílziüg-ue agui. u 

Atualize sua págma E É  
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 MIN|STÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A__0S TRIBUTOS FEDERA|S E A DÍVIDA 

ATIVA DA UNIAO 

Nome: MERCEARlA MARCOPAN LTDA - ME 

CNPJ: 022813251000136 
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome. relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN). 
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se a 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 <httpzllwww.receitafazendagov.br> ou <http:¡¡www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFBIPGFN n9 1.751, de 0211012014. 

Emitida às 20:49:57 do dia 20f12/2016 <hora e data de Brasilia>. 

Valida até 18/06/2017. 
Código de controle da certidão: 1A1F.3F22.AA93.7465 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



1510312017 

SEFIMG - SIARE 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS  
_ _ _ l CERTIDÃO EMITIDA EM: 

CERTIDAO DE DEBITOS TRIBUTARIOS 15/03/2017 

"egaüVa CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 

13/06/2017 J 

NOME/NOME EMPRESARIAL: MERCEARIA MARCOPAN LTDA - ME 

ànêsCRIçÃO ESTADUAL: 51582413800- 
CNPJ/CPF: 02.281.025/0001-36 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: RUA DOM PEDRO Il NÚMERO: 1176 

COMPLEMENTO: BAIRRO: JARDIM AMERICA CEP'. 37925000 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: PIUMHI UF: MG 

Ressalvadop direito d_e_a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado 

que: 
1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 

Advocacia Geral do Estado; 

2. No caso de utiligação para lavratura de escritura gública ou re istro de formal de partilha, ge 
carta de adJudicaçao expedida em autos de inventário ou de__arro aguento, de sentença _em açao 
de separaçao Judicial, divorcio, ou çlepartilha de bens na _uniao estavel e de escritura publica de 
doaçao de bens imoveis¡ esta certidao somente terá validade se acompanhada da Certidao de 
Pagamento l Desoneraçao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/ 2005. 

Certidão válida para todos o_s _estabelecimentos_ da empresa alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou Inscritos em Divida Ativa. . 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta _certidão deverá ser confirmada rio sítio ga Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em mvw.faze_nda.m .gov.br => certldao de debitos tributarios => 

certificar ocumentos 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2017000198888283 

mtpsz/Mwwzfazenda.mg.gDv.brIsOli'clrllSOUC DTIDHALHE 746?ACAO=VISUAL|ZAR&numProtOOD|O=2017041 5657258ial11el11ÍCaCa0MOde|=fOÚABXNy. .. 
111 
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o e-imaii: .tr-ihutataa@prefeitqrzrpiumhiúiaggov.br 
-3792'5»oeo.›=:P-IUMHi ~ MINAS .QERMS- 

 
 .Certidão 
SEIÍYÍÇO¡ Fazendas_ 

'Niíhi*ei~o: 0941x2035?? 

 à 
4¡ . ÇÍJÍar-fàtmento Municipal de Receita. da :Prefeitura de» Íiumhi, 

"Estado de Minas na forma da Lei etc... 

Ccrtiñca a pedido da parte. 'intezzessada através. .do 'requerimento 
com "o. .protocolo de 11°": 638' de, 22. de fevereiro. de 2.017; qge; revendo os Arquivos desta_ 

Preféitu'ra=~,g^ consta. que a Empresa: MERCEARIA .MÃRCOPA-N LTD' _- MÃE;- Inscrição 
Municipal 1:3': 1007/97, CNPJ' (MF) N°: 02,2-8¡1.025I0,001-3›_6;,: estabéleéiíía :a Rua Dom 
Peti-po II, n": 1.176 - -Bairro - Jardim América, ;sadmihist-¡zaxifa ;pelos sócios: Alfmda Vieira 
Silva Teixeira  484.IÍ36I2'06-20 e Evandeír dos Rçis- Teixeira «- CPF: 433.976.626- 

72, com a atividade' .dez .MERCEARIA A OUGUE«E-_-.ÇQNIZÉRÇI.O- DE GÁS-ADE 
COZINHA -.- ÇLP,í'tei1doÍini'cià'do em: 28 de-HoVeinBIfÓFÉE "w9â7sãàãgouiás:taxas deviidás, 
efetuou 'o pagamento da taxa de .Licença para' iocaiização e- Fiscalização 'de 

Funcionamento 52:11:31. de_ janeiro de 2.017, relativo ao exercício de 2.017.- 
Resguarda-se- o direito da Fazenda Pública vii' a constituir novos 

créditos tributários da responsabilidade da- empresa e que, até a dataainda não foram 
apurados ou lançados ou que estejam em 'curso 'de cobrançae não vencidos. 
ESIÁ PORTANTO ;UHE COM ESTA PREFEITURAATÉ A .PRESENTE DATA. 
OBS: ESTA .CERTIDÃO TEM VALIDAÀJE POR (ÕÍDSESSENTA "DIAS. 

' E para que .produza todos os efeitos legais, expede-se a _presente 

  
-Certídâm _ A 

Hgpaxztam 'ente Municipal dje Receita da" Prefeitura do Piumhi# MG, 
em": 22 de fevereiro de 1017. 

    
. 

. . ' ,. . T . .- w 

* Giãíui .Í-iiâiããês 
= os o E meu». RTASvEEiiTO 

' cnpnuaesaeczara  
EM @DE Hbm/ 

oÉcLARAMos ou¡ CONFERIMOS ESTA cógm com 
o ORIGINAL E CONFIRMAMOS sua EXATIDAO 

053d!? 

COMISSÃO PERM E E DE LICITA ÃO 

“Jaqueline Aparecida de 50m . «- 

PREGOE|RA 

_m _r __.~_,,.  
.. ' ucmçoes e contrato¡ 

SAAE Píumhl - H3 i _ _ 



06/04/2017 htlps:l/\Nww.sifgecaixagovbr/EmpresaICrf/CrfIFQeCFSImprimirPapei.aspWARPessoeMaíriz=733ã2328nVARPessoa= 7335232&VARUi=MG&VA .. 

z   
CAIXA 
GNXA EGONÕMIGAFEOERAL 

Certiflcado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 02281025/0001-36 
Razão social: MERCEARIA MARCOPAN LTDA 

Endereço: RUA D. PEDRO 11 1175 / JARDIM AMERICA 1 PIUMHI / MG / 37925-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 

empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 01/04/2017 a 30/04/2017 

Certificação Número: 2017040102095228102140 

Informação obtida em 06/04/2017, às 09:49:23. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.ca¡xa.gov.br 

si) _ 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA no TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS 

Nome: MERCEARIA MARCOPAN LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 02.281.025/0001-36 
Certidão 11°: 123827742/2017 
Expedição: 30/01/2017, às 13:55:39 
Validade: 28/07/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que MERCEARIA MARCOPAN LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 02.281.025/0001-36, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se ã verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários 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. 

Q . 

ljúvidas e suxgeütões: cndtatstjuabr 
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Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

P|UMHI 

CERTlFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a 
presente data. nas ações especificas de concordata Preventiva l Suspensiva, Falência de Empresários, 
Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, 
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra: 

Nome: MERCEARIA MARCOPAN LTDA 
CNPJ: 02.281 .025/0001-36 

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 é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados 

o nome e o CPFICNPJ exatamente como digitados; 

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPFICNPJ informado, podendo 
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

(httpzf/wwwftjmgjus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição; 

d) esta Certidão tem a mesma validade da emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça 
Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, incluindo os processos 
físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe e o Sistema CNJ (Ex- 

Projudi); 
' A presente certidão NÃO EXCLUl a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas 

aqui mencionadas. 
Certidão solicitada em 07 de Fevereiro de 2017 às 20:30 E 

PIUMHI, 07 de Fevereiro de 2017 às 20:30 (É). 
Para validar esta certidão. acesse o sitio do TJMG (wwwtjmgjusbr) em Processos l Certidão Judicial I AUTENTICAÇÃO 2 informando 

código. 

Código de Autenticação: 1702-0720-3032-0271-3050 

  
ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qual. r 
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possivel adulteração ou = 

de fraude. 



P°REFEITURNA MUNICIPAL DE 
P|UMH|  N 

MINAS GERAIiS“ 

ALVARÁ. DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO- 

2017  PJ :' 02.281 .025I0001 -36 INSGLESTAD UAL: 51 5.8.2431. 3'8,~.0008. 

_RAZÃO SOCIAL : MERCÉÀRIÀÍSHARCOPANLTDA-ME 
NOME FANTASIA : MERCEARIA MARcoPAN LTDA - ME 

Endereço : ,RUA_.DÕM”PER'O”'II _ 1 ;Í .Númeroz 1176 

Compiamento .t. .Bairro :* JARDIMAMERIÇA 
C-.EP. à : ?Rszárgapaj . Município : PIUMFÍEÍ u UF ; MG _ 

.É-ÀMEIDÉÊVÃTIVIDÁÚIÉ- ' 

' Prestação de Semiços 

- ATIVIDADE PRINCIPAL 
01.01.1085 -' MERCEARIA, AÇOUGUE E COMÉRCIO DE GÁS' LIQUEFEITO DE PÉTRÓLEO - GLP.= 

DECLARAMOS QUE CONFERIMOS ESTA CÓFIA COM 

0 ORIGINAL E CONFIRMAMOS SUA EXATIDAO 

mine  Ufãmi 

COMISSÃO PER A TE DE L|G|TAÇÃ0 

Jaqueline Aparecida de Souza 
À PREGOEIRA 

ucltaçñas e contratos 
SAAE Piumhi - MG 

INSCRIÇÃO MUNÉÇ.I_EAL cuc NÚMEÉODE .CONTROLE 

00011000797 000-1 27 0001 1 11201 7 

OBSERVAÇÕES: 
' "AVCB" N°1:2'5586, VÁLIDO ATÉ 12 DEÉF=EVEREIRO DE 2020. 

PIUMHI, 01 dê fevereiro de 2017 
É* 

 '.›u_._›.an§és “í -. N .  
- é Ggêaãgâàímgnaço Angehtahícura demvenfa 

m' munecnñn), 'be nessa». _ _AGENTE ?Eràgfrmwtvo 

q PRESÉNÍEIALVARÁ ÉÉVERÃJSER AFIXADÔ En: LUGARVISÍVELAO püetucoía_ E VÁLIDO-ATÉ 31112120173. 
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ÀALVARA SANITARIO_ " à' 

SVS-PIUMHL 67512.01? *- -- :  
.g.   v' 

O Coordenador de <Vig_i1ã'n'ciaTS-anitáriá do municípiõ de 

'PIÍUMHI Estado. de Minas Geraíade açíorctêa-çsom a; 

- :tá f¡     

  

 
.a.- mnrL 

(São) “interessado(”sá)-; * ° 'Í-.PNAN. LTDA 
nCNPJ:.==(I2.281.D25IO0B? _a_  a.. a é mn...”- 

   

sUPERME-Rctnxígâê  
FÉ** LOCAL; RUA Dig”  

j¡   
?Sob a respgnsáÊ):1_l1 _ 4 êínrvà io'  _ ' "   

  
 
  

  

PIUMHI - me, _07 DE Av¡ -REIRQ _QE 2017. M 

_ ' henunnã  
    

ANTÔNIO HENR r 

AUTORIDADE SAMTAR¡ 

< s, 

_-_. ELJVEÍLOSO -  :l  éncia Técnica-díVfSÁ - ammn¡  a' 

_i u A taxa da expediepta: !SEMI 7 

w-..p-.çw- _wh_ ;wv--Hhvifáã &Mmmwm- _..- w 

2 w' Este documenta sxeyará ser añxado no esaabelbcimahtu, àm local vjàíyal ao püüíco. 
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MERCEARIA MARCOPAN LTDA 
CNPJ: 02.281.025/0001-36 

RUA: DOM PEDRO II N91176 -JD AMERICA, PlUMHI/MG 
FONE: (037)3371-2018- E-MAIL: mercearãamarcopanolãivahOo.com.br 

REPERSENTANTE LEGAL: EVANDEIR DOS REIS TEIXEIRA 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE- FATO SUPERVENIENTE 
IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 

PROCESSO LIcITAToRIO N° 9012017 
PREGÃO PRESENCIAL N°1 0212017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

A EMPRESA MERCEARIA MARCOPAN LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 
02.281.025/0001-36, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr 
EVANDEIR DOS REIS TEIXEIRA, portador do Documento de Identidade n° M- 
2.597.960 SSP/MG e inscrito no CPF sob O n° 433.976.626-72 Declara, que até 
apresente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, 
ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da 
habilitação, conforme art. 32, parágrafo 2° da Lei n° 8.666/93. 

PIUMHI/MG, 10 de ABRIL de 2017. 

/“' 
EVANDEIR OOSTREIS TEIXEIRA 

Qualificação: REPRESENTANTE LEGAL 
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 L DECLARAMOS QUE CONFERIMOS :ESTA CÓPIA 
- 0 ORIGINAL E CONFFRMAMOS SUA EXATiDAO  

Llcitaçoenocontratos ' ' \ A 

SAAE Piumhi .me _ 

 



Estado de Minas Gerais ' 

C.N.P.J. 16.781.346/0001-04 CEP 37925-000 - Piumhi - MG 
Tel.: (37) 3371-9200 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

v Atestamos para os devidos fins de comprovação técnica que a 
empresa MERCEARIA MARCOPAN LTDA - ME, situada na Rua D. 
Pedro II n°1.176 - Bairro Jardim América, nesta cidade de Piumhi/MG, 
inscrita no CNPJ sob o n° 02.281.025/0001-36 é fornecedora de gêneros 
alimentícios em geral, materiais de limpeza e utensílios domésticos para- 
esta Prefeitura, cumprindo a empresa com os requisitos tangentes à 
qualidade, quantidade, prazo de entrega e garantia., atendendo 
perfeitamente às necessidades do Município. 

Piumhi, 02 de Março de 2.017 

 
Secretária Municipa' de Administração 

DECLàRAMñã @UE 'ÕWWWWW ÊÉ fxéópln com * ÃO l e 

O ORIGINÀL É CÔNFIRMAMÚS SUÀ “N19 
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A ESTADO DE MINAS GERAIS 
CAMARA MUNICIPAL DE PIUMHI 

Rua Visconde de Ouro Preto, 43 5- centro- Tele fax: 37 3371-1551. 

CEP 37925-000 PIUMHI-MG 

.Modalidadez PREGÃO PRESENCIAL N” 005/2016. Objeto: Aquisição de cestas básicas, 
gêneros alimentícios e material de limpeza conforme Edital e Termo de Referência. -4 

Tipo: MENOR PREÇO POR Item 

Atestado de Capacidade Técnico-Operacional 

A empresa CAMARA MUNICIPAL DE PIUMHI, inscrita no CNPJ n.° 04.889.589/0001-81, com 

telefone 37 3371-1551, tendo como seu representante legal o Sr. Antônio Fernando Gomes, atesta 
para os devidos fins que a Empresa: MERCEARIA MARCOPAN LTDA fornece os produtos iguais 

ou semelhantes ao objeto do referido pregã. , sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na 

contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone. 

Piumhi, 02 de março de 2017. 

ANTONÍO F 

PRESIDENTE 2017/ 018 

necmniaos QUE CONi-'ERiMOS ESTA CÓPIA com 
o ORIGINAL E CONFIRMAMOS SUA EXATIDÃO 

EM 06m: i4 bm¡ m: ÕCIJ 7?_ 
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COMISSÃO PER 153- NTE DE LICITAÇÃO 

Jaqueiine Aparecida de Souza _ 

::nascem 
Licitações e contratos - 

SAAE Piumhi - MG 
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Serviço Aút; de Água e Esgoto  Praça Zeca Soares, 211 

a Piumhi - MG 

Sistema: Materiais; Subsistema- Compras e Licitações 

g Piscssss d? crémpraeNf' 9012017 

Na data e hora acima informadas, reuniu-se o Pregoeiro e os membros da Comissão de Apoio abaixo assinada, a fim 
de realizar a abertura das sobrecartas contendo a documentação enviada pelos licitantes participantes do processo de 
licitação referenciado acima. Iniciada a fase de habilitação, o Pregoeiro recebeu e abriu os envelopes a ela 
encaminhados, apresentando ao final, o seguinte resultado, conforme a documentação anexa, numerada e rubricada 

pelo Pregoeiro e a Comissão. 

ms...? r _   =r. ac** A -i-SA¡ 

02.281 .02510001 -36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME X 

23.407.794/0001-08 |SRAEL E |SRAEL LTDA EPE _ 7 __ 7 X 

6¡8.513.084I0001-09 AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA -ME X 

Os trabalhos foram iniciados com a presente Ata que, depois de lida, conferida e achada em conformidade com a 

documentação apresentada, foi assinada pelos membros da comissão e pelos demais presentes que assim o 

desejarem. 
Piumhi - MG, segunda-feira, 10 de abril de 2017 

AGENTE ADMI i- 
PORTARIA 

Serviço Aut. de Agua e Esgoto 
- . ,a  - ~ 

  
SONIA ROSENt __ t' e 

AJUDANTE ADMINISTRATHÍO     
t' 

        

 

Sistema: MGFCon-Ipras - HabiiitacaoDe-Pregaooi irpt Prot: 4.930 I 2.017 E Página 1 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG  
 

 Praça Zeca Soares, 211 

É 

:i . Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações N'  Processo de Compra: 90 I 2017 Pregão presencial - 2 l 2017 

MGFBG 

DECLARAÇÃO 

e de representante da empresa MERCEARIA MARCOPAN LTDA 
ME, declaro perante à Comissão de Licitação do CONTRATANTE, que estou de acordo com a decisão da Comissão 
quanto à HABILITAÇÃO das licitantes no processo licitatório modalidade Pregão presencial, n” 2 f 2017, renunciando 

Âdireito de interposição de recurso, abrindo mão da retenção do prazo para este fim. 

' Eu, EVANDEIR DOS REIS TEIXEIRA, na qualidad 

  Piumhi, G -10/04/2017 
Prot: 4.93 ,00!2.017   

EVANDEIR ôxós REIS TEIXEIRA 
MG2597960 

Sistema: MGFCompras - DeclinaRecursoHabiIitacaom .rpt Página 1 



 Serviço AütÍde75Água e Esgoto 
Í Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Pregão presencial - 212017  Processo de Compra: 90 I 2017 

MGFBG 

DECLARAÇÃO 

Eu, PAULO JOSÉ ISRAEL AZEVEDO, na qualidade de representante da empresa !SRAEL E ISRAEL LTDA EPP, 
declaro perante à Comissão de Licitação do CONTRATANTE, que estou de acordo com a decisão da Comissão 
quanto à HABIUTAÇÃO das licitantes no processo licitatório modalidade Pregão presencial, n° 2 l 2017, renunciando 

'jdireito de interposição de recurso, abrindo mão da retenção do prazo para este fim. 

' Piumhi, MG -10/04/2017 
Prot: 4.932,00 12.017 

PAULO JOSÉGISRAEBAZEVEDO \ 
M8641111ISSPMG 

Sistema: MGFCompras - DecIinaRecursoHabüitacaom .rpt Página 



à   u  Serviço Aut_._,de_ ,Água e Esgoto 
g Praça Zeca Soares, 211 
É?   _ Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações à ÍÍ  Processo de Compra: 90 I 2017 Pregão presencial - 2 l 2017  

Piumhi - MG 

MGFBG 

DECLARAÇÃO 

Eu, ANDERSON MODESTO DE SOUZA, na qualidade de representante da empresa AÇOUGUE E MÉRcEARlA 
ANDORINHA LTDA - ME, declaro perante à Comissão de Licitação do CONTRATANTE, que estou de acordo com a 
decisão da Comissão quanto à HABILITAÇÃO das licitantes no processo licitatório modalidade Pregão presencial, n° 

?'\2017, renunciando ao direito de interposição de recurso, abrindo mão da retenção do prazo para este fim. 

Piumhi, MG - 10/04/2017 
Prot: 4.932,00 I 2.017 

 
ANoÉasoN MODESTO DE SOUZA 

MG11S42114ISSPMG 

;run-au 

_H-¡v-'nv 

Sistema: MGFCompras - üeclinaRecursoHabilitacaoü1.rpt PÉQÍHR 
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 Proposta Comercialv 

[o W 

AAE '- Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi 
*raça Zeca Soares, 211 -Centro- Piumhi- MG 

“ROCESSO N? 090/17 

*REGÃO N9 02/2017 
JBJETO DO EDiTAL: Registro de preços, objetivando aquisição futura e eventual de generos alimentícios, materiasls de limpeza e higienização destinados ao setor de 

¡atrimônio material e transporte - SPMT do SAAE de Piumhi, conforme especificado abaixo. 

impresa: Açougue e Mercearia Andorinha LTDA. 

INPI: 68.513.084/0001-09 

Endereço: Av. Abilio Machado, N9941 
K Sagrado Coração de Jesus - Formiga (MG) 

relefone: (037)3321-4238 
Dados Bancários: Sicoob CrediFor,Agencia:3119, Conta: 9626-1 

Nome do Representante Legal: Anderson Modesto Souza . 

Prezado Senhores, Apresentamos a V.5as. a nossa proposta comercial relativa ao Pregão em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade, propomos os seguintes preços unitários para 

prestação de serviços ou materiais : 

Item . Quant Produto - Marca Valor Unt Valor Total Descrição do Produto 

1 500 Açúcar Cristal SKG - Delta _ R$ H 9,90 RS 4.950,00 Conforme a descrição do edital 

8 500 Copo descartável 200 ml Termopot R$ 3,37 RS 1.685,00 Conforme a descrição do edital 

26 -\ 30 Saco de algodão tipo cru GFA _ R$ 2,89 RS 86,70 Conforme a descrição do edital 

Outra. brmações que compõem a proposta: 
1.1 -Valor da proposta: R$6.721,70 ( seis mil setecentos e vinte e um reais e setenta centavos) 

1.2 - Prazo de validade da proposta: 10/06/2017 

1.3 - Prazo de entrega dos produtos/materiais: Conforme o Edital 
1.4 - Os preços propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, impostos, beneficios, tributos, contribuições, seguros, transporte, licenças e outros custos 

relacionados com a prestação dos serviços. 
Local: Piumhi, 10 abril de de 2017. 

Assinatura 

Nomemnderson Modesto de Souza' 

CPF: 608.998.831-68 ' 

Identidade: MG-11.642.114 

lãs 513 0341000103' 
.AÇJCElJGUFi E MERCEARIA  ANÚORlNlrlA LTDA. 

Aveoiclegtbilio Machado. 941 
Seg. Cor. de Jesus - cap 35570400 

ÉORMIGA Maj 



inc: PROPOSTA IIEALINPU-\DA DE ACORDO COM O IJREGAO 

Assunto: Enc: PROPOSTA REALINHADA DE ACORDO COM O PREGÃO 

De: Paulinho Israel <supermercadoisrae|@hotmai|.com> 
Data: 13/04/2017 14:08 
Para: almoxarifado SAEE P1UMHI <almoxarifado@saaepiumhi.com.br> 

De: Paulinho Israel <supermercadoisrael@hotma¡|.com> 
Enviado: quarta-feira, 12 de abril de 2017 16:39 

Para: almoxarifado SAEE PIUIVIHI 
Assunto: PROPOSTA REALINHADA DE ACORDO COM O PREGÃO 

AtLSra, Pregoeira SAEE-MUMHI. 

Comunicamos que postamos nos correios com data de ontem 11.04.2017, a proposta 

realinhada, 

de acordo com o soiicitado, 

ISRAEL E ISRAEL LTDA 

PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO. 

1d? 1 115/04-/2017 14:2 



ISRAEL E ISRAEL LTDA - CNPJ.23.407.794l0001-08 
Rua Padre Domingos; 17 - Cerrado - Bambuí - MG - Tel.37-3431-1209 - 
sIIperm ercadoisrael@l_gotm.ail.com 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 90 I 201.7 

MENOR PREÇO POR ITEM 

CARTA-PROPOSTA 

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

1. IDENTIFICAÇÃO oo CONCORRENTE: 
Razão social do Licitante: ISRAEL E ISRAEL LTDA 

CNPJ: 23.407.794/0001-08 
Endereço: Rua Padre Domingos, n°117, Cerrado Bambuí- MG 

E-mail: supermercadoisrael@hotmaii.com 
Telefone/fax: (37) 3431-1209 
Representante :Legal: _ r 

Nome: PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO 
CPF.436.040.996-68' é C.I »- M.8.641.111 SSP-MG 

Código 
Produto 

SAAE 

Item Especificação Unid. Qtde. Marca Valor 
Unitário 

TOTAL 

0825 02 ÁGUASANITÁRIA, ASPECTO: 

Líquido, COMPOSIÇÃO : A base de hipoclorito 
de sódio ou cálcio, TEOR CLORO ATIVO: 
Entre L 2,0 É a p 2,5% p/p, COR: Amarela 

esverdeada. bastante fraca, APLICAÇÃO: 

Assepsia de ambientes e roupas, 

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 
Isenta de corantes, detergentes e 

Unid. 50 

Politriz 2,07 103,50 

Cód. 
Produto 

SAAE 

Item ' ,Especificação Unid. Qtde Marca Valor 
Unitário 

TOTAL 

aromatizantes' , EMBALAGEM: Frasco 
plástico com tampa e lacre de 
segurança, Peso líquido: 1 litro 

2988 03 ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO para uso 
doméstico, mínimo de 46,00 INPM, 
tradicional, frasco com 1. litro, validade 
mínimo remanescente de 24 meses, 
com certificado do INMETRO e 

características gerais do produto impressas 

na embalagem 

Unid. 20 

Tupi 4,97 99,40 

J 
01695 06 copo DE VIDRO LISO, incolor, 

(americano) com capacidade parazoo 
M; . 

Unid. 30 N.figueiredo 0,85 25,50 

33.407.794/0001-00 Í 
Israel e israel atoa. 



0007 09 
TRANSPARENTE, capacidade com 

vir especificado no copo PP max. 05, 

copo DESCARTÁVEL 

50ml, para café, de primeira linha, não 
quebradlço, com borda reforçada, de 1a 

qualidade. O produto deverá ser aprovado 

pela ABNT norma NBR _ 

14.865. material poliestireno atóxico deverá 

reciclável. Pacote com 100 unidades. 

Pct. 50 Termopot 1,86 93,00 

0294 10 
suave, com validade de 01 (um) ano 

fabricação, prazo 

DESINFETANTE, perfumado, fragrância 

após data da entrega deverá ter impresso 
na embalagem com marcação permanente: 
nome ou marca do fabricante data de 

Unid. 200 Vorel 2,46 492,00 

”\ 
Código 

_ Prndul-n 
SAAE 

Item Especificação Unid. Qtde. Marca Valor 
Unitário 

TOTAL 

de validade, registro na secretaria de 

vigilância sanitária do ministério da saúde, 

testado dermatologicamente, nome e 

registro do técnico responsável. 

Embalagem cl 500 ml. 

0008 11 DETERGENTE NEUTRO, concentrado, 

deverá conter linear, alquil benzeno, sulfato 
de sódio e vir especificado na embalagem 

"dermatologicamente testado". com 
validade de 1 (um)ano apos data da 
entrega. Embalagem com 500 ml 

Unid. 300 

Ype 1,56 468,00 

0005 13 ESPONJA DE LÃ DE AÇO - Pacote com 
60 g com 8 unidades (tipo Bombril ou 
similar). 

Unid. 50 
Bombril 1,35 67,50 

0010 14 ESPONJA LIMPADORA DUPLAFACE, 
medindo 110 mm x 74 mm x 23 mm, 
embalada em plágticgindividual. 

Unid. 200 

Lustros 0,64 128,00 

0011 15 FILTRO o¡ CAFÉ DESCARTÁVEL, 
mater¡aI100°/o celulose, tamanho n° 103, 
aplicação garrafa térmica para café, 
características adicionais dupla costura. 
Embalagem com 3D unidades de filtro 
de café. 

Unid 200 

Jovita 2,95 590,00 

1068 17 LIMPA ALUMÍNIO - frasco de 50o ML / 
Limpa Alumínio de 13 qualidade 

Unid. 20 
Marina 1,89 37,80 

ri3.407.794/0001-()-8] 
israel e Israel Ltda. 

L.. 

Rua Padre Dom¡ 
Cerrado - CEP 3 

ngos. 117 
8900-000 

Bambu¡ - MG 

2 

_J 



2360 18 PEDREX LIMPA PEDRAS. Detergente 
Ácido. Remover sujeiras inorgânicas 
encardidos de terra, excesso de rejuntos e 

Calcificações. Tipos de pisos: Pedras 
rústicas, miracema, são tomé, ouro verde, 
pirinopolis, pedra mineira, lagoa santa, 
outro preto, rosa Carandaí, macaquinho, 
portuguesa entre Outras. Galão de 02 
litros 

O5 

Ped rex 9,45 47,25 

Código 
Produto 

SAAE 

Item Especificação Qtde. Marca Valor 
Unitário 

TOTAL 

0295 
Õ 

19 MARGARINA VEGETALpOte 500 gramas, 
cremosa, com sal. deverá vir especificado 
na embalagem que a mesma é 

recomendada para uso Culinário, lipídios 
mínimo 65% validade mínima de 06 meses 

após a data da entrega. Unidade de 500 g 

400 Delicia 

3,80 1.520,00 

0013 20 PAPEL HIGIÊNICO, folha simglesde alta 
Qualidade. MEDIDAISOmxIOCm 
(tolerância 2%), FRAGRÂNCIA: Neutra, 
COR: 

Branca, COMPOSIÇÃO: 100% fibras de 
celulose virgem - não reciclado, 

APRESENTAÇÃO: Gofrado, Corri picote, alta 
absorção, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 

Ausência de furos, rasgos, manchas, Cheiro 
Ou quaisquer substâncias nocivas a saúde. 

2.500 

Goldem 1,03 2.575,00 

0712 21 REFIL LIMPA VIDROS, LÍQUIDO, 
COMPOSIÇÃO :Lauril éter sulfato de sódio, 
coadjuvantes, corante e água, 

Biodegradável, APLICAÇÃO: Limpeza de 
vidros em geral, Frasco, 500ml. 

20 

Marina 3,45 69,00 

Código 
Produto 

SAAE 

Item Especificação Qtde. Marca Valor 
Unitário 

TOTAL 

=› Nome e endereço da 

responsável pelo preparo; 
s» Identificação do volume; 
=› Número do CNPJ ou do Registro no 

Ministério da Agricultura 

(MAPA) 

empresa 

33.407.794/0001-00¡ 
Israel e israel ctcla. 

L.. 

Flua Padre Domingos. 117 
Cerrado - CEP 38900-000 

Bambul - MG _I 



0019 24 SABAO EM BARRA glicerinadozoogrs. Unid. 5° Minuano 

0018 25 SABONETE em barra com 90 g 
(comprovado na embalagem), 
gIicerinado/cremoso/hidratante, de alta 
qualidade, composto de substâncias que 
eliminem germes e bactérias, fragrâncias 
diversas, embalado em caixinhas 
individuais, validade mínima 
remanescente de 24 meses. 

Unid. 150 Francis 

2990 27 SACO PLÁSTICO PARA LIXO, para 
acondicionamento de resíduos domiciliares 

(resíduos geral ou misturado ou 
contaminado não passível de separação), 

em resina termopiástica virgem ou 
reciclada, capacidade nominal para 100 
litros, na cor preta, com no mínimo de 
0,8mm a 0,10mm de micragem. 
DIMENSÕES 
75cm x 1,05m, de 100 litros-IO Kg. 
Pagotg com g5 unidades 

Pct 100 Poliluz 2,90 290,00 

i 408 

l 

i 

e i_ 
Íñfcódigo 

Produto 
SAAE 

28 

Item 

SACO PLÁSTICO PARA LIXO, para 
acondicionamento de resíduos domiciliares 

(residuos geral ou misturado ou 
contaminado não passível de separação), 

em resina termoplástica virgem ou 

reciclada, 

Pct 200 Poliluz 2,90 580,00 

Especificação Unid. Qtde. Marca Valor 
Unitário 

TOTAL 

i_ “i 

2989 

0559 

capacidade nominal para15 litros, com no 
minimo de 0,8mm a 040mm de micragem. 

DIMENSÕES 9o x 125CM, 15 
Pacote c/ 20 unid. 

litros- 

29 

32 

SACO PLÁSTICO PARA LIXO, para 
acondicionamento de resíduos domiciliares 

(resíduos geral ou misturado ou 
contaminado não passível de separação), 

em resina termoplástica virgem ou 
recicladamagacídade nominal para 
30litros, na cor preta, com no mínimo 
de 0,8mm a 040mm de micragem. 
DIMENSÕES 
53cm x 62cm, 30 litros =6 kg. 
Pacote c[ 10 unid. 

 

Unid. 150 Poliluz 2,90 435,00 

VELA CERÂMICA 
MICROPOROSA para filtro de barro gm_ 
03 velas para agua l 

Unid. 05 Oasis 

Rua PadreLDomingos. 117 -p. nnñññ nnn 

5,35 

03.407.794/0001-08 
Israel e israel cida. 

32,10 

Í. 



0012 23 SABÃO EM PÓ AzuL, 
COMPOSIÇÃO : A base de Aiquii benzeno 
sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, 

coadjuvantes, tamponantes, corante, 
sinergista, branqueador óptico, fragrância, 
carga e água, QUALIDADE: 

Biodegradável, Caixa de ggpelãg ou 
pacote plástico original do fabricante, 
Pct: lkg 

Unid. 30 

Brilhante 6,80 

0019 24 SABAO EM BARRA glicerinadozgogrs. Unid. 50 Minuano 1,34 67,00 

0018 25 SABONETE em barra com 90 g 

(comprovado na embalagem), 
gIicerinado/cremoso/hidratante, de alta 
qualidade, composto de substâncias que 
eliminem germes e bactérias, fragrâncias 
diversas, embalado em caixinhas 
individuais, validade mínima 
remanescente de 24 meses. 

Unid. 150 Francis 1,37 205,50 

2990 27 saco PLÁSTICO PARA LIXO, para 
acondicionamento de resíduos domiciliares 

(resíduos geral ou misturado ou 
contaminado não passível de separação), 

em resina termopiástica virgem ou 
reciclada, capacidade nominal para 100 
litros, na cor preta, com no mínimo de 
0,8mm a 0,10mm de micragem. 
DIMENSÕES i 

75cm x 1,05m, de 100 litros-zu Kg. 
Pacote com 05 unidades 

Pct 100 Poiiiuz 2,90 290 ,00 

Código 
uto 

SAAE 

Ite m Especificação Unid. Qtde. Marca Valor 
Unitário 

TOTAL 

capacidade nominal para15 litros, com no 
minimo de 0,8mm a 0,10mm de micragem. 

DIMENSÕES 9o x 125CM, 15 
Pacote c] 20 unid. 

litros- 

200 Poliluz 2,90 580,00 

2989 29 saco PLÁSTICO PARA LIXO, para 
acondicionamento de residuos domiciliares 

(resíduos geral ou misturado ou 
contaminado não passível de separação), 

em resina termopiástica virgem ou 
reciclada, capacidade nominal para 30 
ligrog, na cor preta, com no mínimo de 
0,8mm a 040mm de micragem. 
DIMENSÕE§ 
59cm x 62cm, 30 litros -6 kg. 
Pacgte c( 10 unid. 

Unid. 

[É, il 

150 Poiiluz 

i.40 ,794/0( 

2,90 

iai-UE" 

535,00 

5/35, 0V 

L.. 

Israel e Israel Ltda. 

Fiua Padre Domingos, 117 
Cerrado - CEP 38900-000 

Bambuí › MG _J 



0559 32 VELA CERÂMICA uma. 

MICROPOROSA para filtro de barro com 
g3 vglas nara agua 

06 Oasis 5,35 32,10 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$8.129,55 (oito mil cento e vinte e nove reais e cinquenta e 

cinco centavos). 

Condições Gerais: 

No preço proposto, que construirá a única e completa remuneração, estão computados o lucro 
e todos os custos. inclusive impostos direto e indiretos, obrigações tributarias. trabalhistas e 
previdenciárias, bem como quasiquer outras obrigações inerentes. 

Validade proposta: 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para entrega das propostas 

conforme art. 64,paragrafo 3, da lei 8.666/93. 

Prazo de entrega: de acordo com EDiTAL 
Declaro, que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos. 

Loca! entrega: de acordo com EDITAL 

@A 
ISRAEL E ISRAEL LTDA 
RUA PADRE DOMINGOS. 117 - CERRADO - BAMBUI - MG. TEL.37-3431-1209 

Email - supermercadoisraei@hotmaii.com 
ccorrente - 11525-8 - agencia 522-3 - BANCO DO BRASIL S.A 

PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO 

CPF.436.040.996-68 

VÉ3.4o7.794/ooo1-o"87 

israel e Israel Ltda. 

Rua Padre Domingos_ 117 
Cerrado - CEP 38900-000 

|___ Bambu¡ - MG _J 
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AO SAAE DE PIUMHI 
PROPOSTA AJ USTADA 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2017 
PROCESSO LICITATORIO N° 90/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 
1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
Razão social do Licitante: Mercearia Marcopan Ltda 
CNPJ: 02.281.025/0001-36 
Endereço: DOM PEDRO II N°1.176 
E-mail:merceariamarcopan01@yahoo.com.br 
Telefone:37-3371-2018 
Representante Legal: 
Nomez' Evandeir dos Reis Teixeira 
Identificação:RG : MG 2.597.960 CPF433.976.626-72 
Quaiificação: representante legal 

Código Item Especificação Unid. Qtde Marca Valor TOTAL 
Unitário Produto 

SAAE 

2219 04 APRESUNTADO- kg 40 mp3¡ R$15,40 R$515,00 
fatiado, resfriado, de 1a 

qualidade, embalagem 
fechada, intacta, 
indicando o prazo de 
validade. 

4679 05 CAFÉ EM Pó, torrado kg 600 port d... R$17,45 R$10_470,00 
e moído, embalagem 
aluminizada em 
pacote de 1KG. O 
produto deverá ser 
100% arábica e conter 
dois selos, sendo um 
de qualidade (ABIC) e 
outro de pureza 
(ABIC). Validade: No 
mínimo 2 (dois) meses, 
a partir da data de 
entrega. 

03936 07 copo DE VIDRO Unid. 3o Nam¡ R$2,19 R$55,70 
LISO, incolor, 
(americano) com 
capacidade para 300 
ml. 

0347 12 ESCOVA "DE LAVAR Unid. 05 condor R$2,50 R$13,00 
ROUPAS" com base 
de plástico resistente, 
cerdas nylon macias. 
Tamanho médio alça 
anatômica. 

0601 16 GÁS LIQUEFEITO do Unid. 15 Um-agás R$55,90 R$933,50 
petróleo acondicionado 
em botijão de 13 kg, 
altamente tóxico e 

inflamável, e suas 
condições deverão estar 
de acordo com a 

portaria 47 de 24/03/99 
ANP, NPR 14024 da 
ABNT. 

1065 22 REFRIGERANTE Unid. 70 kuat R$5,35 R$409,50 
Bebida não alcoólica, 
sabor guaraná, 
gaseificada ou 
carbonatada, 
acondicionada em 
embalagem de 
polietileno tereftalato 



AO SAAE DE PIUMHI 
PROPOSTA AJUSTADA 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2017 
PROCESSO LICITATORIO N° 90/2017 

__ MENOR PREÇO POR ITEM 

1. IDENTIFICAÇAO DO CONCORRENTE: 
Razão social do Licitante: Mercearia Marcopan Ltda 

CNPJ: 02.281.025/0001~36 
Endereço: DOM PEDRO II N°1.176 

E-mail:merceariamarcopanol@yahoo.com.br 
Telefone:37-3371-2018 
Representante Legal: 
Nome: Evandeir dos Reis Teixeira 
ldentificaçãozRG '. MG 2.597.960 CPF433.976.626-72 
Qualificação: representante legal 

multicamada 
descartável (PET). 
o Volume por 
embalagem : 2 Litros. 
o A embalagem plástica 
deve atender às 

especificações e 
exigências contidas na 
Portaria n°987 de 8 de 
dezembro de 1998, da 
ANVISA, e deve conter: 
Fecho com tampa 
plástica descartável com 
lacre. 
Data de validade 
impressa, mínima de 3 

meses a partir da data 
de entrega. 
O símbolo indicativo de 

PET grafado no próprio 
plástico da garrafa; 
Rótulo com os itens 
abaixo: 
:a Identificação do volume; 

=› Descrição dos 
ingredientes, corn a 

indicação 
dos conservantes e 
corantes utilizados; 
à informação nutricional; 
=› Nome e endereço da 

empresa responsável 

pelo preparo; 
=› Identificação do 
volume; 
=› Número do CNPJ ou 
do Registro no Ministério 
da Agricultura (MAPA) 

SAPONACEO, Líquido 
cremoso, Tensoativo 

biodegradável, 
-PRINCIPIO ATIVO: 
Linear Alquilbenzeno 
Sulfonato de Sódio, 
COMPOSlÇAO:Linear 
Alquilbenzeno Sulfonato 
de Sódio, coadjuvante, 
alcalinizante, 
espessante, abrasivo, 
conservante, essência e 
veículo, AROMA: Limão, 

EMBALAGEM: Frasco 

  
                                 
            

 



AO SAAE DE PIUMHI 
PROPOSTA AJUSTADA 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2017 
PROCESSO LICITATORIO N° 90/ 2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 
1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
Razão social do Licitante: Mercearia Marcopan Ltda 

CNPJ: 02.281.025/0001-36 * 

Endereço: DOM PEDRO II N°1.176 
E-mail:merceariamarcopan01@yahoo.com.br 
Telefone:37-3371-2018 
Representante Legal: 
Nome: Evandeir dos Reis Teixeira 
ldentificaçãozRG : MG 2.597.960 CPF433.976.626-72 
Qualificação: representante legal _ 

300 ml, TAMPA; Abre- 
fecha, APLICAÇAO: 
Limpeza de superfícies 
de inox, esmaitados, 
fórmicas e cromados. 

0022 31 VASSOURA DE PELO Unid. 10 Rama¡ R$3,45 R$34,50 
com cabo revestido 
de boa qualidade 

VALOR TOTAL R$512.707,08 (DOZE MIL E SETECENTO E SETE 

REAIS E OITO CENTAVOS) 
Condições Gerais: A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do 

pregão. 
Piumhi, 1 e a ril de 2017 

/ . 

Evandeir dos Reis Teixeira 

Representante Legal 

iõ2.2a1.o25¡ooo1-3"él 
MERCEARM MARCOPAN LTDA. 

RUA nom PEDRO u, 11 'rs 
a. JARDliH AMÉR|CA - cep 37.925.000 

'Lil u M H l - MINAS semi] 



ímã_ _,.,,...___...$_ _ 

'Codigo' E ;tem Especificação Unid; Marca Qtde. Valor" d e 

_SAAE _.-.-.-...-...______ 

9093:.. Ç' 

 
Serviço Autônomo 'de  e Esgoto 

lícitacoes@saaepiumhi.com.br w'ww.saaepiumhi.com.hr CNPJ: 23.782.816l000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - Cenfro- 37925-000 PIUMPIJIMG - Telefax 37-3371-1332 

ATA DA REUNIÃO DE ADJUDICAÇÃO Nó O4/ 2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTO DE PREços N° 02/2017 

PROcEsso LICITATÕRIO N° O90/ 2017 

TIPO: MENOR PREço POR ITEM 

Às 13:00 horas do dia 18 de abril de 2017, em sessão pública, reuniu-se a Pregoeira 
Oficial desta Autarquia, Jaqueline Aparecida de Souza e respectivos membros da 
Equipe de Apoio: Maria Luciana Goulart de Castro e Sônia Roseni Costa, designados 
pela Portaria n° 18/2017, de 24 de fevereiro de 2017, em atendimento às disposições 
contidas na Lei 10.520/2002, subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, e suas alterações, 
bem como a Resolução SAAE n° 118/2013 (Regulamenta o Sistema de o Registro de 

Preços) o Decreto Municipal n° 2.887/2010 (Institui o Pregão) e Lei Complementar 
25/2010 que institui o Estatuto da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte e 

Micro Empreendedor Individual e Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006, Lei Complementar n° 1_47_, de 7 de agosto de 2014 e pelas demais normas e 
condições estabelecidas no edital, referente ao Processo Licitatório n° 090/2017, com a 

ñnalidade de dar início aos trabalhos para adjudicação do processo licitatório na 
modalidade Pregão Presencial de Registro de Preços n° 02/2017, cujo objeto visa o 
registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento 
de: Gêneros Alimentícios e Materiais de Limpeza/Higienização, destinados ao 
Setor de Patrimônio Materia! e Transporte SPMT do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Piumhi-MG, conforme descrição, características e informações 
constantes do Edital e seu Termo de Referência. Após análise e exame das propostas 

_çome_rcirçazis, ;arvista das exigências cpnstantçgdo edital, a pregoeira juntamente como  
' - l --*-.fa~*^.'›*~.ê' .à Éàfüúfêãê' apoio chegou ao seguinte julgamento. 

"s"  como vencedora do certame a empresa: l     A' 

apagou¡ E MERCEARIA ANDORINHA LTDA 

Ufgiiáíiíle 

  
AÇÚCAR cRIsTAL contendo nO minimo 99,3 Unid. Delta_ 50o 
Pá¡ de sacarose _deverá ser fabricado_ de, suco de i _  ' E  gana; livre tia fermentação, Isento qeíuijgaáarig ; -  . _-.  * terrôsa, deparasltas e de 'ae-gang   ÍJ', t'  

.- .Wátals. Embalagem: iprirwñãrlgñ' i  "   A " 
plásticos resistentes de 5 kg. No rótulo deverá 
trazer a denominação “açúcar", seguido do 
tipo e a classificação - Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 
2002 (ANVISA). Validade: No minimo 3 (três) 
meses a pañzir da data de entrega. 
Considerar as datas conforme programação de 
entrega. A data de validade deverá constar da 

embalagem. Pacote de 05 kg 

  u-.i........-_... I 



 
serviço Autônomo de Água e Esgoto 

CNPJ: 23.782.816f000ll0 
licitacoes@saaepiumhi.com.br wwwsaaepiumhixombr 

Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 211 - Centro- 37925-000 P 
ÍUMHJIMG - Telefax 37-3371-1332 

070o oa COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE, 
capacidade com 200ml, para água, de 
primeira linha, não quebradiço, com borda 
reforçada, de 1a qualidade. O produto 
deverá ser aprovado pela ABNT norma 
NBR 14.865, material poliestireno atóxico 
deverá vir especificado no copo PP max. 05, 
reciclável. Pacote com 100 unidades. 

'Pct' 
ot 

_ Termop 500 hà; 3,37 R$ 1.535,00 

no15 26 ' SACO os ALGODÃO - TIPO CRÚ; tamanho: 
76cm x 50cm; aplicação: limpeza chão; 
características adicionais: tecido grosso, sem 
furos, com alto poder de absorção. 

n Und. GFA 30 R$2,89 R$ 86,70 

VALOR GLOBAL DOS ÍTENS: R$ 6.721,70 (Seis rnil, 

centavos) 

ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP 

setecentos e vinte e um reais, setenta 

Código Item 
Produto 

SAAE 

Especificação Unid. Marca Qtde. Valor 
Unitário 

'TOTAL 

02 0825 

  
    

 ,-2 *r_'o"íllãas. 

 jgpçjgnmsrno e caracteristicas  prgijguto impressas na embaIagem,.e-Í:.;¡j_ 

ÁGUA SANITÁRIA, ASPECTO: Líquido, 
COMPOSIÇAO : A base de hipoclorito de sódio 
ou cálcio, TEOR CLORO ATIVO: Entre 2,0 a 

2,5% pjp, COR:__Amarela esverdeada bastante 
fraca, APLICAÇAO: Assepsia de ambientes; e 

CARACTERISTICAS Aoicioiws: 
_ Isenta de corantes, detergentes ' _e 
~' aromatizantes , EMBALAGEM: Frascóüaiástico 

com tampa e lacre de segurançahPeso 
uido: 1 litro _ _  

U-nid. Po | itriz 75o R$ 2,07 ' '10350 

 
;LcooL ETÍLICO Liouxoo para"" uso 
doméstico, mínimo de 46,0° INPM, tragjcional, 
fiasco com 1 litro, validade ' minimo 
remanescente de 24 meses, com certificado 

#gerais qo   $'¡')I.' _ 

Unid. 'Tupi 20 
n' 555.995") ' J 

' .Ii .-2.74 .-_›'. 

e'. 

. __ _ ao os ' vzono "uso, ?eugenia iurild.. Figuelr 
edo 

3o,..  
   

 erlcano c mca a id 
. p ,Po DESCARTAVEL 'rnnusggg yes, 

çipacídade com 50ml, para "cai _,_'_'çj1le 

primeira linha,,_,,n§o_,_quebradiço. comgborda 
' reforçada, defaiáualidàde. 0 produto “deverá 

Asgrfáiprovado pela ABNT norma NBR 14.865. 
material poliestireno atóxlco deverá 
especificado no copo PP max. 05, reciclável. 
Pacote com 100 unidades. 

Pct. Termop   Ot 

50 

0294 10 
DESINFETANTE, perfumado, fragrância 
suave, com validade de 01 (um) ano após 
data da entrega deverá ter impresso na 
embalagem com marcação permanente: nome 
ou marca do fabricante data de fabricação, 
prazo de validade, registro na secretaria de 
vigilância sanitária do-ministério da saúde, 
testado dermatologicamente, nome e registro 
do técnico responsável. Embalagem c] 500 
ml. 

Unid.. Vorel 200 R$ 2,46 
R$ 492,00 ' 



 
Serviço Autônomo de Agua e Esgo 

lícitacoes@saaepiumhi.con1.br wwwaacpiumhixomlar 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - Centro- 37925-000 P] 

CNPJ: 23.782.8l6›'0001l0 
UMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

0008 

0005 

'ii 

103 

' oereneenre NEUTRÓ, concentrado, deverá 
conter linear, alquil benzeno, sulfato de sódio e 

vir especificado na embalagem 
"dermatologicamente testado". corn validade 
de 1 (um)ano apos data da entrega. 
Embalagem com 500 ml . 

_Unida *son A A Rs 1,56 R$ 458,00 

ESPONJA DE LA DE AÇO - Pacote com 6o 
g com 8 unidades (tipo Bombril ou 

_ similar). 

Unid. i Bombril 50 P.: 1,35 A Rs 67,50' 

0010 '14 

0011 15 

ESPONJA LIMPADORA DUPLA-FACE, 
medindo 110 mm x 74 mm x 23 mm, _ 

m alada em 'l stieoindivi ual._ 

"Unida LUSUOS 
20o ' 

R$ 0,64 R$ 128,00 ' 

FILTRO DE CAFE DESCARTÂVEL, 
materiaI100°/o celulose, tamanho n° 103, 
aplicação garrafa térmica para café, 
caracteristicas adicionais dupla costura. 
Embalagem com 30 unidades de filtro de 
café. _ 

uma. l Jnovita 020o R$ :,950 'Rs 590,00' 

1068 17 
LIMPA ALUMÍNIO - frasco de soo ML 1' 

Limpa Aluminio de 13 qualidade 

ÍUnid. Marina 20 R$ 1,89 Rs 317,80 

02350 13 PEDREX LIMPA PEDRAS. Detergente 
Acido. Remover sujeiras inorgânicas 
encardidos de terra, excesso de rejuntos e 
calcificações. Tipos de pisos: Pedras rústicas, 
miracema, são tome, ouro verde, pirinopolis, 
pedra mineira, lagoa santa, outro preto, rosa 
Carandaí, macaquinho, portuguesa entre 
Outras. Galão de 02 litros 

ühid. Pedreii A 
os R$ 9,45" A R$ 407,25' 

0295_ '190 MARGARINA VEGETAL pote 500 gramas, 
cremosa, com sal. devera' vir especificado na 
embalagem que a mesma é recomendada para 
uso culinária, lipídios minimo 65% validade 
minima de 06 meses após a data da entrega. 
Unidade de 50o g 

Unid. V Delicia 400 " as 3,30 " Rs' 1.520,00' 

0013 20 PAPEL HIGIÊNICO, folha simple; de alga_ 
'u li ade MEDIDA: 0mx1 cm 

(tolerância 2%), FRAQRANCIA: Neutra, 
COR: Branca, COMPOSIÇAO: 100% fibras de 

' celulose virgem - não reciclado, 

Unid. Goldem 
2.500 ' R$ '2'.575,0o ' 

.n 

REFIL I:IMPA VIDROS, LIQUIDO, 
COMPOSIÇAO : Lauril éter sulfato, _ge_,sóqio, 
eoãdjuvaptes, corante e água, Bioüêgraüãvel, 
APLICAÇAO: Limpeza de vidros em geral, 
Frasco, 500ml. o *f* * 

VUnid. Marina 20 

   _; -hensoativo 
=" tamponantes, corante, sinergista, branqueador 

SABÃO EM PÓ AZUL, COMPOSIÇÃO : A base 

de Alquil benzeno sulfOnatO de _.,“sódio, 
aniônico, coadjuvantes, 

óptico, fragrância, carga e água, QUALIDADE: 
biodegradável, a'xa d el ' ou pacote 

lástico Ori ¡na! do fabricante P - 

Unid.. Burilhan 
te 

'30 

.-5 @APAC EM BARRA  Unid. A Minuan- 50  _SABONETE em barra  7 'Ícomprovaclo 

n qualidade, composto 

em"" .90 9 
na embalagem), 

llcerinadO/cremOsO/hidratante, de alta 
de substâncias que 

ellminem germes e bactérias, fragrâncias 
diversas, embalado em caixinhas individuais, 
validade mínima remanescente de 24 

_ meses. 

"Unid. H Francis ' Iso h 
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Serviço Autónomo' de Água e Esgo 

licitacoes@saacpinmhi.com.br wwwsaacpiumhixombr 

tô 
CNPJ: 23.782.8l6l000l10 

ntro- 37925-000 PÍUMHÍIMG - Telefax 37-3371-1332 

'zoeo ' '27 sAco PLÁSTICO PARA LIxo, para Pct 
acondicionamento de residuos domiciliares 
(resíduos geral ou misturado ou contaminado 
não passível de separação), em resina 
termoplás tica virgem ou reciclada, 
capacidade nominal para 100 litros, na 

cor preta, com_ 
no mínimo de' 0,Bmm a 0,10mm de 
micragem. DIMENSÕES 75cm x 1,05m, de 
1ÓOIitros-20K . a te co O uni a es 

'Poliluz E100 0132,90 -R$ 290,00 

' '408 2a saco 'PLÁSTICO PARA uxo, para 
acondicionamento de resíduos domiciliares 
(residuos geral ou misturado ou contaminado 
não passível de separação), em resina 
termoplástica virgem ou reciclada, capacidade 
nominal para 15 litros, com no mínimo_de 
0,Bmm a O,10mm de micragem. DIMENSOES 
90 X 125CM, 15 litros-Pacote c] 20 unid. 

Pct Polilui 200 R$ 2,90 R$580,00 

2989 29 

0559 32' 
_ unid. 

saco PLÁSTICO PARA Lzxo, para Pct 
acondicionamento de residuos domiciliares 
(residuos geral ou misturado ou contaminado 
não passível de separação), em resina 
termoplástica virgem ou reciclada, 

a aci ade n mina ra' 0 litros na cor 
preta, com rio mínimo de g,8mm a 
040mm de micragem. DIMEN§OE§ 59cm x62m30liros-k. ctec 10 

Poiiiuz 150 R$ 2,00 ' R$ 435,00 

VELA CERAMICA MICROPOROSA para filtro Unid. 

de barro cgm g3 velas para agua 

Óasis E 06V a5 5,35 " das 52,10 A 

VALOR GLOBAL DOS ITENS: 
centavos). 

MERCEARIA MARCOPAN LTDA 

Rs 8.129,55 ( Oito mil, cento e vinte e' nove reais e cinquenta e cinco 

código ::ea 
Produto 

, SAAE 

Especificação E Unid. Marca Qtde; 
Unitário 
valor [E TÓTAL 

2219 ' 04 APRESUNTADO 4 fatiado, resfriado, de 1a "kg 
qualidade, embalagem fechada, intacta, 
indicando o prazo de validade. 

'limpar' 40 R$15,40 R$Í 616,00 

467-9 ' 05 
CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, embalagem E kg” 
aluminizada em pacote de 1KG. 0 produto 
deverá ser 100% arábica e conter dois selos, 

B r 
ggrgza QABIC). Validade: No minimo 2 (dois) 

t meses. a partir da data de _entrega. 

Fort di 600 R$ 17,45 R$113.470,00 

coro DE vxnno 1.159,. :incoluru  _, 
. em¡ . .. _, ..   às .em -t 

 
 

Í ;oco !A ?'95 LAVAB- BQUPQÉÍQQMÍAM? L A 

plástico .res|stent'e'_,j _cgngygg- ta!, mfihianhoimêdlõ ai ao *'62  'Fl 

a cc-?ndbFs  .,   
útttãuereno do;  ao de 1: at, -eairài-ui' 

inflamável, e suas condições deverão estar de 
acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, 

NPR 14024 da ABNT. 

“ viii-raios 
r É . 
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serviço Autônomo de Água o Esgo 

licitacoes@ saaepiumhimombr www.saaepiuinhi.com.hr 
ça Zeca Soares, 211 - Centro- 37925~000 PI 

CNPJ: 217818161000110 
UMHIJMG - Telefax 37-3371-1332 

1065 REFRIGERANTE 
Bebida não alcoólica, sabor guaraná, 
gaseificada ou carbonatada, acondicionada em 
embalagem de polietileno tereFtalato 
multicamada descartável (PET). 
o Volume por embalagem : 2 Litros. 
- A embalagem plástica _deve atender às 

especificações e exigências contidas na 
Portaria n.°987 de B de dezembro de 1998, da 

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

lacre. 
Data de validade impressa, minima de 3 meses 

a partir da data de entrega. 
O símbolo indicativo de PET grafado no 

próprio plástico da garrafa; 
Rótulo com os itens abaixo: 
=:› Identificação do volume; 
a Descrição dos ingredientes, com a indicação 
dos conservantes e corantes utilizados; 
=› Informação nutricional; 
à Nome e endereço da empresa responsável 

pelo preparo; 
=› Identificação do volume; 
=› Número do CNPJ ou do Registro no 

Ministério da Agricultura (MAPA) 

70 'Rs 5,85 R$ 409,50 

noi? SAPONÁCEO, Liquido_ cremoso, Tensoativo 
biodegradável, PRINCIPIO ATIVO: Linear 
Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio, 
coMPoslçAozLinear Alquilbenzeno Sulfonato 
de Sódio, coadjuvante, alcalinizante, 
espessante, abrasivo, conservante, essência e 

veículo, AROMA: Limão, EMBALAGEM: Frasco, 
300 ml, TAMPA: Abre-fecha, APLICAÇAO: 

Limpeza de superfícies de inox, esmaltados, 
fórmicas e cromados. _ _ 

i: R$ 4,99 R$ 59,88 

  VASSOURA os PELO com cabo revestido 
de boa ualidade  1o' R$ 3,45 Rs 84,50 

 
  

o..  #akilo 
2- 'r =   

  
Equipe de Apoio: 

..ar    = e  
,global ao; Itens: R$ 12.707, os (Doze 

::retal Adjudicado: R$ 27.558,33 
o  e três centavos).   

Íêlá, a 
__, ~ orçamento ba   

s 

Pregoeira: 

  ~_-.¡.- n_ r_  

    
4¡ eva' ;sera ass¡ - :da porto 

.Brfsssçy-f = -~ r ' -' 

mil, _setecentos e sete reais e oit 

'para a classificação das propostas fo 
sua compatibilidade com o preço 
se do Termo de Referência em' _Anexo I. 

a Íilnevsndo a tratar... ipi .§›US9E!I§!.§¡.-'i" 

, ,apagada " de sõuia ::'é::;:l='rr'e'íg"óãira.¡ 

isca; _Maria ,Lumenâsuleerâãzgggggggy 

essão .às. 

 
SoniaRoseni Costa 

Ii. P" 

a 

5 csiiiaiiésl-   ' 

(vinte e sete mil, quinhentos e cinqu? ' 
   

i o menor preço por item,  
de mercado conforme _gprlstaâdjdp 

,  ,, _13:_3_0__horas_ áiiàíã” co _ _ * 

.z~os"'Mêmbros5-"tlafEquipe d__e,g_Applo,_“sànig . s; ' * 

mêgiixsssntesêf  o' i  

 _ _t_ .  'y 

E.: da?! _q _. 

ü. j E _- 

   
nstár  
.ju,-   
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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 90/ 2017 

   
i O Presidente da Comissão Permanente de Licitação e seus membros colaboradores, nomeados pelo(a) PORTARIA, 

reunidos nesta data, processaram a licitação 002/2017 na 
r 090/2017, obtendo os resultados discriminado abaixo. 

modalidade Pregão presencial, decorrente do processo 

  

 

í2.7io3r,'õa 

83129.55  Lwgdyigjl m  " < 

MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 

ISRAEL E lSRAEL LTDA EPP 
ACOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA ME 

“Wrmwwmv ~v » 32g' 

23.407.794/0001-08 

&513084/0 Dil-OS_ 
xe_ _ 

   
Assim, adjudico a presente licitação para o(s) 1icitante(s) supracitado(s), pelo valor total discriminado acima.. 

Piúmhi - MG, segunda-feira. 17 de abril de 2017 

JAQUEL WRECIDA DE SOUZA 
AGENTE A MINISTRATIVO E PREGOEIRO 

Sistema: MGFCompras - TermoüeAdjudicaeaooi .rpt Prot: 5212 / 201? 



  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

diretoria saae iumhi.com.br CNPJ:23.782.B16I000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PIUMHI/MG - Telefax 37-3371-1332  

PARECER JURÍDICO 

Trata-se 0 feito de procedimento licitatório autuado sob o n. 90/2017, na 
modalidade pregão presencial “menor preço por item” que recebeu o número 2/2017 , tendo 
por objeto o registro de preços para aquisição futura e eventual de gêneros alimentícios e 

materiais de limpeza/higienização, destinados ao Setor de Patrimônio, Material e Transportes 

do SAAE. 

O processo foi autuado e instruído com cotações de pesquisa de mercado, 
orçamento estimado para a contratação, autorização para abertura de processo de compra, 
classificação de modalidade de licitação, Portaria que designa Pregoeira no âmbito do SAAE, 
Decreto que regulamenta Pregão no Município de Piumhi e Resolução regulamentadora do 

SRP. 

O Edital e seus anexos foram submetidos à análise desta assessoria jurídica, 

nos termos do parágrafo único do art.” 38 da Lei de Licitações. 

Referido instrumento foi publicado no Jornal Folha da Manhã, Jornal Ponto e 

no Jornal Alto São Francisco, bem como, afixado no Quadro de Avisos, conforme estabelece 

o art. 72 da LOM. 

Foi respeitado o prazo estabelecido no inc. V do art. 4° da Lei n.l0.520/2012. 

Foi realizada a sessão pública com abertura da fase de lances, tendo 
demonstrado interesse em participar as empresas, AÇOUGUE E MERCEARIA 
ANDORINHA LTDA - ME, MERCEARIA MARCOPAN LTDA-MG e ISRAEL E 

ISRAEL LTDA - EPP , as quais foram devidamente credenciadas. 

Após a apresentação dos lances, lograram-se vencedoras no certame, em itens 
distintos, as empresas AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA - ME, 
MERCEARIA MARCOPAN LTDA-MG e ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP. 

Foi procedida a abertura dos envelopes da habilitação jurídica e, após 

conferência, constatou-se que os documentos apresentados pelas empresas estavam em 

conformidade com o que se exigiu no Edital 

Assim, uma vez apresentadas as propostas finais ajustadas, foram-lhes 
adjudicados os bens conforme resultado dos lances, lavrando-se a Ata de Adjudicação n. 

4/2017, tendo em vista a ausência de interposição de recursos. 

Portanto, ao que se percebe dos autos, as licitantes habilitadas no certame 

atenderam às exigências do edital. 

Além disso, conclui-se que os atos realizados guardaram consonância corn a 
Lei n. 8.666/93 e Lei n. 10.520/2000, autorizando, portanto, a homologação do certame. 

É o parecer, sub censura. 
J 

Piumhi, 17 de abril de 2017. &QA/VEL; _ Eloa de Souza Silva 

AÚVUGPDÚ 
OABÍMGBQÍÍÍÊÍÊ  



Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Praça Zeca Soares. 211 

Piumhi - MG 

Sistema de controle de documentos - Protocolo 
Protocolo de homologação de processo 

Considerando os termos de adjudicação aprovados pela comissão de pregão, HOMOLOGO este processo licitatório, 
nos termos da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993 com suas posteriores alterações, no valor total de R$ 27.558,33 
(vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e tres centavos), e encaminha-o para a seção de 

contabilidade. 

Êñ 
Piumhi - MG, segunda-feira, 17 de abril de 2017 

Odécio 4a Silva Melo l 

Diretor 

r __ _ _ _ 

l Protocolo"... 521412017 17/04/2017 00:00:00  N° Processo... 212.017  TÍPG PTOCBSSO_ Processo de compra  Modalidadem.. Pregão presencial  Responsável...  Finalidade ...... .. Homgiogaçáo 

Sistema: MGFCompras - TermooeHomologacaooí .rpt 



í  ¡ _  Sefviçp Autõnonrje_ Ag ae; Eêgãjídi T L¡ , . . 

. \  diretópfiáexecutiúaçajsaaépíumhigcnixfnbr_ - __ _CNPJ 23.732,816f9ü011_();;* 

ig _Iupicipal (Lei 1035/93). Praçgleca Soares, 311.1: ;YÉESQWUPII  
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto ' 

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

Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°-22/ 2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 90/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 

Assunto: Fornecimento de: gêneros alimentícios e materiais de 
limpeza/higienização, destinados ao Setor de Patrimônio Material e 
Transporte - SPMT do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi-MG , 

conforme especificações do Termo de Referência Anexo Ideste edital. 

Ata de Registro de preços para futura e eventual contratação de 
Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Equiparadas, 
para o fornecimento de: gêneros alimentícios e materiais de 

limpeza/higienização, destinados ao Setor de Patrimônio Material e 

Transporte-SPMT .do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG , 
que entre s¡ celebram o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
DE PIUMHI-MG, Órgão Gerenciador de Registro de Preços e de outro 
lado, AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA ME, na forma 

abaixo: 
Pelo presente instrumento, O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
DE PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Lei n° 1.035/90, Pessoa 
Jurídica de Direito Publico, inscrito no CNPJ/MF n° 23.782.816/0001-10 com 
sede nesta cidade de PIUMHI/MG, na Praça Zeca Soares, 211, Centro, neste 
ato representado pelo seu Diretor Executivo odécio da Silva Melo, 
brasileiro, casado, Eng° Civil Pós Graduado em Saneamento Básico e 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 10.520/02, de 17 de julho de 2002, 
Resolução SAAE n° 118/2013 (Regulamenta o Sistema de o Registro de 
Preços), Decreto Municipal n° 2.887/2010 (Institui o Pregão), Lei 
Complementar n. 25/2010 (que institui o Estatuto Municipal da ME, EPP e 
MEI), Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 com a 
redação dada pela Lei Complementar n° 147/2014, e demais normas legais 
aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no 
PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2017, por 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoesülsaaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816¡000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - 
' Telefax 37-33714332 ' ' 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
deliberação da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, e homologada pelo 
Diretor Executivo, Eng° Odécio da Silva Melo, e a empresa AÇOUGUE E 

MERCEARINHA ANDORINHA LTDA, inscrita no CNPJ/MF n° 
68.513.084/0001-09, estabelecida na Avenida Abílio Machado, n° 941, 
Bairro Sagrado Coração de Jesus, Formiga- MG representada neste ato pelo 
Sr. Anderson Modesto de Souza, sócio gerente, brasileiro, casado, 
administrador, RG n° MG - 11.642.114/SSP-MG, CPF n° 608.998.831-68, 
doravante denominado apenas por FORNECEDOR, RESOLVE registrar os 
preços constantes nos anexos desta ata, a serem utilizados no SAAE 
PIUMHI-MG, tendo sido os referidos preços oferecidos pela(s) empresa(s) 
respectiva(s) constantes dos anexos desta ata, cujas propostas foram 
classificadas em primeiro lugar, observadas as condições enunciadas nas 

cláusulas que se seguem. 

Cláusula Primeira:- DO OBJETO 

O Fornecedor se compromete ao SAAE Piumhi-_MG o _REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual contratação de Contratação de 
Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Equiparadas, 
para o fornecimento de: gêneros alimentícios a e materiais de 

limpeza/higienização, destinados ao Setor de Patrimônio Material e 

Transporte-SPMT do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG, 
conforme especificações do Termo de Referencia Anexo I, e conforme 
Edital do Pregão Presencial de Registro de Preços n° 02/2017, a 

proposta do Fornecedor e a Ata da Sessão Pública do Pregão, cujos termos 

sãolparte integrante do presente instrumento. 

Cláusula Segunda:- DO PREÇO 

I - Os preços ofertados pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de 
Registro de Preços são os constantes da planilha de preços anexa deste 
instrumento, de acordo com a respectiva classificação, e neles já estão 
todas as despesas com transportes, descarga, imposto, taxas, seguros, bem 
como os ônus decorrentes de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da 
Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, e outras que direta ou 
indiretamente incidirem sobre a contratada. 
II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as 
cláusulas e condições constantes do Edital, que a precedeu, na íntegra e as 
disposições da Resolução n° 118/2013 que regulamenta o Registro de 
Preços no SAAE Piumhi-MG, assim como as cláusulas condições 
constantes do Edital do PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE 

É 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoescêlsaaepiumhi.cormbr CNPJ: 217823161000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - 

Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREÇOS N° 02/2017 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 provocaram 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 equilibrio 
econômico-financeiro do Fornecedor, por solicitação motivada do 
interessado ao Diretor Executivo do SAAE PIUMHI-MG. 
II - O pedido deverá ser devidamente justificado e instruído com 
documentos e planilhas analíticas, que comprovem a sua procedência, tais: 
como listas de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição, matérias 
primas ou de outros documentos julgados necessários que embasaram a 
oferta de preços por ocasião da classificação e as apuradas no momento do 

pedido. _ III - Se autorizado, pelo Orgão Gerenciador que realiza o processo 
licitatório de Registro de Preços, o reequilibrio econômico financeiro ou a 
redução nos preços registrados, os mesmos serão registrados em Ata de 
Registro de Preços, sendo a mesma publicada no mural público municipal. 
IV - Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão 
ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual 
apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e 
aquele vigente no mercado à época do registro - equação econômico- 
financeira. ' 

V - Será considerado preço de mercado, os que forem iguais ou inferiores a 
média daqueles apurados pelo SAAE PIUMHI-MG para determinado item, 
ou, ainda, os constantes de tabela realizada por órgãos de pesquisa 

contratados pelo SAAE PIUMHI-MG. VI - As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de 
desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas em jornal 
de circulação local. ' 

Cláusula Quarta:- DO PAGAMENTO 

O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será 
efetuado pela Tesouraria do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi- 
MG, por processo legal, após a comprovação da entrega do objeto licitado 
nas condições exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos, no 
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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. 
- Se o objeto não for entregue conforme condições deste Pregão, o 

pagamento ficará suspenso até seu recebimento definitivo. 

Sub-Cláusula Primeira: 

A Nota/Fiscal/Fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de 
fácil visualização, a indicação do n° do processo, n° do Pregão e da Ordem 
de Empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento dos materiais e 

posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

Sub-Cláusula Segunda: 

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

Sub-Cláusula Terceira: 

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

Sub-Cláusula Quarta: 
O pagamento só será efetuado se a documentação referente à regularidade 
para com o INSS(CND), FGTS (CRF) e Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas ~ CNDT estiverem devidamente válidos, ficando retido o 
pagamento se a documentação estiver vencida, até que se regularize a 
situação, sem que isso gere direito à alteração de preços, correção 

monetária, compensação financeira. 

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

compensação financeira. 

l' 4 

ol 

Sub-Cláusula Sexta: 
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Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a adjudicatária 
dará ao SAAE plena, geral e irretratável quitação da remuneração referente 
aos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar. ou exigir a 

qualquer título, tempo ou forma. 

Sub-Cláusula Sétima: 

0 SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento, objeto da ata, nos 
seguintes casos: ' 

I - Se a qualidade dos produtos não corresponder às especificações exigidas 
no instrumento licitatório, o fornecedor será notificado para regularização 
no prazo máximo de 05 (cinco dias), independentemente da aplicação das 

penalidades cabíveis; 

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 
prejudicar o SAAE PIUMHI-MG; III - Débito do Fornecedor para corn o SAAE PIUMHI-MG quer provenha 
da execução do contrato, quer resulte de outras obrigações; 
IV - Não cumprimento das obrigaçoes contratuais, hipótese - em que o 
pagamento ficará retido até que o Fornecedor atenda a cláusula infringida. 

que, eventualmente, possa 

Sub-Cláusula Oitava: 
Nenhum pagamento isentará o Fornecedor das responsabilidades e 

obrigações, nem implicará na aceitação definitiva dos produtos. 

Sub-Cláusula Nona: 
No preço ajustado na presente ata incluem-se todas as despesas verificadas 
tais como transporte/descarga do objeto do contrato e obrigações 
tributárias, trabalhistas, prêmio de seguro, para-fiscais, infortunísticas, 
previdenciárias, fiscais, e outras que direta ou indiretamente incidirem 

sobre a contratada. 

Cláusula Quintaz- 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 
pela 'Lei Federal 8.883/94, durante o prazo 

Federal 8.666/93, alterada 
de validade desta Ata de 
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Registro de Preços, o SAAE PIUMHI-MG não será obrigado a adquirir os 

produtos referidos nesta ata. e III - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 
8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas pela Le¡ Federal 
8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, 
às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 

Cláusula Sexta:- DOS ACRÉSCIMOS E SU PRESSÕES DE 

QUANTITATIVOS 
I - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de 
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da 

Lei n° 8.666, de 1993. II - As cartas-contratos decorrentes do Sistema de Registro de 
Preços poderão ser alteradas, observado o disposto no art. 65 da Lei n° 
8.666, de 1993, bem como artigo 57 da referida lei. 
III- O Termo de Contrato poderá ser dispensável pela autarquia nos termos 
do § 4° do artigo 62 da lei 8666/93. 

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

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

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

I ~ O(s) Fornecedor(es) detentor(es) da presente Ata de Registro de Preços 
serão obrigados a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência 
desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data 

posterior a do seu_ vencimento. a) Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às 
especificações exigidas, no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, 
o fornecedor será notificado para regularização no_prazo máximo de 05 
(cinco dias), independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
II- A entrega dos produtos objetos desta licitação será futura e parcelada, 
de acordo com as necessidades do SAAE, CIF almoxarifado do SAAE á Praça 

Zeca Soares n° 2117 Centro - Piumhi-MG. III- O(s) fornecedor e (s) detentor (es) da presente Ata de Registro 
de Preços assumem integralmente a responsabilidade por prejuízos 
decorrentes de acidentes de trabalho eventualmente ocorridos com seu 
pessoal durante a realização da prestação dos serviços/entrega do produto. 
IV - As condições de recebimento do objeto da ata são as seguintes: 
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a) Na entrega será emitida Nota Fiscal correspondente, sendo que o 

objeto da licitação deverá ser recebido definitivamente mediante recibo, nos 
termos da alínea “b", do inciso II, do art. 73 da Lei 8.666/93. 

._ b) O recebimento dos produtos será feito inicialmente em caráter 
provisório. O aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para 
pagamento esta' condicionada ao atendimento das exigências contidas neste 

edital. c) Caso não cumpridas as exigências deste Edital, o fornecedor será 
comunicado a retirar os produtos no local de entrega e substitui-lo por outro 
que atenda as especificações constantes deste Edital, sem nenhum ônus 

para o SAAE PIUMHI-MG. 
d) Em caso de devolução do objeto desta ata, por estarem em 

desacordo com as especificações, todas as despesas serão atribuídas ao 
Fornecedor, devendo providenciar no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, a sua regularização. e) 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. 
11-. 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. 

Sub-Cláusula Primeira: 

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

sub-Cláusula Segunda: 

Não será concedida, pelo SAAE PIUMHI-MG, qualquer dilação de prazo 
para a entrega dos produtos, por erro do Fornecedor. 

Cláusula Nona:- DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO. 

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

Cláusula Décima :- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIO 

As despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, correrão à 

conta das possíveis dotação orçamentária consignada nos programas: 
Programas: 17.122.0021.2165, 17.512.0447.2169 e 
17.512.0449.21.70, 17.511.0447.2167, 17.511.0449.2168 e 
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Elementos: 33.90.30, 3.3.90.39 do Orçamento do SAAE PIUMHI- 
MG, em vigor em vigor, ou da que vier a substitui-la nos próximos 
exercicios, segundo o novo Plano de Classificação Funcional Programática, e 
demais disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em combinação com inciso 
V, do art. 55, da Lei n° 8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 18, 

da Le¡ Complementar n° 101/2000. - 

Cláusula Décima Primeira:- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO 

FORNECEDOR 

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

I - A pedido, quando: 
a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, 

por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível 

em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o 

custo dos produtos. II - Por iniciativa do SAAE PIUMHI-MG, quando: 
a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ' 

. b) Por razões de interesse público, devidamente, motivado e 

justificado III - Por iniciativa do órgão ou entidade usuário, quando: 
a) O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de 

Registro de Preço; b) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as 

Notas de Empenho decorrentes da Ata de Registro de Preço; 
c) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 

condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos de 

compra dela decorrentes; - 

IV - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o SAAE 
PIUMHI-MG fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e 
informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro. 

Cláusula Décima Segunda:- oo 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. 

V: cÀ 8 @ 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licltacnes@saaepiumhl.cnm.br CNPJ: 211818161000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça zeca Soares, 211 - 37925-000 PIuMHI/MG - 

Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
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 cio 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. 

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. 
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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; III - Recusar os produtos que não estiver de acordo com as especificações; 
IV - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pelo Fornecedor. 

Cláusula Décima Quinta:- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o SAAE PIUMHI-MG 
poderá aplicar ao Fornecedor as seguintes sanções, garantida a defesa 
prévia prevista no artigo 87, § 2° e os recursos do art. 109, ambos da Lei 

n° 8.666/93, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis: 

I - Advertência; 
II - Multa; III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com o SAAE PIUMHI-MG pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SAAE 

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

aplicadas cumulativamente com a do inciso II. 
VI - Ficará impedida de licitar e de contratar com o SAAE PIUMHI-MG, 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da 
ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, a pessoa jurídica que praticar quaisquer atos previstos 
no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/2002, e também: 

a) Ensejar o retardamento da execução do certame; 
b) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
c) comportar-se de modo inidôneo; a 

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' áà/ 
Sub-Cláusula Primeira: S 

410 
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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 corninações 
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°/o (dez por cento) sobre o valor dos produtos entregues com 
problemas técnicos, mais multa de 0,33 (trinta e três centésimos) por cento 
ao dia se os produtos com problemas técnicos não for substituido em até 05 
(cinco) diascúteis, 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: 

Sub-Cláusula Sétima: 
\ 

ll 

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

prevista. 

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

Sub-Cláusula Oitava: 

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

Sub-Cláusula Nona: 

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

Sub-Cláusula Décima: 

A penalidade de declaração de ínidoneidade 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 ínidoneidade 
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 ínidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a pena 
de multa. 

Sub-Cláusula Décima Terceira:  
12  ol 
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As penalidades previstas serão aplicadas pela autoridade competente, após 
a instrução do respectivo processo, no qual fica assegurada a ampla defesa 
do Fornecedor interessado, e será publicada na Imprensa Oficial. 

Cláusula Décima Sexta:- DA NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS 

Em caso da não entrega total ou parcial dos produtos, ou inadimplemento, 
o Fornecedor estará sujeito, sem prejuizo 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 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 comunicar-á 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) O 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, e pela Resolução n° 118/2013, no que for incompatível 
com a legislação Federal, e, subsidiariamente pelos princípios gerais de 
direito. 

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

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

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Resoluções 118/2013, 
as Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/02 e demais normas aplicáveis. 
subsidiariamente, 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, 18 de abril de 2017. 

M; 
senvxço AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUHMI-MG 

Eng° Odécio da Silva Melo 
'Diretor Executivo 

-Orgão Gerenciad r- 

AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA ME 
Anderson Modesto de Souza 

Sóc¡o_Gerente 

Maria das Graças rr rã Barros Goulart M ria' lana Goulart de Castro RG n” MG.2.1 RG ° M-6.233.41 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PROPOSTA FINAL 

Registro de preços para futura e eventual contratação de 
Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP ou 
Equiparadas, para o fornecimento de: gêneros alimentícios e 
materiais de limpeza/higienização, destinados ao' Setor_ de 
Patrimônio Material e Transporte-SPMT do Serviço Autônomo de Agua 
e Esgoto de Piumhi-MG, sendo este fornecimento parcelado de acordo 
com as necessidades do SAAE. 

Fornecedor: AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA 
CNPJ: 68.513.084/0001-09 
Endereço: Av. Abilio Machado, n° 941, Bairro Sagrado Coração de 
Jesus, Formiga-MG - 

Código Item Especificação Unid. Marca Qtde. Valor TOTAL 
Produto Unitário 

SAAE 
0001 01 AÇÚCAR CRISTAL contendo no mínimo 99,3 Unid. Delta 500 R$ 9,90 R$ 4.950,00 

% de sacarose deverá ser fabricado de suco de 
cana, livre de fermentação, isento de matéria 
terrosa, de parasitas e de detritos animais ou 
vegetais. Embalagem primária em sacos 
plásticos resistentes de 5 kg. No rótulo deverá 
trazer a denominação "açúcar", seguido do 
tipo e a classificação - Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 
2002 (ANVISA). Validade: No minimo 3 (três) 
meses a partir da data de entrega. 
Considerar as datas conforme programação de 
entrega. A data de validade deverá constar da 
embalagem. Pacote de 05 kg 

0706 08 COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE, Pct. Termopot 500 R$3,37 R$1.685,00 
capacidade com 200ml, para água, de 
primeira linha, não quebradiço, com borda 
reforçada, de 13 qualidade. O produto 
deverá ser aprovado pela ABNT norma 
NBR 14.865, material poliestireno atóxico 
deverá vir especificado no copo PP max. D5, 
reciclável. Pacote com 100 unidades. 

0015 26 SACO DE ALGODÃO - TIPO CRÚ; tamanho: Und. GFA 3o R$ 2,89 R$86,70 
76cm x 50cm; aplicação: limpeza chão; 
características adicionais: tecido grosso, sem 
furos, com alto poder de absorção. 

VALOR GLOBAL DOS ITENS: R$ 6.721,70 (Seis mil, setecentos e vinte e um reais, setenta 
centavos). 

AÇOUGUE E MERCEARIA ANDÓRINHA LTDA 
Sr. Anderson Modesto de Souza 

Sócio Gerente V); 
15 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG: EXTRA 
DA ATA RESGISTRO DE PREÇOS N° 22/2017. PREGÃO PRESENCIA  
DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2012, PROCESSO LICITATÓRIO NO 

90/2017. Contratante: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. 
Contratada: AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA - ME. 
Objeto: fornecimento de gêneros alimentícios e materiais de 
limpeza/higienização, destinados ao Setor de Patrimônio Material e 
Transporte - SPMT do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG, 
sendo este fornecimento parcelado de acordo com as necessidades do 
SAAE. Preços Registrados: Açúcar Cristal Pacote de 05 Kg: R$ 
9,90/UN; Copo Descartável Transparente capacidade com 200 
ml: R$3,37/PCT e Saco de Algodão - Tipo Crú tamanho 76 cm 
x 50 cm: R$ 2,89/UN. O prazo de vigência da presente Ata de 
Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 
assinatura em 18/04/2017. Odécio da Silva Melo - Diretor Executivo 
do SAAE. Piumhi, 18 de abril de 2017. 

cumpmmeuro 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 23/2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 90/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

Assunto: Fornecimento de: gêneros alimentícios e materiais de 
limpeza/higienização, destinados ao Setor de Patrimônio Material e 
Transporte - SPMT do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG , 

conforme especificações do Termo de Referência Anexo I deste edital. 

Ata de Registro de preços para futura e eventual contratação de 
Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Equiparadas, 
para o fornecimento de: gêneros alimentícios e materiais de 
limpeza/higienização, destinados ao Setor de Patrimônio Material e 

Transporte-SPMT do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG , 
que entre s¡ celebram o SERVIÇO AUTÔNOMO os ÁGUA E sssoro 
DE PIUHMI-MG, Órgão Gerenciador de Registro de Preços e de outro 
lado, ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP, na forma abaixo: 

Pelo presente instrumento, O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

DE PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Lei n° 1.035/90, Pessoa 
Jurídica de Direito Publico, inscrito no CNPJ/MF n° 23.782.816/0001-10 com 
sede nesta cidade de PIUMHI/MG, na Praça Zeca Soares, 211, Centro, neste 
ato representado pelo seu Diretor Executivo Odécio da Silva Melo, 
brasileiro, casado, Eng° Civil Pós Graduado em Saneamento Básico e 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 10.520/02, de 17 de julho de 2002, 
Resolução SAAE n° 118/2013 (Regulamenta o Sistema de o Registro de 
Preços), Decreto Municipal n° 2.887/2010 (Institui o Pregão), Lei 
Complementar n. 25/2010 (que institui o Estatuto Municipal da ME, EPP e 

MEI), Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 com a 

redação dada pela Lei Complementar n° 147/2014, e demais normas legais 
aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no 
PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2017, por 
deliberação da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, e homologada pelo 

Wi 
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Diretor Executivo, Eng° Odécio da Silva Melo, e a' empresa ISRAEL E 

ISRAEL LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF n° 23.407.794/0001-08, 
estabelecida na Rua Padre Domingos, n° 117, Bairro Cerrado, Bambuí- MG 

representada neste ato pelo Sr. Paulo José Israel de Azevedo, sócio 
administrador, brasileiro, casado, empresário, RG n° MG - M.8.641.111 
SSP/MG, CPF n° 436.040.996-68, doravante denominado apenas por 
FORNECEDOR, RESOLVE registrar os preços constantes nos anexos desta 
ata, a serem utilizados no SAAE PIUMHI-MG, tendo sido os referidos 
preços oferecidos pela(s) empresa(s) respectiva(s) constantes dos anexos 
desta ata, cujas propostas foram classificadas em primeiro lugar, 
observadas as condições anunciadas nas cláusulas que se seguem. 

Cláusula Pr¡meira:- DO OBJETO 

O Fornecedor se compromete ao SAAE Piumhi-MG o REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual contratação de Contratação de 
Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Equiparadas, 
para o fornecimento de: gêneros alimentícios a e materiais de 
limpeza/higienização, destinados ao Setor de Patrimônio Material e 

Transporte-SPMT do Serviço Autônomo de' Água e Esgoto de Piumhi-MG , 
conforme especificações do Termo de Referencia Anexo I, e conforme 
Edital do Pregão Presencial de Registro de Preços n° 02/2017, a 

proposta do Fornecedor e a Ata da Sessão Pública do Pregão, cujos termos 
são parte integrante do presente instrumento. 

Cláusula Segunda:- DO PREÇO 

I - Os preços ofertados pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de 
Registro de Preços são os constantes da planilha de preços anexa deste 
instrumento, de acordo com a respectiva classificação, e neles já estão 
todas as despesas com transportes, descarga, imposto, taxas, seguros, bem 
como os ônus decorrentes de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da 
Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, e outras que direta ou 
indiretamente incidirem sobre a contratada. 
II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as 
ciáusulas e condições constantes do Edital, que a precedeu, na integra 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° 02/2017 que a precedeu e integra o presente instrumento de 
compromisso. 
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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 conjunturaís provocaram 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 equilibrio 
econômico-financeiro do Fornecedor, por solicitação motivada do 
interessado ao Diretor Executivo do SAAE PIUMHI-MG. 
II - O pedido deverá ser devidamente justificado e instruído com 
documentos e planilhas analíticas, que comprovem a sua procedência, tais: 
como listas de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição, matérias 
primas ou de outros documentos julgados necessários que embasaram a 
oferta de preços por ocasião da classificação e as apuradas no momento do 
pedido. _ 

III - Se autorizado, pelo Orgão Gerenciador que realiza o processo 
licitatório de Registro de Preços, o reequiiíbrio 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 Quarter» DO PAGAMENTO 

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

ll: 3¡ 
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- Se o objeto não for entregue conforme condições deste Pregão, o 
pagamento ficará suspenso até seu recebimento definitivo. 

Sub-Cláusula Primeira: 

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

Sub-Cláusula Segunda: 

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

Sub-Cláusula Terceira: 

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

Sub-Cláusula Quarta: 

0 pagamento só será efetuado se a documentação referente à regularidade 
para com o INSS(CND), FGTS (CRF) e Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas - CNDT estiverem devidamente válidos, ficando retido o 
pagamento se a documentação estiver vencida, até que se regularize a 
situação, sem que isso gere direito à alteração de preços, correção 
monetária, compensação financeira. 

Sub-Cláusuia Quinta: 

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

Sub-Cláusula Sexta: 

Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a adjudicatária 
dará ao SAAE plena, geral e irretratável quitação da remuneração referente 
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coMissÃo PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
aos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a 

qualquer título, tempo ou forma. 

Sub-Cláusula Sétima: 

O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento, objeto da ata, nos 
seguintes casos: 
I - Se a qualidade dos produtos não corresponder às especificações exigidas 
no instrumento licitatório, o fornecedor será notificado para regularização 
no prazo máximo de 05 (cinco dias), independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis; 

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. 

Su b-Cláusula oitava: 

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

Sub-Cláusula Nona: 

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

Cláusula Quintar- DÁ VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

I - O prazo de vigência da presente Ata cle Registro de Preços é de 12 
(doze) meses, nos termos da Lei. 
II - Nos termos do art. 15, parágrafo 4°, da Lei Federal 8.666/93, alterada 
pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de 
Registro de Preços, o SAAE PIUMHI-MG não será obrigado a adquirir os 
produtos referidos nesta ata. 
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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:- pos ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DE 

QUANTITATIVOS 

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

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

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

Cláusula Oitava:- DAS CONDIÇÕES os FORNECIMENTO, 
RECEBIMENTO E oo PRAZO os ENTREGA 

I - O(s) Fornecedodes) detentor(es) da presente Ata de Registro de Preços 
serão obrigados a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência 
desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data 
posterior a do seu vencimento. 
a) Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às 
especificações exigidas, no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, 
o fornecedor será notificado para regularização no prazo máximo de 05 
(cinco dias), independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
II- A entrega dos produtos objetos desta licitação será futura e parcelada, 
de acordo com as necessidades do SAAE, CIF almoxarifado do SAAE á Praça 
Zeca Soares n° 211- Centro - Piumhi-MG. 

III- O(s) fornecedor e (s) detentor (es) da presente Ata de Registro 
de Preços assumem integralmente a responsabilidade por prejuizos 
decorrentes de acidentes de trabalho eventualmente ocorridos com seu 
pessoal durante a realização da prestação dos serviços/entrega do produto. 
IV - As condições de recebimento do objeto da ata são as seguintes: 

a) Na entrega será emitida Nota Fiscal correspondente, sendo que o 

termos da alinea “b", do inciso II, do art. 73 da Lei 8.666/93. 
objeto da licitação deverá ser recebido definitivamente mediante recibo, na 
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b) O recebimento dos produtos será feito inicialmente em caráter 

provisório. O aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para 
pagamento está condicionada ao atendimento das exigências contidas neste 
edital. 

c) Caso não cumpridas as exigências deste Edital, o fornecedor será 
comunicado a retirar os produtos no local de entrega e substitui-Io por outro 
que atenda as especificações constantes deste Edital, sem nenhum ônus 
para o SAAE PIUMHI-MG. 

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

e) 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 m9 8.666/93. 
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. 

Sub-Cláusula Primeira: 

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

Sub-Cláusula Segunda: 

Não será concedida, pelo SAAE PIUMHI-MG, qualquer dilação de prazo 
para a entrega dos produtos, por erro do Fornecedor. 

Cláusula Nona:-= DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 

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

Cláusula Décima :- nos RECURSOS ORÇAMENTÁRIO 

As despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, correrão à 

conta das possíveis dotação orçamentária consignada nos programas: 
Programas: 17.122.0021.2165, 17.512.0447.2169 e 
17.512.0449.21.70, 17.511.0447.2167, 17.511.0449.2168 e 
Elementos: 33.90.30, 33.90.39 do Orçamento do SAAE PIUMHI- 
MG, em vigor em vigor, ou da que vier a substitui-Ia nos próximos 
exercícios, segundo o novo Plano de Classificação Funcional Programática, e 
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demais disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em combinação com inciso 
V, do art. 55, da Lei n° 8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 18, 
da Lei Complementar n° 101/2000. 

Cláusula Décima Primeira:- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO 
FORNECEDOR 

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

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

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

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

b) Por razões de interesse público, devidamente, motivado e 

justificado 
III - Por iniciativa do órgão ou entidade usuário, quando: 

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

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

c) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos de 
compra dela decorrentes; _ 

IV - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o SAAE 
PIUMHI-MG fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e 
informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro. 

Cláusula Décima Segunda» DO CANCELAMENTO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO 

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

Fornecedor: 
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. 

io¡ 
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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; 
III - Quando não restarem fornecedores registrados; ou 
IV - Pelo SAAE PIUMHI-MG, quando caracterizado o interesse público; 
V - Por outros motivos previstos em Ata de Registro de Preços. 

Cláusula Décima Terceira:- DAS OBRIGAÇÕES E 
RESPONSABILIDADES oo FORNECEDOR 

I - Entregar os 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 Quartar- DAS OBRIGAÇÕES DO SAAE PIUMHI-MG 

Vini? 



 
serviço Autônomo de Água e Esgoto 

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

Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

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

Cláusula Décima 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 Lei 
n° 8.666/93, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis: 

I - Advertência; 
II - Multa; 
III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com o SAAE PIUMHI-MG pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SAAE 
PIUMHI-MG. 
V - As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula poderão ser 
aplicadas cumulativamente com a do inciso II. 
VI - Ficará impedida de licitar e de contratar com o SAAE PIUMHI-MG, 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da 
ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, a pessoa juridica que praticar quaisquer atos previstos 
no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/2002, e também: 

a) Ensejar o retardamento cia 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 cio cadastramento de fornecedores do SAEE PIUMHI- 
MG. 

Sub-Cláusula Primeira: 
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A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas 
aquelas que não acarretem prejuizo 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 muita, a ser 
determinada do seguinte modo, sem prejuizo de outras cominações 
cabíveis: - 

I - Multa diária de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), por dia de 
atraso sobre a parcela que deverá ser entregue; 
II - 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos entregues com 
problemas técnicos, mais muita de 0,33 (trinta e três centésimos) por cento 
ao dia se os produtos com problemas técnicos não for substituido em até 05 
(cinco) dias úteis, contados cia 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 corn atraso. 

Sub-Cláusula Quinta: 

Para os fins do subitem anterior consideram-se prazos parciais aqueies 
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. 
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A cobrança da multa será efetivada por desconto no pagamento das faturas, 
nas garantias ou ainda diretamente do Fornecedor. 

Sub-Cláusula Oitava: 

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

Sub-Cláusula Nona: 

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

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 - A acljudicatária que se recusar, injustamente, a assinar a ata dentro do 
prazo estabelecido. 

Sub-Cláusula Décima Primeira: 

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

Sub-Cláusula Décima Segunda: 

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

Sub-Cláusula Décima Terceira: 
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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 Sextaz- DA NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS 

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

Cláusula Décima Sétima:- DOS RECURSOS 

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

Cláusula écima oitava:- oos ILÍÇITOS PENAIS 

As infrações penais tipificadas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02 serão objeto 
de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuizo 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 perclurarem 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. 

irei” 
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Cláusula Décima Nona:- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do art. 110 
da Lei Federal 8666/93 com as alterações posteriores. 

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

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Resoluções 118/2013, 
as Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/02 e demais normas aplicáveis. 
subsidiariamente, apIicar-se-ão os Principios 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, 18 e abril de 2017. 

'N 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE Á UA E ESGOTO DE PIUHMI-MG 
Eng° Odéci da Silva Melo 

Diretor Executi o 
-Órgão Gerencia - 

W 
ISRAEL E ÍSRAÉLQLTDA - agp l' Paulo José Is a l Azevedo 

Sócio Administrador 

Testemunh  à    
Maria das Ferreira Barros Goulart Mari -uci na Goul rt de Castro 
RG o 2 826 G M-6.233.419 
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PROPOSTA FINAL 

Registro de preços para futura e eventual contratação de Microempresas - 
ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Equiparadas, para o fornecimento 
de: gêneros alimentícios e materiais de limpeza/higienização, 
destinados ao Setor de Patrimônio Material e Transporte-SPMT do Serviço 
Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi-MG, sendo este fornecimento 
parcelado de acordo com as necessidades do SAAE. 

Fornecedor: ISRAEL E ISRAEL LTDA 
CNPJ: 23.407.794/0001-08 
Endereço: Rua Padre Domingos, n° 117, Bairro Cerrado, Bambuí-MG 

Código Item Especificação Unid. Marca Qtde Valor TOTAL 
Produto . Unitário 

SAAE 
0325 02 ÁGUA SANITÁRIA, ASPECTO: Líquido, Unid. Politriz 5o R$2,07 103,50 

COMPOSIÇÃO : A base de hipoclorito de sódio 
ou cálcio, TEOR CLORO ATIVO: Entre 2,0 a 

2,5% p/p, CORLAmareIa esverdeada bastante 
fraca, APLICAÇAO: Assepsia de ambientes e 
roupas, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 
Isenta de corantes, detergentes e 
aromatizantes , EMBALAGEM: Frasco plástico 
com tampa e lacre de segurança, Peso 
líquido: 1 litro 

293a 03 ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO para uso Unid. Tupi 2o R$ 4,97 R$99,40 
doméstico, mínimo de 46,00 INPM, tradicional, 
frasco com 1 litro, validade mínimo 
remanescente de 24 meses, com certificado 
do INMETRO e caracteristicas gerais do 
produto impressas na embalagem. 

01695 06 COPO DE VIDRO LISO, incolor, Unid. Figueiredo 30 R$ 0,85 R$ 25,50 
(americano) com ca acidade r 2 0 ml. 

0007 O91 COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE, Pct. Termopot 50 R$ 1,86 R$ 93,00 
capacidade com 50ml, para café, de 
primeira linha, não quebradiço, com borda 
reforçada, de 1a qualidade. O produto deverá 
ser aprovado pela ABNT norma NBR 14.865. 
material políestireno atóxico deverá vir 
especificado no copo PP max. 05, reciclável. 
Pacote com 100 unidades. 

0294 10 DESINFETANTE, perfumado, fragrância Unid. Vorel 200 R$ 2,46 R$ 492,00 
suave, com validade de 01 (um) ano após 
data da entrega deverá ter impresso na 

embalagem com marcação permanente: nome 
ou marca do fabricante data de fabricação, 
prazo de validade, registro na secretaria de 
vigilância sanitária do ministério da saúde, 
testado dermatologicamente, nome e registro 
do técnico responsável. Embalagem c/ 500 
ml. 

15 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Código 
Produto 

SAAE 

Item Especificação Unid. Marca Qtde Valor 
Unitário 

TOTAL 

0008 11 DETERGENTE NEUTRO, concentrado, deverá 
conter linear, alquil benzeno, sulfato de sódio e 
vir especificado na embalagem 
"dermatologicamente testado". com validade 
de 1 (um)ano apos data da entrega. 
Embalagem com 50o ml . 

Unid. Ype 300 R$ 1,56 R$ 468,00 

0005 13 ESPONJA DE LÃ o¡ AÇO - Pacote com 60 
g com 8 unidades (tipo Bombril ou 
similar). 

Unid. Bombril 50 R$ 1,35 R$ 67,50 

0010 14 ESPONJA LIMPADORA DUPLA-FACE, 
medindo 110 mm x 74 mm x 23 mm, 
gmbalgdg gm glgsgico individual. 

0011 15 

Unid. Lustros 200 R$ 0,64 R$ 128,00 

FILTRO DE CAFÉ DESCARTÁVEL, 
material100°/o celulose, tamanho n” 103, 
aplicação garrafa térmica para café, 
características adicionais dupla costura. 
Embalagem com 30 unidades de filtro de 
café. 

Unid. Jovita 200 R$ 2,95 R$ 590,00 

1068 17 LIMPA ALUMÍNIO - frasco de sao ML / 
Limpa Alumínio de 1a qualidade 

Unid. Marina 20 R$ 1,89 R$ 37,80 

2360 18 PEDREX LIMPA PEDRAS. Detergente 
Ácido. Remover sujeiras inorgânicas 
encardidos de terra, excesso de rejuntos e 

calcificações. Tipos de pisos: Pedras rústicas, 
miracema, são tome, Ouro verde, pirinopolis, 
pedra mineira, lagoa santa, outro preto, rosa 
Carandaí, macaqulnho, portuguesa entre 
outras. Galão de 02 litros 

Unid. Pedrex 05 R$ 9,45 R$ 47,25 

D295 19 MARGARINA VEGETAL pote 500 gramas, 
cremosa, com sal. deverá vir especificado na 
embalagem que a mesma é recomendada para 
uso Culinário, lipídios minimo 65% validade 
mínima de 06 meses após a data da entrega. 
Unidade de 500 L 

Unid. Delicia 400 R$ 3,80 R$ 1.520,00 

0013 20 PAPEL HIGIÊNICO, r Iha sim l s Ita 
u lidad MEDIDA: 60 x1 cm 

(tolerância 21%), FRAÇRANCIA: Neutra, 
COR: Branca, COMPOSIÇAO: 100% fibras de 
celulose virgem - não reciclado, 

Unid. Goldem 2.500 R$ 1,03 R$ 2.575,00 

0712 21 REFIL LIMPA VIDROS, LÍQUIDO, 
COMPOSIÇÃO : Lauril éter sulfato de sódio, 
coadjuvagtes, corante e água, Biodegradável, 
APLICAÇAO: Limpeza de vidros em geral, 
Frasco, 500ml. 

Unid. Marina 20 R$ 3,45 R$ 69,00 

0012 23 SABÃO EM PÓ AzUL, COMPOSIÇÃO : A base 
de Alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoatívo aniônico, coadjuvantes, 
tamponantes, corante, sinergista, branqueador 
óptico, fragrância, carga e água, QUALIDADE: 
Biodegradável, Caixa de gagelão ou pacote 
plástico original do fabricante. Pct: Meg_ 

Unid. Brithante 30 R$ 6,80 R$ 204,00 

0019 24 SABAO EM BARRA gliggrinado 200gr_§, Unid. Minuano 50 R$ 1,34 R$ 67,00 

0018 25 SABONETE em barra 
(comprovado na 
glicerinado/cremoso/hidratante, de 
qualidade, composto de substâncias 
eliminem germes e bactérias, fragrâncias 

com 90 g 
embalagem), 

alta 
que 

Unid. Francis 150 R$ 1.37 R$ 205,50 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Código Item Especificação Unid. Marca Qtde Valor TOTAL 
Produto . Unitário 

SAAE 
diversas, embalado em caixinhas individuais, 
validade minima remanescente de 24 
meses. _ 

2990 27 SACO PLASTICO PARA LIXO, para Pct Poliluz 100 R$2,90 R$290,00 
acondicionamento de resíduos domiciliares 
(residuos geral ou misturado ou contaminado 
não passível de separação), em resina 
termoplás tica virgem ou reciclada, 
capacidade nominal para 100 litros, na 
cor preta, com 
no mínimo de 0,8mm a 0,10mm de d micragem. DIMENSÕES 75cm x 1,05m, de 
100 litros-20 Kg. Pacote com og gniggdes 

408 28 SACO PLÁSTICO PARA LIXO, para Pct Poliluz 200 R$2,90 R$ 580,00 
acondicionamento de resíduos domiciliares 
(resíduos geral ou misturado ou contaminado 
não passível de separação), em resina 
termoplástica virgem ou reciclada, capacidade 
nominal para 15 litros, com no mínimomde 
0,8mm a 0,10mm de micragem. DIMENSOES 

90 X 125CM,_ 15 litros-Pacote c/ 20 unid. 
2989 29 SACO PLASTICO PARA LIXO, para Pct Poliluz 150 R$2,90 R$ 435,00 

acondicionamento de resíduos domiciliares 
(resíduos geral ou misturado ou contaminado 
não passível de separação), em resina 
termoplástica virgem ou reciclada, 
cggacidgge nominal para 30 litros, na cor 
preta, com no minimo de g,8mm a 
0,10mm de micragem. DIMENSOES 525m 
g 62cm, 30 litros »v6 kg. Pacote c( 10 

n¡ . 

0559 32 VELA CERÂMICA MICROPOROSA para filtro Unid. Oasis 06 R$ 5,35 R$ 32,10 

i de barro com 03 velgg gara agug 

VALOR GLOBAL DOS ITENS: R$ 8.129,55 ( Oito mil, cento e vinte e nove reais e cinquenta e 

ISRAEL E IÉRA LTDA EPP 
Paulo José Isra [Azevedo 

Sócio Administrador 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG: EXTRATO 
DA ATA RESGISTRO DE PREÇOS N° 23/2017. PREGAO PRESENCIAL 
DE REGISTRO DE PREÇOS NO 02/2012, PROCESSO LICITATORIO NO 

90/2017. Contratante: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. 
Contratada: ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP. Objeto: fornecimento 
de gêneros alimentícios e materiais de limpeza/higienização, 
destinados ao Setor de Patrimônio Material e Transporte - SPMT do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG, sendo este fornecimento 
parcelado de, acordo com as necessidades do SAAE. Preços 
Registrados: Agua Sanitária 01 Litro: R$ 2,07/UN; Alcool Etílico 
Líquido de 01 Litro: R$ 4,97/UN; Copo de Vidro Liso 200 ml R$ 
0,85/UN; Copo Descartável Transparente, capacidade com 50 
ml: R$ 1,86/PCT; Desinfetante embalagem c/500 ml: R$ 
2,46/UN; Detergente neutro embalagem c/500 ml: R$ 
1,56/UN; Esponja de Lã de aço: R$ 1,35/UN; Esponja 
Limpadora Dupla Face: R$ 0,64/UN; Filtro de Café 
Descartável: R$ 2,95/UN; Limpa Alumínio: R$ 1,89/UN; 
Pedrex Limpa Pedras: R$ 9,45/UN; Margarina Vegetal c/ 500 
g: R$ 3,80/UN; Papel Higiênico folha simples: R$ 1,03/UN; 
Refil Limpa Vidros Líquido 500 ml: R$ 3,45/UN; Sabão em Pó 
Azul Pct O1Kg: R$ 6,80/UN; Sabão em Barra glicerinado 200 
grs: R$ 1,34/UN; Sabonete em barra com 90 g: R$ 1,37/UN; 
Saco plástico para lixo 100 litros: R$2,90/PCT; Saco plástico 
para lixo 15 litros: R$ 2,90/PCT; Saco plástico para lixo 30 
litros: R$ 2,90/PCT e Vela Cerâmica microporosa: R$ 5,35/UN. 
O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 12 
(doze) meses, contados a partir de sua assinatura em 18/04/2017. 
Odécio da Silva Melo - Diretor Executivo do SAAE. Piumhi, 18 de abril 
de 2017. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 24/2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 90/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

Assunto: Fornecimento de: gêneros alimentícios e materiais de 
limpeza/higienização, destinados ao Setor de Patrimônio Material e 

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

Ata de Registro de preços para futura e eventual contratação de 
Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Equiparadas, 
para o fornecimento de: gêneros alimentícios e materiais de 
limpeza/higienização, destinados ao Setor de Patrimônio Material e 

Transporte-SPMT do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG , 
que entre si celebram o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E eseoro 
DE PIUHMI-MG, Órgão Gerenciador de Registro de Preços e de outro 
lado, MERCEARIA MARCOPAN LTDA - ME, na forma abaixo: 

Pelo presente instrumento, O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
DE PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Lei n° 1.035/90, Pessoa 
Jurídica de Direito Publico, inscrito no CNPJ/MF n° 23.782.816/0001-10 com 
sede nesta cidade de PIUMHI/MG, na Praça Zeca Soares, 211, Centro, neste 
ato representado pelo seu Diretor Executivo Odécio da Silva Melo, 
brasileiro, casado, Eng° Civil Pós Graduado em Saneamento Básico e Meio 
Ambiente, portador 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 10.520/02, de 17 de julho de 2002, 
Resolução SAAE n° 118/2013 (Regulamenta o Sistema de o Registro de 
Preços), Decreto Municipal n° 2.887/2010 (Institui o Pregão), Lei 
Complementar n. 25/2010 (que institui o Estatuto Municipal da ME, EPP e 

MEI), Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 com a 

redação dada pela Lei Complementar n° 147/2014, e demais normas legais 
aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no 

_PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2017, por 
deliberação da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, e homologada pelo 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Diretor Executivo, Eng° Odécio da Silva Melo, e a empresa MERCEARIA 
MARCOPAN LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF n° 02.281.025/0001-36, 
estabelecida na Rua Dom Pedro II, n° 1176, Bairro Jardim América, Piumhi 
- MG representada neste ato pelo Sr. Evandeir dos Reis Teixeira, sócio 
administrador, brasileiro, divorciado, comerciante, RG n° MG - MG - 
2.597.960, CPF n° 433.976.626-72, doravante denominado apenas por 
FORNECEDOR, RESOLVE registrar os preços constantes nos anexos desta 
ata, a serem utilizados no SAAE PIUMHI-MG, tendo sido os referidos 
preços oferecidos pela(s) empresa(s) respect¡va(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 

_ 0 Fornecedor se compromete ao SAAE Piumhi-MG o REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual contratação de Contratação de 
Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Equiparadas, 
para o fornecimento de: gêneros alimentícios a e i materiais de 

limpeza/higienização, destinados ao Setor de Patrimônio Material e 

Transporte-SPMT do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG , 
conforme especificações do Termo de Referencia Anexo I, e conforme 
Edital do Pregão Presencial de Registro de Preços n° 02/2017, a 

proposta do Fornecedor e a Ata da Sessão Pública do Pregão, cujos termos 
são parte integrante do presente instrumento. 

Cláusula Segunda:- DO PREÇO 

I - Os preços ofertados pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de 
Registro de Preços são os constantes da planilha de preços anexa deste 
instrumento, de acordo com a respectiva classificação, e neles já estão 
todas as despesas com transportes, descarga, imposto, taxas, seguros, bem 
como os ônus decorrentes de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da 
Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, e outras que direta ou 
indiretamente incidirem sobre a contratada. 
II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as 
cláusulas e condições constantes do Edital, que a precedeu, na íntegra e as 
disposições da Resolução n° 118/2013 que regulamenta o Registro de 
Preços no SAAE Piumhi-MG, _assim como as cláusulas condições 
constantes do Edital do PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 02/2017 que a precedeu e integra o presente instrumento de 

compromisso. Oi 

. @ 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Cláusula Terceira:- DA ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS 
Durante a vigência da Ata, a qualquer tempo, o preço registrado poderá ser 
revisto, reduzindo-o de conformidade com pesquisa de mercado, para os 
fins previstos no inciso V do Art. 15 da Lei 8.666/93 com as alterações 
posteriores, ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos 
preços praticados no mercado atacadista. Cabe ao Orgão Gerenciador 
convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor no caso de 
redução e ao fornecedor solicitar e comprovar o desequilíbrio econômico 
financeiro no preço registrado. 
I - Os preços registrados poderão ser majorados, em decorrência de fato 
superveniente e de natureza econômica, capaz de comprometer o equilíbrio 
econômico-financeiro do Fornecedor, por solicitação motivada do 
interessado ao Diretor Executivo do SAAE PIUMHI-MG. ' 

II - O pedido deverá ser devidamente justificado e instruído com 
. documentos e planilhas analíticas, que comprovem a sua procedência, tais: 

como listas de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição, matérias 
primas ou de outros documentos julgados necessários que embasaram a 
oferta de preços por ocasião da classificação e as apuradas no momento do 

pedido. _ III - Se autorizado, pelo Orgão Gerenciador que realiza o processo 
licitatório de Registro de Preços, o reequilíbrio econômico financeiro ou a 
redução nos preços registrados, os mesmos serão registrados em Ata de 
Registro de Preços, sendo a mesma publicada no mural público municipal. 
IV - Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão 
ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual 
apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e 
aquele vigente no mercado à época do registro - equação econômico- 
ñnanceira. ' 

V - Será considerado preço de mercado, os que forem iguais ou inferiores a 
média daqueles apurados pelo SAAE PIUMHI-MG para determinado item, 
ou, ainda, os constantes de tabela realizada por órgãos de pesquisa 
contratados pelo SAAE PIUMHI-MG. 
VI - As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de 
desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas em jornal 
de circulação local. 

Cláusula Quarta:- DO PAGAMENTO 

O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será 
efetuado pela Tesouraria do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi- 
MG, por processo legal, após a comprovação da entrega do objeto Iicitado 
nas condições exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos, no 
prazo de 07 (sete) dias úteis; sob pena de multa de 0,5% ao mês, ou 

fração (pro rata die), sobre o valor da fatura. Cl 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
- Se o objeto não for entregue conforme condições deste Pregão, 

pagamento ficará suspenso até seu recebimento definitivo. 
0 

Sub-Cláusula Primeira: 

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

Sub-Cláusula Segunda: 

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

Sub-Cláusula Terceira: 

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

Sub-Cláusula Quarta: 

O pagamento só será efetuado se a documentação referente à regularidade 
para com o INSS(CND), FGTS (CRF) e Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas - CNDT estiverem devidamente válidos, ficando retido o 
pagamento se a documentação estiver vencida, até que se regularize a 
situação, sem que isso gere direito à alteração de preços, correção 
monetária, compensação financeira. 

Sub-Cláusula Quinta: 

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

Sub-Cláusula Sexta: 

Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a adjudicatária 
dará ao SAAE plena, geral e irretratável quitação da remuneração referente 

m; 4 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
aos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a 

qualquer título, tempo ou forma. 

Sub-Cláusula Sétima: 

0 SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento, objeto da ata, nos 
seguintes casos: 
I - Se a qualidade dos produtos não corresponder às especificações exigidas 
no instrumento licitatório, o fornecedor será notificado para regularização 
no prazo máximo de 05 (cinco dias), independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis; 

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 corn terceiros que, eventualmente, possa 
prejudicar o SAAE PIUMHI-MG; 
III - Débito do Fornecedor para corn o SAAE PIUMHI-MG quer provenha 
da execução do contrato, quer resulte de outras obrigações; 
IV - Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o 
pagamento ficará retido até que o Fornecedor atenda a cláusula infringida. 

_ Sub-Cláusula Oitava: 

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

' Sub-Cláusula Nona: 

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

Cláusula Quinta:- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

I ~ O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 12 
(doze) meses, nos termos da Lei. 
II - Nos termos do art. 15, parágrafo 4°, da Lei Federal 8.666/93, alterada 
pela Le¡ 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 d produtos referidos nesta ata. 
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III - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 
8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas pela Leí 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 n° 
8.666, de 1993, bem como artigo 57 da referida lei. 
III- O Termo de Contrato podera' ser dispensável pela autarquia nos termos 
do § 4° do artigo 62 da lei 8666/93. 

Cláusula Sétima# DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

Cláusula o¡tava:- DAS CONDIÇÕES l DE FORNECIMENTO, 
RECEBIMENTO E DO PRAZO DE ENTREGA . 

I - O(s) Fornecedor(es) detentor(es) da presente Ata de Registro de Preços 
serão obrigados a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência 
desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data 
posterior a do seu vencimento. 
a) Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às 
especificações exigidas, no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, 
o fornecedor será notificado para regularização no prazo máximo de 05 
(cinco dias), independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
II- A entrega dos produtos objetos desta licitação será futura e parcelada, 
de acordo com as necessidades do SAAE, CIF almoxarifado do SAAE á Praça 
Zeca Soares n° 211- Centro - Piumhi-MG. 

III- O(s) fornecedor e (s) detentor (es) da presente Ata de Registro 
de Preços assumem integralmente a responsabilidade por prejuízos 
decorrentes de acidentes de trabalho eventualmente ocorridos com seu 
pessoal durante a realização da prestação dos serviços/entrega do produto. 
IV - As condições de recebimento do objeto da ata são as seguintes: 

a) Na entrega será emitida Nota Fiscal correspondente, sendo que o 
objeto da licitação deverá ser recebido definitivamente mediante recibo, nos 
termos da alínea “b", do inciso II, do art. 73 da Lei 8666/93. - 

li 
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b) 0 recebimento dos produtos será feito inicialmente em caráter 

provisório. O aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para 
pagamento está condicionada ao atendimento das exigências contidas neste 
edital. ' 

c) Caso não cumpridas as exigências deste Edital, o fornecedor será 
comunicado a retirar os produtos no local de entrega e substitui-lo por outro 
que atenda as especificações constantes deste Edital, sem nenhum ônus 
para o SAAE PIUMHI-MG. 

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

e) 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. 

Sub-Cláusula Primeira: 

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

Sub-Cláusula Segunda: 

Não será concedida, pelo SAAE PIUMHI-MG, qualquer dilação de prazo 
para a entrega dos produtos, por erro do Fornecedor. 

Cláusula Nona:- DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 

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

Cláusula Décima :- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIO 

As despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, correrão à 

conta das possiveis dotação orçamentária consignada nos programas: 
Programas: 17.122.0021.2165, 17.512.0447.2169 e 
17.512.0449.21.70, 17.511.0447.2167, i17.511.0449.2168 e 
Elementos: 3.3.9030, 33.90.39 do Orçamento do SAAE PIUMHI- 
MG, em vigor em vigor, ou da que vier a substitui-la nos próximos 
exercicios, segundo o novo Plano de Classificação Funcional Programática, e 
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demais disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em combinação com inciso 
V, do art. 55, da Lei n° 8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 18, 
da Lei Complementar n° 101/2000. 

Cláusula Décima Prime¡ra:- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO 
FORNECEDOR 

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

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

b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível 
em função da eievação dos preços de mercado dos insumos que compõem o 

custo dos produtos. 
II - Por iniciativa do SAAE PIUMHI-MG, quando: 

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

b) Por razões de interesse público, devidamente, motivado e 

justificado 
III - Por iniciativa do órgão ou entidade usuário, quando: 

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

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

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

Cláusula Décima 5egunda:- 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. 
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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. 

OBRIGAÇÕES E Cláusula Décima Terceira:- DAS 
RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 

I - Entregar os produtos, na forma pactuada; 
II - Dar ciência o SAAE PIUMHI-MG, imediatamente, e por escrito, de 
qualquer anormalidade existente nos produtos, mesmo que não sejam de 

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

IV ~ A ausência ou omissão da fiscalização do SAAE PIUMHI-MG não 
eximirá o Fornecedor das responsabilidades previstas neste instrumento; 
V - Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais 
resultantes deste instrumento; 
VI - Manter, durante o prazo de vigência do instrumento e em 
compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas no presente Edital: 

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

Cláusula Décima Quarta:- DAS OBRIGAÇÕES DO sAAE PIUMHI-MG a 
lx 9® @ 
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São obrigações do SAAE PIUMHI-MG: 
I ~ Efetuar o pagamento no prazo estipulado na Cláusula Quarta; 
II - Notificar ao Fornecedor qualquer irregularidade ou defeito encontrado 
nos produtos; III - Recusar os produtos que não estiver de acordo com as especificações; 
IV - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo Fornecedor. 

Cláusula Décima Quinta:- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

I - Advertência; 
II - Multa; 
III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com o SAAE PIUMHI-MG pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SAAE 
PIUMHI-MG. 
V - As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula poderão ser 
aplicadas cumulativamente com a do inciso II. 
VI - Ficará impedida de licitar e de contratar com o SAAE PIUMHI-MG, 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da 
ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, a pessoa jurídica que praticar quaisquer atos previstos 
no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/2002, e também: 

a) Ensejar o retardamento da execução do certame; 
b) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
c) comportar-se de modo inidôneo; 
d) Fizer declaração falsa; 
e) Cometer fraude fiscal; 
f) 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: 

1o 
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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% (trinta e três centésimos por cento), por dia de 
atraso sobre a parcela que deverá ser entregue; 
II - 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos entregues com 
problemas técnicos, mais multa de 0,33 (trinta e três centésimos) por cento 
ao dia se os produtos com problemas técnicos não for substituído em até 05 
(cinco) dias úteis, contados da data em que o SAAE PIUMHI-MG tiver 
comunicado à empresa a irregularidade; 
III - 10% (dez por cento), por descumprimento de quaisquer das 
obrigações decorrentes do ajuste, que não estejam previstas nos subitens 
acima, a 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: 
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A cobrança da multa será efetivada por desconto no pagamento das faturas, 
nas garantias ou ainda diretamente do Fornecedor. 

Su b-Cláusula Oitava: 

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

Sub-Cláusula Nona: 

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

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

Cláusula Décima Sexta:- DA NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS 

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

Cláusula Décima Sétima:- DOS RECURSOS 

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

parágrafos do mesmo artigo. 

Cláusula Décima o¡tava:- 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 prejuizo 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 prejuizo 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) O Diretor Executivo do SAAE PIUMHI-MG tem o dever de 
explicitamente emitir decisão nos processos administrativos. d¡ 
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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, e pela Resolução n° 118/2013, no que for incompatível 
com a legislação Federal, e, subsidiariamente pelos princípios gerais de 
direito. 

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

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

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Resoluções 118/2013, 
as Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/02 e demais normas aplicáveis. 
subsidiariamente, 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, 18 de abril de 2017. 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA e ESGOTO DE PIUHMI-MG 
Eng° Odécio da Silva Melo 

,Diretor ecutivo 
-Orgão nciador- 

o 

MERCEARIA ñARcopAN LTDA 
Evandeir dos Reis Teixeira 

Sócio Administrador 

Testemunhas 

Maria das a errelra Barros Goulart 
RG n° 26  
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

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

Telefax 37-33714332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PROPOSTA FINAL 

Registro de preços para futura e eventual contratação de Microempresas - 
ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Equiparadas, para o fornecimento 
de: gêneros alimentícios e materiais de limpeza/higienização, 
destinados ao Setor de Patrimônio Material e Transporte-SPMT do Serviço 
Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi-MG, sendo este fornecimento 
parcelado de acordo com as necessidades do SAAE. 

Fornecedor: MERCEARIA MARCOPAN LTDA 
CNPJ: 02.281.025/0001-36 
Endereço: Rua Dom Pedro II, n° 1176, Bairro Jardim América, Piumhi-MG 

Código 
Produto 

SAAE 

Item Especificação Unid. Marca Qtde. Valor 
Unitário 

TOTAL 

2219 04 APRESUNTADO - fatiado, resfriado, de 13 

qualidade, embalagem fechada, intacta, 
indicando o prazo de validade. 

'(9 Pif Paf 40 R$ 15,40 R$ 616,00 

4679 05 CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, embalagem 
aluminizada em pacote de IKG. O produto 
deverá ser 100W.: arábica e conter dois selos, 
sendo um de gualidade (ABIC) e outro de 
_agrega (AMC). Validade: No minimo 2 (dois) 
meses, a partir da data de entrega. 

Fort d+ 600 R$ 17,45 R$510.470,00 

03936 07 COPO DE VIDRO LISO, incolor, 
(americano) corn cagacigade para 300 ml. 

0347 12 

Unid. Nadir 30 R$ 2,19 R$ 65,70 

ESCOVA "DE LAVAR ROUPAS" com base 
de plástico resistente, cerdas nylon 
macias. Tamanho médio alça anatômica. 

Unid. Condor 05 R$13,00 

0601 16 GÁS LIQUEFEITO do petróleo acondicionado 
em botijão de 13 kg, altamente tóxico e 

lnflamável, e suas condições deverão estar de 
acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, 
NPR 14024 da ABNT. 

Unid. Ultragás 15 
R$ 65,90 

R$ 988,50 

1065 22 REFRIGERANTE 
Bebida não alcoólica, sabor guaraná, 
gaseificada ou carbonatada, acondicionada em 
embalagem de polietileno tereftalato 
multicamada descartável (PET). 
- Volume por embalagem : 2 Litros. 
- A embalagem plástica deve atender às 

especificações e exigências contidas na 
Portaria n.°9B7 de 8 de dezembro de 1998, da 

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

lacre. 
Data de validade impressa, mínima de 3 meses 
a partir da data de entrega. 
O símbolo indicativo de PET grafado no 

próprio plástico da garrafa; 
Rótulo com os itens abaixo: 
:- Identificação do volume; 
=› Descrição dos ingredientes, com a indicação 

Unid. Kuat 70 R$ 5,85 R$ 409,50 

!q 15 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoes@saaepiurnhi.com.br CNPJ: 21782316/000110 
Autarquia Municipe¡ (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMi-II/MG - 

Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Código Item Especificação Unid. Marca Qtde. Valor TOTAL 
Produto Unitário 

SAAE 
dos conservantes e corantes utilizados; 
=› Informação nutricional; 
=> Nome e endereço da empresa responsável 

pelo preparo; 
à Identificação do volume; 
=› Número do CNPJ ou do Registro no 
Ministério da Agricultura (MAPA) 

0017 30 SAPONÁCEO, Liquido_cremoso, Tensoativo Unid. Assoian 12 R$4,99 R$59,88 
biodegradável, PRINCIPIO ATIVO: Linear d Aiquiibenzeno Suifonato de Sódio, 
composxçñozunear Aiquilbenzeno Suifonato 
de Sódio, coadjuvante, alcaiinizante, 
espessante, abrasivo, conservante, essência e 

veículo, AROMA: Limão, EMBALAGEM: Frasco, 
300 ml, TAMPA: Abre-fecha, APLICAÇAO: 
Limpeza de superfícies de inox, esmaltados, 
fórmicas e cromados. 0022 31 VASSOURA DE PELO com cabo revestido Unid. Radial 10 R$ 8,45 R$ 84,50 

de boa qualidade 

Valor global dos itens: Rs 12.707, 08 (Doze mi setecentos e sete reais e oito centavos). 

MERCEARIA MARCOPAN LTDA 
Evandeir dos Reis Teixeira 

Sócio Administrador 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG: EXTRATO 
DA ATA RESGISTRO DE PREÇOS N° 24/2017. PREGÃO PRESENCIAL 
DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2017, PROCESSO LICITATÓRIO N° 
90/2017. Contratante: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. 
Contratada: MERCEARIA MARCOPAN LTDA. Objeto: fornecimento 
de gêneros alimentícios e materiais de limpeza/higienização, 
destinados ao Setor de Patrimônio Material e Transporte - SPMT do Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG, sendo este fornecimento 
parcelado de acordo com as necessidades do SAAE. Preços 
Registrados: Apresuntado fatiado: -R$ 15,40/kg; Café em Pó 01 
kG: R$17,45/KG; Copo de vidro liso 300 ml: R$2,19/UN; 
Escova de lavar roupas: R$ 2,60/UN; Gás Liquefeito Botijão de 
13 Kg: R$ 65,90/UN; Refrigerante de 02 litros: R$ 5,85/UN; 
Saponáceo: R$ 4,99/UN e Vassoura de Pelo: R$ 8,45/UN. O 
prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 12 
(doze) meses, contados a partir de sua assinatura em 18/04/2017. 
Odécio da Silva Melo - Diretor Executivo do SAAE. Piumhi, 18 de abril 
de 2017. 

PARA nus DE cumrmmanro 
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