
 Autônomo de Água e. Esgoto 

'í l'  DE REGISTRO DE PREÇOS N°O9/2017 
_  o  LICITATORIO N° 301/2017 

.  Contratação com reserva de com de 25% de 

M -mempresas- ME, Empresas de Pequeno PorTe - EPP ou 

-equípàmcfos :pru: fornecedores de Gêneros Alimenfícios e de  Pessoal, destinados aos servidores públicos municipais 
' - .ativos do SAAE de Piumhi-MG. 

FORNECEDORES: 
ISRAEL E ISRAEL LTDA- EPP 

METRO COMERCIAL LTDA 



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

Piumhi - IIIIG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços 

Pedido N° Pedido de compra de bens materiais Aplicação 2.017 Data do pedido: 25I09I2017  l  7 solicitante Sonia Roseni Costa Responsávei: SRC 

Despesa: 593 Açã0m 03.001 .000.17.331.0023.2166 Apoio e Beneficios aos Servidores ' 

FOIIÍO de fecI-ITSO --------- .- 100 - Recursos Ordinários Código da aplicação 11000 

EIemento de despesa.... 3.3.9092 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita subEIementüi 99 

Caráter de urgencia: Normal teriais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita 

301 12.017 - 0 Finalidade: AQUISIÇÃO os CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES DA AUTARQUIA 

Cód do item Especificação tecnica do item Pedidc AUÍOFIZHOO Unidade 

_.”'“_1›000000001 ACUOAR CRISTAL 05KG 900.0000 9000000 UN 

00000000952 ARROZ AGUI-HINHA TIPOT 05I<G 1.920,0000 1920.0000 UN 

00000000953 CAFE EM PO TORRADO E MOIDO 2500 1920.0000 1920.0000 UN 

00000000945 CREME DENTAL COM FLÚOR E MICROPARTICULAS DE CALCIO 90G 9000000 9500000 UN 

00000000950 EXTRATO DE TOMATE 3400 9000000 900.0000 UN 

00000000950 FARINHA DE MILHO 5000 900,0000 9000000 UN 

00000000950 FARINHA DE TRIGO TIPO I OIKG 900.0000 9000000 UN 

00000000955 FEIJAO CARIOOUINHA TIPO 1 01KG 1.920.0000 1.920.0000 UN 

00000000947 FLOOOS DE MILHO 5000 900.0000 900.0000 KG 

00000000949 FUBA MIMOSO 5006 900.0000 9000000 UN 

00000000959 GOIABADA 5000 900.0000 9000000 UN 

00000000957 MACARRÃO TIPO ESRAGUETE 0 5000 1920.0000 1920.0000 UN 

00000000954 OI-EO REFINAOO DE SOJA 900ML 2900.0000 2390.0000 UN 

33000000949 POLVILHO DOCE 01KG 9000000 9000000 UN 

_00000000951 SAI- REFINADO 01KG 900,0000 9000000 UN 

Local de entrega ......... .. SAAE-PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 
Observações ............. .. AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES DA AUTARQUIA 
Compra Interna 

M3 
Sonia Roseni/&osta 
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 Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Processo de Compra 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Processo de Compra N° 

301 I 2017 
Processo de Compra 
GÊNEROS ALIMENTÍCOS 

Carater de urgência: compra norma! 

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

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

Lote: 

Código prod 

40000000001 

00000000001 

00000000952 

00000000952 

00000000953 

00000000953 

00000000946 

00000000946 

00000000958 

00000000958 

00000000950 

00000000950 

00000000956 

00000000956 

WOOOOOOQSS 

00000000955 

00000000947 

00000000947 

00000000949 

00000000949 

00000000959 

00000000959 

00000000957 

00000000957 

00000000954 

00000000954 

00000000948 

00000000948 

1 LOTE I 

Descrição do produto 

ACUCAR CRISTAL 05KG 

ACUCAR CRISTAL 05KG 

ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG 

ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG 

CAFE EM PO TORRADO E MOÍDO 2506 

CAFÉ EM PO TORRADO E MOÍDO 250G 

CREME DENTAL COM FLÚOR E MICROPARTICULAS DE CÁLCIO 90G 

CREME DENTAL COM FLÚOR E MICROPARTICULAS DE CALCIO QOG 

EXTRATO DE TOMATE 340G 

EXTRATO DE TOMATE 340G 

FARINHA DE MILHO 500G 

FARINHA DE MILHO 500G 

FARINHA DE TRIGO TIPO 1 01KG 

FARINHA DE TRIGO TIPO 1 01 KG 

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 01 KG 

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 01 KG 

FLOCOS DE MILHO 500G 

FLOCOS DE MILHO 500G 

FUBA MIMOSO 500G 

FUBA MIMOSO 500G 

GOIABADA 500G 

GOIABADA 500G 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 8 500G 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE B 500G 

OLEO REFINADO DE SOJA 900ML 

OLEO REFINADO DE SOJA 900ML 

POLVILHO DOCE 01KG 

POLVILHO DOCE 01KG 

Prazo limite de entrega 

Quantidade 

Bens 

Unidade 

720,00 

240,00 

1.440,00 

430,00 

1.440,00 

430,00 

720,00 

240,00 

720,00 

240,00 

720,00 

240,00 

720,00 

240,00 

1.440,00 

400,00 

720,00 

240,00 

720,00 

240,00 

720,00 

240,00 

1.440,00 

430,00 

2.160,00 

720,00 

720,00 

240,00 

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) 

KG(s) 

KG(s) 

UN(s) 

UN(s) 

UN(s) 

UN(s) 

UN(s) 

UN(s) 

UN(s) 

UN(s) 

UN(s) 

UN(s) 

Sistema: MGFCompras - ProcessoDeCompraPorLote90.rpt Página 



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

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Processo de Compra 

Processo de Compra N” Processo de Compra Bens  I  7 GÊNEROS ALIMENTÍCOS 
Carater de urgência: compra normal Prazo limite de entrega 

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

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

00000000951 SAL REFINADO 01KG 720.00 UNIS) 

240.00 UN(s) 00000000951 SAL REFINADO 01 KG 

rx 
I 

A Objeto: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES DA AUTARQUIA 

Sistema: MGFcompras - ProcesscDeCompraPorLOteQO.rpt págma 



r Aos 25 dias do mês de setembro de 2.017, autuei o processo de compra 301 I 2017, o qual foi devidamente 

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

Piumhi - MG 

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

Autuação 

protocolado conforme registro de protocolo abaixo. 

Piumhi- MG, segunda-feira, 25 de setembro de 2017 

g Odecio dá Silva Melo 
É * Diretor 

'E Protocolo..... 1244712017 25/09/2017 00:00:00 N° Processo... 301 I 2.017 

TÍPO 97006550- Processo de compra 

› Responsável... Odécio da Silva Melo  
E FÍVBÍÍUHÓE ------ u Autorização do ordenador concedida. Classificar o |  
i E 

Sistema: MGFCompras - TermoDeAutuaçãom .rpt 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Fornecedores convocados para Pesquisa de Mercado 

Processo de Compra N° Processo de Compra Bens 

301 ¡ 2017 GÊNEROS ALIMENTÍCOS 
Carater de urgencia: compra normal Data do processo: 25/09/2017 

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

23.407.794/0001-05 ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP 25/09/2017 

02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 25/09/2017 

18.985.549/0001-48 sTALo SUPERMERCADOS LTDA 25/09/2017 

65.232.928/0001-47 SUPERMERCADO TUIUTI LTDA 25/09/2017 

"N. 

Sistema: MGFCornpras - 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_4o7_794¡ooo1-oa Data hora cotaçâo:25/09l2017 

ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP 
301 l 2017 RUA PADRE DOMINGOS, 117 

BAMBUI - MG 
Contato: ISRAEL 

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 60 dias Prazo entrega: 7 dias 

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

00000000001 AÇUCAR CRISTAL 05KG 960,00 UN(s) 109000 rj Marca: 
\ Modelo: 

00000000952 ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG 1.920,00 UN(s) 1320000 
Marca: 

Modelo: 

00000000953 CAFE EM PO TORRADO E MOÍDO 250G 1.920,00 UN(s) 4,9000 
Marca: 

Modelo: 

00000000946 _ CREME DENTAL COM FLÚOR E MICROPARTICULAS DE CALCIO 90G 960,00 UN(s) 3,4000 
Marca: 

Modelo: 

00000000958 EXTRATO DE TOMATE 3406 960,00 UN(s) 3.9000 
Marca: 

Modelo: 

"woooooeso FARINHA DE MILHO 500G 960,00 UN(s) 2,2900 
Marca: 

Modelo: 

00000000956 FARINHA DE TRIGO TIPO 1 01 KG 960,00 UN(s) 2,9000 
Marca: . 

Modelo: 

00000000955 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG 1.920,00 UN(s) 4,9000 

Marca; 

Modelo: 

00000000947 FLOCOS DE MILHO 500G 960,00 KG(s) 3,8000 
Marca: 

Modelo: 

Sistema: MGFCompras - CoIacao01.rpt PÉQÍ"? 1 



Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto _A 

2378281154!! 
Piumhi - MG 

Processo de compra N° 

301 /2017 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Fornecedor: 23.407.794/0001-08 

ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP 

RUA PADRE DOMINGOS, 117 

BAMBUI - MG 
Contato: ISRAEL 

L0ca| entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 60 dias 

Data hora cotação:25/09/2017 

Prazo entrega: 7 dias 

Cod produto 

00000000949 

Í* 

Descrição I Marca e Modelo proposto pelo fornecedor 

FUBA MIMOSO 500G 

Marca: 

Modelo: 

Quantidade 

960,00 

Unidade 

UN(s) 

Preço unitário 

2.0000 

00000000959 GOIABADA 500G 
Marca: 

Modelo: 

960,00 UN(s) 3,9000 

00000000957 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 8 500G 

Marca: 

Modelo: 

1.920,00 UN(s) 3,2000 

00000000954 OLEO REFINADO DE SOJA 900ML 

Marca: 

Modelo: 

2.880,00 UN(s) 3,5000 

00000000948 POLVILHO DOCE O1 KG 

Marca: 

Modelo: 

960,00 UN(s) 6,0000 

”"*pooooo951 SAL REFINADO 01KG 
Marca: 

Modelo: 

960,00 UN(s) 1,0000 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 98.486,40 

Sistema: MGFCompras - Cotacaoül .rpt Página 2 



Re: Solcitação de orçamento cotação SAAE Piumhi 

Assunto: Re: Solcitação de orçamento cotação SAAE Piumhi 
De: Paulinho Israel <supermercadoisrael@hotmail.com> 
Data: 07/09/2017 18:11 

Para: Licitacoes <ticitacoes3@saaepiumhi.com.br> 

ggçamguxg BA§E PARA Lrgrrnçâg    
ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

CNPJ: 23.407.794/0001-08 
Endereço: RUA PADRE DOMINGOS,117 - CERRADO - BAMBUI - MG 
E-mail: supermercadoisrael@hotmaiLcom 
Telefone/fax: 37-3431-1209 
Representante Legal: PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO 
Nome: PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO 
Identificação: M-8.641.111 - SSP MG 

Qualificação: 
E 'f' ” t'dd d 't f" V.U't" “em Spec¡ !caçao e quana a es os 1 ens generos Und_ Quant_ nl ari V. Total 

que a integram o 

AÇÚCAR CRISTAL, contendo no minimo 99,3 % de_ d 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 

I denominação “açúcaf”, seguido do tipo e a classificação - un 01 10,90 10,90 
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 

ARROZ AGULHINHA TIPO 1, beneficiado, polido, limpo, 
grãos inteiros, longos e finos em pacotes de 5 kg. O produto 
deve conter no minimo 90% de grãos inteiros e não poderá 

apresentar mais que 15% de umidade. Embalagem em pacotes 26,00 
de plástico transparente, resistente e incolor. O produto deverá 

II ser rotulado de acordo com o cereal de origem e classificação un 02 13,00 
- 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. 
CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, 
embalagem aluminizada em pacote de 250 gramas. O 

produto deverá ser 100% arábica conillon, bebida dura, ñ "I torração media e conter selo de qualidade e pureza (ABIC). “n 02 490 930 
Validade: No mínimo 2 (dois) meses, a partir da data de 

entrega. 

CREME DENTAL com FLÚOR E 

IV MICROPAERICULAS DE CALCIO, embalagem com 90 m] 0¡ 3,40 3,40 
gramas. Gel dental com flúor ativo, baixa abrasividade, 90g, 
vários sabores. 

EXTRATO DE TOMATE em embalagem (lata de 

340g), produto resultante de concentração da polpa de tomates 
maduros, sem pele e sem semente, por processo tecnológico 

V adequado. O produto deverá conter BRJX minimo de 18%, un 01 3,90 3,90 
fibra alimentar minimo dc l,2g, carboidratos máximo de 3g 

por porção de 30g, estar isento de fermentações, não indicar 
processamento defeituoso e apresentar as. 

Especificação e quantidades dos itens/gêneros que a 

integram 
caracteristicas: aspecto massa espessa, cor vermelha, cheiro e sabor 

próprio. No rótulo deverá constar a denominação do produto e sua 

classificação - Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 

de setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No minimo 3 (três) 
meses n partir da data de entrega. Considerar as datas conforme 
programação de entrega. A data de validade deverá constar da 

embalagem 

FARINHA DE MILHO. Produto obtido pelo grão de 

v] milho desgerminado, de baixa umidade em flocos integros, un O] 2 29 2 29 cf 

[tem Und. Quant. V. Unitário V.T0tal 

homogêneos e isentas de substâncias não comestíveis e sujidades. 

1 C194 11/09/2017 08:36 



Re: Sotcitação de orçamento cotação SAAE Piumhi 

No rótulo deverá constar a denominação do produto de acordo com 
a sua designação e classificação, Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro de 2002) (ANVISA). 
Embalagem em pacotes de plástico transparente resistente e incolor 
de 500gr. Validade: No mínimo 3 (três) meses a partir da data de 
entrega. Considerar as datas confom-ie programação de entrega. A 
data de validade deverá constar da embalagem. 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL enriquecida com ferro. Produto 
obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo são, limpo, isento 

de terra, com no máximo 15% de umidade, certificado HACCP. 
Aspecto de pó fino, branco, cheiro e sabor próprios. Em pacotes de 

l kg. Embalagem, pacotes de polietileno transparente atóxíco, ou 

VII papel branco. No rótulo devera conter a denominação “farinha de un 01 2,90 2,90' 
trigo" seguida do tipo - Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 
259 de 20 de setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No mínimo 2 

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

conforme programação de entrega. A data de validade deverá 

constar da embalagem. 

FEIJÃO CARJOQUINHA TIPO l de primeira qualidade, “extra”, 

constituído de no mínimo 95% de grãos na cor característica à 

variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, 
maduros, limpos e secos, em pacotes de l kg. O produto não 

poderá apresentar mais que 15% de umidade e 0,5% de substâncias 

VI" não comestíveis. Embalagem em pacotes de plástico transparente 
resistente e incolor. O produto deverá ser rotuiado de acordo com o 

cereal de origem e classificação ~ Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 2002 (ANVISA). . q Validade: No minimo 3 (três) meses a partir da data de entrega. . r 
Considerar as datas conforme programação de entrega. A data de 

validade deverá constar da embalagem. 

FLOCOS DE MILHO, tipo cozido, enriquecido com ferro e 

ácido fólico, milho livre tegumento, seco, tostado e recoberto, 
caracteristicas adicionais enriquecido com vitaminas e sais 

[X minerais, com glú, Pacote de 500 gr. Necessária 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 confon-ne programação de entrega. A 
data de validade deverá constar da embalagem. 
FUBÁ DE MILHO enriquecido com ferro e ácido fólico. Produto 

obtido pela moagem do grão de milho, desgerminado ou não. O 
produto deverá conter no máximo 12g de sócio por porção de 50g. 

X Deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs, limpas, 
isentas de materia terrosa e parasita. Não poderá estar úmido, 
fennentado ou rançoso. Embalagem pacotes de 500 g. Necessária 
Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro 

de 2002) 

un 02 4,90 9,80 

un 01 3,80 3,80 

un 01 200 2,00 

Especificação e quantidades dos itens/gêneros que a 

integram 
ANVISA). Validade: No minimo 3 (três) meses a partir da data de d entrega. Considerar as datas conforme programação de entrega. A 
data de validade deverá constar da embalagem. 

DOCE DE GOIABA, embalagem de 500 gr., doce massa, sabor 

goiabada, com ingredientes: polpa de goiaba, açúcar, liquido e 

ácido cítrico prazo validade 12, aplicação sobremesa. Necessária 

XI Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro un 01 3,90 3,90 
de 2002) (ANVISA). Validade: No mínimo 3 (três) meses a partir 
da data de entrega. Considerar as datas confonne programação de 

entrega. A data de validade deverá constar da embalagem. 
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, com sêmola, vitaminado, 

não fermentado. O produto deverá conter no minimo 2,4mg de 

fibra alimentar e 3,4mg de ferro por porção de 80g. Ao serem 

postas em água não deverão turvá-la antes da cocção. Embalagem: 
sacos de polietileno atóxico, transparente, reforçado de 500g:: 

XII Poderá ser adicionado apenas de corantes naturais. As massas un 02 3,20 6,40 
deverão trazer no rótulo a designação expressa de sua natureza - 
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 embalagga. 
ÓLEO REFINADO DE som, 90o ml, tendo sofrido processo 

tecnológico adequado como de gomagem, neutralização, 
clarificação, frigorificação ou não e desodorização. Deverá 
apresentar aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares e deverá estar 

X111 isento de ranço e de outras características indesejáveis. O produto un 03 350 10950 

deverá conter no máximo 230g de gordura monoinsaturadas por 
porção de l3ml. Na rotulagem deverá conter as indicações 
correspondentes à classificação e designação - Rotulagem 

[tem Und. Quant. V. Unitário V. Total 

2 de 4 11/09/2017 08:36 



Re: Solcitação de orçamento cotação SAAE Piumhi 

3de4 

Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 2002 

(ANVISA). Embalagem de 900ml íntaclas. 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. 

POLVILHO DOCE, tipo l, origem amiláeeo mandioca, tipo 
grupo fécula. Embalagem, pacotes de 1 kg. Necessária 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. 

XIV un 01 6,00 6,00 

SAL REFINADO, extra, iodado. Cloreto de sódio catalisado, 
extraído de fontes naturais. Obrigado à adição de sais de iodo 
(iodeto de potássio, iodato de potássio ou outro sal de iodo não 

tóxico) e antiumectante. Embalagem, pacotes de 1 kg. O rótulo 
deverá trazer a denominação "sal" seguida de sua classificação. 
Deverá também constar do rótulo, a declaração “iodetd” e a 

declaração dos aniiumectantes adicionados. Registro no Ministério 
da Agricultura. 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. 

XV un 01 1,00 1,00 

VALOR TOTAL DA CESTA BÁSICA 

DATA: 06/09/2017 
Assinatura representante legal: 
Validade da Proposta: 60 DIAS 
Prazo de Entrega: IMEDIATO 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

CNPJ 23.407.794/0001-08 
PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO 

436.040.996-68 

De: Licitacoes <Iicitacoes3@saaepiumhi.com.br> 
Enviado: quinta-feira, 31 de agosto de 2017 17:45 

Para: supermercadoisraelélhotmai|.com 
Assunto: Solcltação de orçamento cotação SAAE Piumhi 

A/C Mercearia Marcopan 

Boa tarde, venho através desta, solicitar cotação] orçamento dos itens 

em anexo, para possivel licitação ma Modalidade Pregão Presencial 

Registro de Preços. Na oportunidade solicito que a mesma seja realizada 

na maior brevidade possivel pois temos que conhecer o preço de mercado e 

elaborar nossa planilha base. 

Att, 

Jaqueline Souza 

Licitações e Contratos 

(37) 3371-1332 

Este email foi escaneado pelo Avast antivírus. 
htt s: www.ava5t.com antivirus 

_ RS 102,59 

11/09/2017 08:36 



Solicitação de Orçamento Para Licitação SAAE de Piumhi/ MG 

Assunto: Solicitação de Orçamento Para Licitação SAAE de Piumhi/MG 
De: Licitacoes <|icitacoes3@saaepiumhi.com.br> 
Data: 31/08/2017 14:43 
Para: Mercearia Marcopan Ltda <merceariamarcopan01@yahoo.com.br> 

A/C Mercearia Marcopan 

Boa tarde, venho através desta, solicitar cotação/ orçamento dos itens em anexo, 
para possivel licitação ma Modalidade Pregão Presencial Registro de Preços. Na 

oportunidade solicito que a mesma seja realizada na maior brevidade possivel pois 
temos que conhecer o preco de mercado e elaborar nossa planilha base. 

Att, 

Jaqueline Souza 

Licitações e Contratos 

'TN (37) 3371-1332 

-AFIBXOSI 

ORÇAMENTO BASE PARA LICITAÇÃO - CESTA BÁS!CA.docx 48,1KB 

5( 

1 de 1 12/09/2017 09:03 



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:25/09¡2017 

MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 
301 /2017 RUA D. PEDRO|lN°1.176 

PIUMHI - MG 
Contato: CLAUDIANE 

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

Validade 60 dias Prazo entrega: 7 dias 

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

00000000001 ACUCAR CRISTAL 05KG 960.00 UN(s) 8,9900 
- Marca: DELTA 

Modelo: 

00000000952 ARROZ AGULHINHA TIPO1 05KG 1.920,00 UN(s) 13.3900 
Marca: PIONEIRO 

Modelo: 

00000000953 CAFE EM PÓ TORRADO E MOIDO 250G 1.920,00 UN(s) 4,6500 
Marca: UTAM 

Modelo: 

00000000946 CREME DENTAL COM FLÚOR E MICROPARTICULAS DE CALCIO 90G 960.00 UN(s) 3,4900 
Marca: COLGATE 

Modelo: 

00000000958 EXTRATO DE TOMATE 3406 960,00 UNIs) 4,2000 
Marca: ELEFANTE 

Modelo: 

'í000000950 FARINHA DE MILHO 500G 960,00 UN(S) 2,5000 
Marca: KIFLOR 

Modelo: 

00000000956 FARINHA DE TRIGO TIPO 1 01 KG 960,00 UN(s) 3,2500 
Marca: SM 

Modelo: 

00000000955 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG 1.920,00 UN(s) 5,9900 

Marca: GLÓRIA 

Modeio: 

00000000947 FLOCOS DE MILHO 500G 960m) KG(s) 33500 
Marca: QUAKER 

Modelo: 

Sistema: MGFCompras - Cotacaootrpt PÉQÍHB 1 S.? 



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: o2_231_o25¡ooo1-3s Data hora cotação:25/09l2017 

MERCEARIA MARCOPAN LTDA IVIE 

301 /2017 RUAD.PEDROiIN°i.176 

PEUMHI - MG 
Contato: CLAUDIANE 

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 60 dias Prazo entrega: 7 dias 

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

00000000949 FUBA MIMOSO 500G 960,00 UN(s) 2,9000 

'X Marca: KIFLOR 

Modelo: 

00000000959 GOIABADA 500G 960,00 UN(s) 3,9500 
Marca: PREDILECTA 

Modelo: 

00000000957 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 8 500G 1.920,00 UN(s) 2,6900 
Marca: VILMA 

Modelo: 

00000000954 OLEO REFINADO DE SOJA 900ML 2.880,00 UN(s) 3,5900 
Marca: ABC 

Modelo: 

00000000948 POLVILHO DOCE 01KG 960,00 UN(s) 6,9000 
Marca: AMAFiL 

Modelo: 

'í000000951 SAL REFINADO 01KG 960.00 UN(s) 1,5000 
Marca: TOP 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 101 _$06,40 

Sistema: MGFCompras - Cotaoaooi .rpt Págíña 2 Ç( 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

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

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

QBÇAMENIQ gas; EARA LICIIAÇÃO 

 
PARCELADA com pagamento a vista na entre a de t 
de acordo co 

do mate  elo SAAE e  suas necessidades CIF almoxarifado AAE PIUMHI- 
211- Centro - Piumhi-MG, e com toggs gs impgsggg ¡nglgggs ng apego. 

CNPJ: 02.281.025/0001-36 
Endereço: Dom Pedro II N°1176 
E-mail: merceariamarcopano1@yahoo.com.br 
Telefone/fax: 37-33712018 
Representante Legal: 
Nome: Evandeir dos Reis Teixeira 
Identificação: MG-2.597.96O 
Qualificação: Representante Iggal 

Zeca Soa res n° 

Item Especificação e quantidades dos itens/gêneros 
que a integram 

Marca 
Und. Quant. 

V. 
Unitário V. Total 

AÇÚCAR CRISTAL, contendo no minimo 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 embalagem. 

Delta Ill] 01 
R$8,99 R$8.99 

ARROZ AGULHINHA TIPO 1, beneficiado, polido, limpo, 
grãos inteiros, longos e finos em pacotes de 5 kg. O produto 
deve conter no minimo 90% de grãos inteiros e não poderá 

apresentar mais que 15% de umidade. Embalagem em pacotes 
de plástico transparente, resistente e incolor. 0 produto deverá 

ser rotulado de acordo com o cereal de origem e 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. 

Pioneiro 
[Ill 02 

R$13,39 R$26,78 

III 
CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, embalagem aluminizada em 

pacote de 250 gramas. O produto deverá ser 100% arábica 
conillon, bebida dura, torração média e conter selo de 

qualidade e pureza (ABIC). Validade: No minimo 2 (dois) 
meses, a partir da data de entrega. 

Utam Illl 02 
R$4,65 R$9,30 

CREME DENTAL COM FLÚOR E 

MICROPAERICULAS DE CÁLCIO, embalagem com 90 

gramas. Gel dental com flúor ativo, baixa abrasividade, 90g, 
vários sabores. 

Colgate Ill] 01 R$3,49 R$3,49 

EXTRATO DE TOMATE em embalagem (lata de 340g), 
produto resultante de concentração da polpa de tomates 

maduros, sem pele e sem semente, por processo tecnológico 
adequado. O produto deverá conter BRIX minimo de 18%, 

fibra alimentar minimo de l,2g, carboidratos máximo de 3g 

por porção de 30g, estar isento de fermentações, não indicar 
processamento defeituoso e apresentar as. características: 

aspecto massa espessa., cor vermelha, cheiro e sabor próprio. 
No rótulo deverá constar a denominação do produto e sua 

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 

Elefante llll 01 R$4.20 R$4.20 



.FX de entrega. A data de validade deverá constar da 

 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

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

PIUMHI/MG :Telefax 37-3371-1332 
COMISSAO DE LICITAÇAO 

Especificação e quantidades dos itens/gêneros que Marca Und. Quant.  . 

a integram Unitário 
FARINHA DE MILHO. Produto obtido pelo grão de milho 
desgerminado, de baixa umidade em flocos íntegros, 

homogêneos e isentas de substâncias não comestíveis e 

sujidades. No rótulo deverá constar a denominação do 

produto de acordo com a sua designação e classificação. ' 

VI Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 de KÍÍIOI' un 01 R$2,50 R$2,50 
setembro de 2002) (ANVISA). Embalagem em pacotes de 

plástico transparente resistente e incolor de 500gr. 

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. 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL enriquecida com ferro. 
Produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo são, 

"X limpo, isento de terra, com no máximo 15% de umidade, 
ceititicado HACCP. Aspecto de pó tino, branco, cheiro e 

sabor próprios. Em pacotes de l kg. Embalagem, pacotes de 
' ' íco ou a el . 

VH ÊSLIÊÊÃIÍIÀZÍÉSÊÃÍÃÊÃÉÂÃ “iarinlliapde ltaifiagtbzãfgãqgzigjeiud: SM u" 01 R$325 R$335 
tipo - Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 

de setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No minimo 2 

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

deverá constar da embalaggn. 
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 de primeira qualidade, 
“extra”, constituído de no mínimo 95% de grãos na cor 
caracteristica à variedade correspondente, de tamanho e 

formato naturais, maduros, limpos e secos, em pacotes de 1 

kg. O produto não poderá apresentar mais que 15% de 
umidade e 0,5% de substâncias não comestíveis. 

ástico trans aren ' - 

V111 Êfirilígãmpíidiiãíiíííã“ler rotuladopdc JÊOÉÉÊSÊZÉÍÍ GW' 'm 02 R$599 R$119** 
cereal de origem e 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 

Item V. Total 

embalagem. 

FLOCOS DE MILHO, tipo cozido, enriquecido com ferro e 

ácido fólico, milho livre tegumento, seco, tostado e 

recoberto, caracteristicas adicionais enriquecido com 
vitaminas e sais minerais, com glú, Pacote de 500 gr. 

IX Necessária Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC 259 QUAKER un 01 R$3,95 R$3,95 
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. 
FUBÁ DE MILHO enriquecido com ferro e ácido fólico. 

Produto obtido pela moagem do grão de milho, 
desgerminado ou não. O produto deverá conter no máximo 
12g de sócio por porção de 50g. Deverá ser fabricado a 

partir de matérias primas sas, limpas, isentas de matéria 
terrosa e parasita. Não poderá estar úmido, fermentado ou 

. Embala rn tes de 500 . ' 

X Rlrriltçiiciãgem Nutricignai ãfggatóna. (RDC Êãsiiiaceâtsláld: KIFLOR “n 01 R$2,90 R$230 
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. 

“OL 



 
iigigggoesçcgsaaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 
PIUMHI/MG :Telefax 37-3321-4332 

COMISSAO DE LICITAÇAO 

Item Especificação e quantidades dos itens/gêneros que a 

integram 
Und. Quant. 

V. 
Unitário V. Total 

DOCE DE GOIABA, embalagem de 500 gr., doce massa, 

sabor goiabada, com ingredientes: polpa de goiaba, açúcar, 
liquido e ácido cítrico prazo validade 12, aplicação sobremesa. 

Necessária 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. 

PREDILCTA llll 01 R$3,95 R$3,95 

*WII 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, com sêmola, 

vitaminado, não fermentado. O produto deverá conter no 
minimo 2,4mg de fibra alimentar e 3,4mg de ferro por porção 

de 80g. Ao serem postas em água não deverão turvá-la antes da 

cocção. Embalagem: sacos de polietileno atóxico, transparente, 
reforçado de 500gr. Poderá ser adicionado apenas de corantes 
naturais. A5 massas deverão trazer no rótulo a designação 

expressa de sua natureza - 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 confonne programação de entrega. A data 

de validade deverá constar da embalagem. 

VILMA llll 02 R$2,69 R$5,38 

ÓLEO REFINADO DE SOJA, 900 ml, tendo sofrido 

processo tecnológico adequado como de gomagem, 

neutralização, clarificação, ñigoriñcação ou não e 

desodorização. Deverá apresentar aspecto, cheiro, sabor e cor 

peculiares e deverá estar isento de ranço e de outras 

características indesejáveis. O produto deverá conter no 
máximo 2,90g de gordura monoinsaturadas por porção de 

13ml. Na rotulagem deverá conter as indicações 

correspondentes à classificação e designação - Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 2002 

(ANVISA). Embalagem de 900m1 intactas. 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. 

ABC 
llll 03 R$3,59 R$10,77 

POLVILHO DOCE, tipo 1, origem amiláceo mandioca, tipo 
grupo fécula. Embalagem, pacotes de l kg. Necessária 

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. 

AMAFIL Ill] 01 n R$6,90 
R$6,90 

XV 

SAL REFINADO, extra, iodado. Cloreto de sódio catalisado, 

extraído de fontes naturais. Obrigado à adição de sais de iodo 
(iodato de potássio, iodato de potássio ou outro sal de iodo não 

tóxico) e antiumectante. Embalagem, pacotes de 1 kg. O rótulo 
deverá trazer a denominação “sal" seguida de sua classificação. 
Deverá também constar do rótulo, a declaração "iodato" e a 

declaração dos antiumectantes adicionados. Registro no 

Ministério da Agricultura. 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. 

TOP 
llll 01 R$1,50 R$1.50 

VALOR TOTAL DA CESTA BÁSICA R$ 105.84 



 
.   .WW 

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

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

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

PIUMHI D1 DE SETEMBRO DE 2017 

 A 
\ / 

MERCEARIA MARCOPAN LTDA 
Evandeir dos Reis Teixeira 

CPF:433.976.626-72 
Identidade:MG-2.597.960 

límamzsiooomíei 
MERGEÀMÀMÀRCOPÀH LTDÀ. 

RUA DOM PEDRO n, 1175 - 

B. JARDIM AMÉRICA - CEP 37925000 

L1¡ UM H l - MINAS GERAÉJ 



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

Piumhi' - MG 

23782.81 

Processo de compra N° 

301 / 2017 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

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 60 dias 

Data hora cotaçâozzs/OQ/ZOW 

Prazo entrega: 7 dias 

Cod produto 

00000000001 

É Marca: 

Modelo: 

DE LTA 

Descrição l Marca e Modelo proposto pelo fornecedor 

AÇUCAR CRISTAL 05KG 

Quantidade Unidade 

960,00 UN(s) 

Preço unitário 

7,8900 

00000000952 

Marca: 

Modelo; 

ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG 

PIONEIRO 
1.920,00 UN(s) 12,9900 

00000000953 

Marca: 

Modelo: 

UTAM 

CAFE EM PO TORRADO E MOIDO 250G 1.920,00 UN(S) 4.9900 

00000000946 

Marca: 

Modelo: 

CREME DENTAL COM FLÚOR E MICROPARTICULAS DE CALCIO 90G 

COLGATE 
960,00 UN(s) 3,8900 

00000000958 

Marca: 

Modelo: 

EXTRATO DE TOMATE 3406 
ELEFANTE 

960,00 UN(s) 3,6900 

"Íooooooozso 
Marca: KIFLOR 

Modelo: 

FARINHA DE MILHO 500G 960,00 UN(s) 2,4900 

00000000956 

Marca: SM 

Modelo: 

FARINHA DE TRIGO TIPO 1 01KG 960,00 UN(s) 3,3900 

00000000955 

Marca: 

Modelo: 

DAN DÃO 

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 'I 01KG 1.920,00 UN(s) 3,4900 

00000000949 

Marca: 

Modelo: 

MIMOSO 

FUBA MIMOSO 500G 980,00 UN(s) 1,9900 

Sistema: MGFCompras - CoIacao01 .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 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N” Fornecedor: 1a_935_549,rooo14s Data hora c0taçâo:25l09l2017 

STALO SUPERMERCADOS LTDA 
301 / 2017 RUA MIGUEL COUTO,55 

PIUMHI - MG 
Contato: AL|NE 

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 60 dias Prazo entrega: 7 dias 

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

00000000959 GOIABADA 500G 960,00 UN(s) 2,4900  Marca: PREDILECTA 

Modelo: 

00000000957 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 8 500G 1.920,00 UN(s) 3,2900 

Marca: SANTA AMALFA 

Modelo: 

00000000954 OLEO REFINADO DE SOJA 900ML 2.880,00 UN(S) 3,2500 
Marca: LisA 

Modelo: 

00000000948 POLVILHO DOCE 01KG 960,00 UN(S) 6,6900 
Marca: AMAFIL 

Modelo: 

00000000951 SAL REFINADO 01KG 960,00 UN(s) 1,4900 
Marca: MOC 

Modelo: 

ñ Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 89.548,80 

Sistema: MGFCOmpras - Coiacaoütrpt Página 2 (f 



Solicitação de cotação para Gêneros alimentícios - SAAE de Piumhi 

Assunto: Solicitação de cotação para Gêneros alimentícios - SAAE de Piumhi 
De: Licitacoes <I¡citacoes3@saaepiumhi.com.br> 
Data: 01/09/2017 08:09 
Para: recepcao@sta|osupermercado.com.br 

A/C SUPERMERCADO STALO 

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

Att, 

Jaqueline Souza 
Licitações e Contratos 
(37) 3371-1332 

'N 
-Anexos 

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

COTAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE COPA E 53,7KB 
COZINHA.docx E 

"W 

*i 

1 de 1 12/09/2017 09:03 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

CNPJ: 23.782.316/0001-10 ligiggcoes@saaggiumhi.com, br 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 

dgasgmosnmauas §IE 1-   

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

ogçguemo ggsi¡ png; LICITAQÀO 

Eamrüzermmsãgdgnmmsmmsasiasíáàsaaasgmmmamnuuaeaosasmdgtssnúmkgs 
' .axim§1q§AA§deJmhii.Pi'-M anaiao nmennega_u]'_LF RA 

EARÉACELAD sgmimgansnmaínamentre aslsçlommriglgmuand 
muutlzzufmzrasazesaümsní 
n O.  ' mhi-M 

CNPJ: M485. 549 000.¡ 48 
Endereço: Wi 

:JU 
Telefone/fax. 53 
E-mail 

-0400 
Representante Legal: 
NOME¡ 
Identificação: 
Qualificação: 

 §AAE ilu 

 
gligitadg 

Ite 
m 

Especificação e quantidades dos itens/gêneros 
que a integram 

Und. Qu ant V. 
Unitário V. Total 

AÇÚCAR CRISTAL, contendo no minimo 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 embalagem. 

llll 01 

@cy 

&ítg 
X59 

II 

ARROZ AGULHINHA TIPO i, beneficiado, polido, 
limpo, grãos inteiros, longos e finos em pacotes de 5 kg. O 
produto deve conter no mínimo 90% de grãos inteiros e não 

poderá apresentar mais que 15% de umidade. Embalagem 

em pacotes de plástico transparente, resistente e incolor. O 
produto deverá ser rotulado de acordo com o cereal de 

origem e classiñcação - 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 
dat_a de validade deverá constar da embalagem. 

[HI 02 

III 
CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, embalagem aluminizada 
em pacote Q 25g gramas. O produto deverá ser 100% 
arábica conjllon, bebida dura, torração média e conter selo 

de qualidade e pureza (ABIC). Validade: No minimo 2 

(dois) meses, a pa_rtir da data de entrega. 

!Ill 02 

CREME DENTAL com FLÚOR E 

MICROPAERICULAS m: CÁLCIO, embalagem com 90 
gramas. Gel dental com flúor ativo, baixa abrasividade, 

90g, vários sabores. 

llll 01 

EXTRATO DE TOMATE em embalagem (lata de 340g), 
produto resultante de concentração da polpa de tomates 

maduros, sem pele e sem semente, por processo tecnológico 
adequado. O produto deverá conter BRlX minimo de 18%, 
fibra alimentar mínimo de 1,22. carboidratos máximo de 3g 

Ill¡ 01 

pelg SAAE 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

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

PIUMHI/MG - Telefax 37-3371-1332 

licitacoes@saaepiumhhcomgbr 

COMISSÃO os LICITAÇÃO 

por porção de 30g, estar isento de fermentações, não indicar 
processamento defeituoso e apresentar as. 

Item Especificação e quantidades dos itens/gêneros que a 

integram 
Und. Quant. 

V. 

U nitário V. Total 

caracteristicas: aspecto massa espessa, cor vermelha, cheiro 
e sabor próprio. No rótulo deverá constar a denominação do 

produto e sua 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 

VI 

FARINHA DE MILHO. Produto obtido pelo grão de milho 
desgerminado, de baixa umidade em flocos íntegros, 

homogêneos e isentas de substâncias não comestíveis e 

sujidades. No rótulo deverá constar a denominação do 

produto de acordo com a sua designação e classificação. 

Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 de 

setembro de 2002) (ANVISA). Embalagem em pacotes de 

plástico transparente resistente e incolor de 500g:: 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. 

!III 01 

ea 
3h99 

VII 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL enriquecida com ferro. 
Produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo são, 

limpo, isento de terra, com no máximo 15% de umidade, 

certificado HACCP. Aspecto de pó fino, branco, cheiro e 

sabor próprios. Em pacotes de l kg. Embalagem, pacotes de 

polietileno transparente atóxico, ou papel branco. No rótulo 
deverá conter a denominação “farinha de trigo” seguida do 

tipo - Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 
de setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No mínimo 2 

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

contou-ne programação de entrega. A data de validade 
deverá constar da embalagem. 

Ill] 01 

VIII 

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO l de primeira qualidade, 

“extra”, constituido de no mínimo 95% de grãos na cor 

caracteristica à variedade correspondente, de tamanho e 

formato naturais, maduros, limpos e secos, em pacotes de 1 

kg. 0 produto não poderá apresentar mais que 15% de 

umidade e 0,5% de substâncias não comestíveis. Embalagem 
em pacotes de plástico transparente resistente e incolor. O 
produto deverá ser rotulado de acordo com o cereal de 

origem e 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. 7 

llll 02 

90% \ 

FLOCOS DE MILHO, tipo cozido, enriquecido com ferro e 

ácido fólico, milho livre tegumento, seco, tostado e 

recoberto, caracteristicas adicionais enriquecido com 
'vitaminas e sais minerais, com glú, Pacote de 500 gr. 

Necessária Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC 259 

de 20 de setembro de 2002) (ANVISA). Validade: No 

Ill] 01 

minimo 3 três meses a partir da data de entrega. Considerar' 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
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COMISSAO DE LICITAÇAO 

as datas conforme programação de entrega. Adote de 
salgado deverá constar da_e1_nbala2em. 

FUBÁ DE MILHO enriquecido com ferro e ácido fólico. 

Produto obtido pela moagem do grão de milho, 
desgenninado ou não. O produto deverá conter no ¡náximo 
12g de sócio por porção de 50g. Deverá ser fabricado a 

X partir de matérias primas sãs, limpas, isentas de matéria un 01 
ter-rosa e parasita. Não poderá estar úmido, fermentado ou 

rançoso. Embalagem pacotes de 500 g. Necessária m 
Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 de 

setembro de 2002) \>* 

Especificação e quantidades dos itens/gêneros que a Und 
. V. Unitário 
Integram . 

!tem Quant. V. Total 

ANVISA). Validade: No minimo 3 (três) meses a partir da data 

de entrega. Considerar as datas conforme programação de 

un 01 

-XHI 

entrega. A data de validade deverá constar da embalagem. 

DOCE DE GOIABA, embalagem de 500 gr., doce massa, sabor 

goiabada, com ingredientes: polpa de goiaba, açúcar, líquido e 

ácido cítrico prazo validade 12. aplicação sobremesa. Necessária 

XI' ^ 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 ' XX 
embggem. ' % 
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, com sêmola, vitaminado, 

não fcrmeatado. O produto deverá conter no minimo 2,4mg de QJ 
fibra alimentar e 3,4mg de ferro por porção de 80g. Ao serem 

postas em água não deverão turvá-la antes da cocção. ' r 

Embalagem: sacos de polietileno atóxico, transparente, reforçado (E 
XII de 500gr_ Poderá ser adicionado apenas de corantes Itaturaís. A5 un 02  ' massas deverão trazer no rótulo a designação expressa de sua 

natureza - Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de  
setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No mínimo 3 (três) Q) 
meses a partir da data de entrega. Considerar as datas 
conforme programação de entrega. A data de validade deverá 

constar da embalagem. 

ÓLEO REFINADO DE SOJA, 900 ml, tendosofrido processo 

tecnológico adequado como de gomagem; neutralização. 
clarificação, frigoríñcação ou não e desodorização. Deverá 
apresentar aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares e deverá estar 

isento de ranço e de outras características indesejáveis. O produto 
deverá conter no máximo 290g de gordura monoinsaturadas por 
porção de I3ml. Na rotulagem deverá conter as. indicações un 03 
correspondentes à classificação e designação .- Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 2002 

(ANVISA). Embalagem de 900ml intactas. 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 (g embalagem. 

POLVILHO DOCE, tipo l, origem amiláceo mandioca, tipo °&_ 
grupo têcula. Embalagem, pacotes de 1 kg. Necessária m¡ 01 

Rotulagem Nutricional Obrigatória, (RDC 259 de 20 de setembro ® Q de 2002) (ANVISA). Validade: No mínimo 3 (três) meses a \ 
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partir da data de entrega. Considerar as datas conforme 
programação de entrega. A data de validade deverá constar da .z 
embalagem. - 

SAL REFINADO, extra, iodado. Cloreto de sódio catalisado, 

extraído de fontes naturais. Obrigado à adição de sais de iodo 

(íodeto de potássio, iodato de potássio ou outro sal de iodo não  tóxico) e antiumectante. Embalagem, pacotes de 1 kg. O rótulo 
deverá trazer a denominação “ser” seguida de sua classificação. 

XV Deverá também constar do rótulo, a declaração “iodeto" e a un 01 

declaração dos antiumectantes adicionados. Registro no  \ 
Ministério da Agricultura. 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. 

VALOR TOTAL DA CESTA BÁSICA .. Rs 01:5 ,SÉ 

DATA: OLHOQÍ Í# 
Assinatura representante legal: 
Validade da Proposta: Nakao; 
Prazo de Entrega: sf  



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:25¡09¡2017 

SUPERMERCADO TUIUTI LTDA 
301 /2017 RUA ARMANDO VIOTTI, 19 

PIUMHI - MG 

Contato: LUIS HENRIQUE 

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

Validade 30 dias Prazo entrega: 7 dias 

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

00000000001 AÇUCAR CRISTAL 05KG 960,00 UN(s) 6,9900 
' Marca: 

Modelo: 

00000000952 ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG 1.920,00 UN(s) 11,9900 
Marca: 

Modelo: 

00000000953 CAFE EM PO TORRADO E MO|DO 2506 1.920,00 UN(s) 7,4900 
Marca: 

Modelo: 

00000000946 CREME DENTAL COM FLUOR E MICROPARTICULAS DE CALCIO 90G 960,00 UN(s) 2,9900 
Marca: 

Modelo: 

00000000958 EXTRATO DE TOMATE 3406 960,00 UN(s) 3,5900 
Marca: 

Modelo: 

fa. 
000000950 FARINHA DE MILHO 500G 960,00 UN(s) 3,9900 

Marca: 

Modelo: 

00000000956 FARINHA DE TRIGO TIPO 1 01KG 960,00 UN(s) 2,6900 
Marca: 

Modelo: 

00000000955 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG 1.920,00 UN(s)- 2,9900 
Marca: 

Modelo: 

00000000947 FLOCOS DE MILHO 500G 960,00 KG(s) 2,9900 
Marca: 

Modelo: 

Sistema: MGFCompras - Cotacao01.rp1 PÉQÍW 



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

Piumhi - MG 

Processo de compra N° 

301 / 2017 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Fornecedor: 65.232.928/0001-47 

SUPERMERCADO TUIUTI LTDA 

RUA ARMANDO VIOTTI, 19 

PlUMHl - MG 
Contato: LUIS HENRIQUE 

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

Data hora cotação:25/09l201 7 

Prazo entrega: 7 dias ' 

Cod produto 

00000000949 

'W 

Descrição l Marca e Modelo proposto pelo fornecedor 

FUBA MIMOSO 500G 

Marca: 

Modelo: 

Quantidade 

960,00 

Unidade 

UN(s) 

Preço unitário 

2,4900 

00000000959 GOIABADA 500G 

Marca: 

Modelo: 

960,00 UN(s) 2,4900 

00000000957 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 8 500G 
Marca: 

Modelo: 

1,920.00 UN(s) 2,4900 

00000000954 OLEO REFINADO DE SOJA 900ML 

Marca: 

Modelo: 

2.880,00 UN(s) 2,8900 

00000000948 POLViLHO DOCE 01KG 

Marca: 

Modelo: 

960,00 UN(s) 4,9900 

*1000000951 SAL REFINADO 01 KG 

Marca: 

Modelo: 

960,00 UN(s) 0,9900 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor Rs 89_o7a,4o 

Sistema: MGFCompras - Cotacao01 .rpt Página 



Solicitação de Orçamento para Gêneros alimentícios - SAAE Piumhi 

Assunto: Solicitação de Orçamento para Gêneros alimentícios - SAAE Piumhi 
De: Licitacoes <Iicitacoes3@saaepiumh¡.com.br> 
Data: 01/09/2017 08:11 
Para: sutuiuti2@terra.com.br 

A/C SUPERMERCADO TUIUTI 

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

Att, 

Jaqueline Souza 
Licitações e Contratos 
(37) 3371-1332 

“W 

-Anexos 

COTAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERiAIS DE COPA E 53,7KB 
COZINHAoocx 

ORÇAMENTO BASE PARA LICITAÇÃO - CESTA BÁS|CA.docx 48,1KB 

"W 

“i 

1 de 1 12/09/2017 09:03 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
licitacoes saae iumhtconmbr CNPJ: 23.782.816/0001-10 

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

” COMISSÃO na LICITAÇÃO 

  

QEQAMENTO BASE PARA LICITAÇÃO 
Favor fazer cotação de gregos para Cestgs Básicas, a serem distribuídas aos gegvidores gjblicos 
munici ais ativos do SAAE _de Piumhi-MG abaix relaci nado PARCELAQA 
com pagamento a vista na *entrega de todo material guandg golicitagg pelo SAAE e de acgrdocom moxar¡fado SAAE PIUMHI-MG a Praga Zega Soareg n° 211- geñtro - 
Piumhi-MG, e com todos of; impostos inclusos no grego. ' 

   
CNPJ: '_ 

Endereço: -l 

E-mail: _à 

Telefone/fax: j 

Representante Legal:  
Nome: -; 

Identificação:  . 

Qualificação:  : 

Item Especiñcaçao e quantidades dos ¡tens/generos Und. Quant.  . V_ TOtaE i 

que a Integram Unltarlo . ¡ 

AÇÚCAR CRISTAL, dontendo no mínimo 99,3 % de *t* É* 

sacarose, devera ser fabricado de suco de cana, livre de 
fermentação, isento de ntatéria terrosa, de parasitas e de 

detritos animais ou vegetais. Embalagem primária em sacos 

plásticos resistentes de ;S kg. No rótulo deverá trazer a 

I denominação “açúcar”, seguido do tipo e a classificação w un 01 9  
Rotulagem Nutricional Qbrigatória. RDC 259 de 20 de  KD _ 
setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No minimo 3 (três) ' 

meses a partir da datado entrega. Considerar as datas 

conforme programação deÊentrcga. A data de validade deverá 

constar da embalagem. 
ARROZ AGULHINHA TIPO l, beneficiado, polido, limpo. 
grãos inteiros, longos e furtos em pacotes de 5 kg. O produto 
deve conter no minimo 90% de grãos inteiros e não poderá 
apresentar mais que 15% de umidade. Embalagem em pacotes i L ij ' 

de plástico transparente, resistente e incolor. O produto deverá 3  p* II ser rotulado de acordo con] o cereal de origem e classificação ~. un 02 l\ O) E " ' 

- Rotulagem Nutricional ¡ Obrigatória, RDC 259 de 20 de \ .z 'b' ?Í 

setembro de 2002 (ANVI$A). Validade: No mínimo 3 (três) ›' [BJ - 

meses a partir da dataÉde entrega. Considerar as datas 

conforme programação deãentrega. A data de validade deverà 

constar da embalagem¡ -j 

CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, embalagem alumínizada em a 

pacote de 250 gramas. O produto deverá ser l00% arábica   
III conillon, bebida dura, tprraçao média e conter selo de un 02 ?Lil ~ H a ' 

qualidade e pureza (ABIÇ). Validade: No mínimo 2 (dois) ' \ 
meses, a partir da data df entrega. I - e 
CREME DENTAL: COM FLUOR E ' 

MICROPAERICULAS pa CÁ LCIO, embalagem com 90 3 _  IV gramas. Gel dental com Pàúor ativo, baixa abrasividade. 90g, un 01 22% w g 

varios sabores. í . 

EXTRATO DE. TOMA1§E em embalagem (lata de 340g), "M i f** 
produto resultante de concentração da polpa de tomates 5_ 

maduros, sem pele e sem àemente, por processo tecnológico (5 4 V adequado. O produto devãzrá conter BRIX minimo de l8°/o. un 01 é) 
libra alimentar minimo de 12g, carboidratos máximo de 3g 3 - 

por porção de 30g, estar isento de fermentações, não indicar 

processamento defeituosoie apresentar as. 

'z 

› 

;Q 

u ~= 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

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

PIEJMHI/MG - Telefax 37~3371-1332 
É COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

i 

Item Especificação e quantidades dos itens/gêneros que a  integram 
Und. Quant. V. Unitário v. Total 

características: aspecto massa espessa, cor vermelha, cheiro e sabor 

próprio. No rótulo deverá :constar a denominação do produto e sua 

classiñcação - RotulagemNutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 

de setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No minimo 3 (três) 
meses a partir da data dê entrega. Considerar as datas conforme 
programação de entrega. ::A data de validade deverà constar da 

embalagem Í 

VI 

FARINHA DE MiLHQg Produto obtido pelo grão de milho 
desgerntinado. de baixa umidade em flocos integros, homogêneos 
e isentas de substâncias não comestíveis e sujidades. No rótulo 

deverá constar a denomirísação do produto de acordo com a sua 
designação e classificação. Rotulagem Nutricional Obrigatória. 
(RDC 259 de 20 de setembro de 2002) (ANVISA). Embalagem em 
pacotes de plástico transparente resistente e incolor de 500gr. 

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 dafembalagem. 

llIl 01 

VII 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL enriquecida com ferro. Produto 
obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo são, limpo, isento 

de terra, com no máxãmo“l5% de umidade, certificado HACCP. 

Aspecto de pó lino, brancd, cheiro e sabor próprios. Em pacotes de 

l kg. Embalagem, pacotes de polietileno transparente atóxico, ou 

papel branco. No rótulo deverá conter a denominação “farinha de 
trigo” seguida do tipo - Rbtulagem Nutricional Obrigatória. RDC 
259 de 20 de setembro de 52002 (ANVISA). Validade: No minimo 
2 (dois) meses a partir da data de entrega. Considerar as datas 
conforme programação dl: entrega. A data de validade deverá 

constar da embalagem. 

llll 01 

ali? 

VIII 

FELIÃO CARlOQUlN HNTIPO l de primeira qualidade, “extra”, 

constituido de no ntinimd 95% de grãos na cor caracteristica à 
variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, 

maduros, limpos e secos, eln pacotes de l kg. O produto nao poderá 

apresentar mais que 15% *ide umidade e 0,5% de substâncias não 
comestíveis. Embalagem 5_ em pacotes de plástico transparente 

resistente e incolor. O protluto deverá ser rotulado de acordo com 

o cereal de origem e classificação - Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 2002 (ANVISA). 
Validade: No minimo 3 (tres) meses a partir da data de entrega. 
Considerar as datas confofme programação de entrega. A data de 

validade deverá constar dalembalagem. 

Ill] 02 

IX 

FLOCOS DE MILHO, tipb cozido, enriquecido com lerro e ácido 

fólico, milho livre teêumento, seco, tostado e recoberto, 
características adicionais; enriquecido com vitaminas e sais 

minerais, com glú, Pacote de 500 gr. Necessária Rotulagem 

Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro de 2002) 
(ANVISA). Validade: No piíninto 3 (três) meses a partir da data de 
entrega. Considerar as datas conforme programação de entrega. A 
data de validade devera coltstar da embalagem. 

Ill] 01 

FUBA DE MILHO enriquecido com ferro e ácido fólico. Produto 

obtido pela moagem do g§ão de milho, desgerminado ou não. O 
produto deverá conter no máximo l2g de sócio por porção de 50g. 

Deverá ser fabricado a partir de matérias primas sas, limpas, isentas 
de matéria terrosa e parasita. Não poderá estar úmido, fermentado 

ou rançoso. Embalagem pacotes de 500 g. Necessária Rotulagem 

llll 01 

Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro de 2002) 

i 
a 

4! 

't' 

l 
E 

i 

l 

tr 



 
sei-viço Autônomo de Água e Esgoto 
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comzssão DE LICITAÇÃO 

[tem Especificação e quantidades dos itens/gêneros que a 

; integram 
Und. Quant. V. Unitário 

ANVISA). Validade: No njiinimo 3 (três) meses a partir da data de 

entrega. Considerar as datas conforme programação de entrega. A 
data de validade deverá cojitstar da embalagem. 

XI 

DOCE DE GOIABA. emibalagem de S00 gr., doce massa, sabor 
goiabada. com ingredientes: polpa de goiaba. açúcar, liquido e 

ácido cítrico prazo xtalidaflc i2. aplicação sobremesa. Necessária 

Rotulagem Nutricional O "rigatória. (RDC 259 de 20 de setembro 

de 2002) (ANVISA). Valiãade: No minimo 3 (três) meses a partir 
da data de entrega. Consfderar as datas conforme programação de 

entrega. A data de validade deverá constar da embalagem. 

Ill¡ 01  ?JÔ 

XII 

MACARRÃO TIPO ESfAGUETE, com sêmola, vitaminado, 
não fermentado. 0 produto deverá conter no mínimo 2,4mg dc 
fibra alimentar e 3,4mg de ferro por porção de 80g. Ao serem 
postas em água não deverãp turvá-la antes da cocção. Embalagem: 
sacos de polietileno atóxibo, transparente, reforçado de 500gr. 
Poderá ser adicionado apenas de corantes naturais. As massas 

deverão trazer no rótulo agdesignação expressa de sua natureza v 
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. 

llll 02 

XIII 

ÓLEO REFlNADO DE àsoJA, 900 ml, tendo sofrido processo 
tecnoló ico ade uado 'cmo de oma em, neutraliza ão, 

ciariñcfçao. friggriiicaçãg ou não  dcfodorização. Deñerá 

apresentar aspecto, cheiro', sabor e cor peculiares e deverá estar 

isento de ranço e de outrasi características indesejáveis. O produto 
deverá conter no 1náximoé2,90g de gordura monoinsaturadas por 

porção de l3ml. Na roâplagem devãrá_ conter as Fiittdicíações corres ondentes à class tcaçao e es¡ nação - otu a em 
Nutricional Obrigatória. lêlDC 259 de 20 gde setembro de 2g002 

(ANVISA). Embalagem di: 900ml intactas. Validade: No minimo 
3 (três) meses a partir di¡ data de entrega. Considerar as datas 
conforme programação di; entrega. A data de validade deverá 

constar da embalagem. z' 

llll 03 

XIV 

POLVILHO DOCE, tipi) l, origem amiláceo mandioca, tipo 
grupo fécula. Etnbalagenxípacotes de 1 kg. Necessária Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro de 2002) 
(ANVISA). Validade: No irtinimo 3 (três) meses a partir da data 

de entrega. Considerar as patas conforme programação de entrega. 
A data de validade deverá Íconstar da embalagem. 

1111 01 

XV 

SAL. REFINADO, extra; iodado. Cloreto de sódio catalisado, 

extraído de fontes naturais. Obrigado à adição de sais de iodo 
(iodeto de potássio, iodato de potássio ou outro sal de iodo não 

tóxico) e atttiumectante. Embalagem, pacotes de l kg. O rótulo 
deverá trazer a denominação “sal” seguida de sua classificação. 

Deverá também constar Êio rótulo, a declaração “iocleto” e a 

declaração dos antiutttectafgtes adicionados. Registro no Ministério 
da Agricultura. Validade: iNo minimo 3 (três) meses a partir da 

data de entrega. Consideãrar as datas conforme programação de 
entrega. A data de validade, deverá constar da embalagem. 
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VALOR TOTAL DA CESTA  
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 Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares. 211 

Piumhi - MG 

Processo de compra N° 301 I 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Pesquisa de Mercado 

2017 

CNPJ Razão social do fornecedor pesquisado Valor proposto 

02.281 .025/0001-36 

18.985.549/0001-48 

23.407.794/0001-08 

652329281000147 

MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME 

STALO SUPERMERCADOS LTDA 

ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP 

SUPERMERCADO TUIUTI LTDA 

101.606,40 

89.548,80 

98.486,40 

89.078,40 

Sistema: MGFCompras - PesquisaDeMercadom .rpt 
Página 



Ã Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Cotações vencedoras por fornecedor 

Processo de compra: 301 /2017 

AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES DA AUTARQUIA 

Data do processo: 25/09/2017 

65.232.928I0001-4 SUPERMERCADO TUIUTI LTDA 

Ano de aplicação: 2017 

00000000001 ACUCAR CRISTAL 05KG 960.0000 6.9900 07104000 

00000000952 ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG 1.920.0000 11.9900 230208000 

00000000953 CAFÉ EM PO TORRADO E MOIDO 250G 1.920.0000 7,4900 143808000 

00000000946 CREME DENTAL COM FLUOR E MICROPARTICULAS DE CALCIO 90G 960.0000 2.9900 2.870.4000 

00000000958 EXTRATO DE TOMATE 340G 960.0000 3.5900 3446.4000 

_ .000000950 FARINHA DE MILHO 500G 960.0000 3.9900 3.830,4000 

00000000956 FARINHA DE TRIGO TIPO 1 01KG 960.0000 2.6900 2582.4000 

00000000955 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 01 KG 1.920.0000 2.9900 5740.8000 

00000000947 FLOCOS DE MILHO 500G 960.0000 2.9900 2870.4000 

00000000949 FUBA MIMOSO 500G 9600000 2,4900 2.390.4000 

00000000959 G0lABADA 500G 9600000 2.4900 2390.4000 

00000000957 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 8 500G 1.920.0000 2.4900 4780.8000 

00000000954 OLEO REFINADO DE SOJA 90DML 2880.0000 2.8900 8823.2000 

00000000948 POLVILHO DOCE 01 KG 9600000 4.9900 4.790.4000 

00000000951 SAL REFINADO 01 KG 9600000 0.9900 950,4000 

Total do fornecedor 39.078,40 

O. 

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

Piumhi - MG 

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

'Ti 
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA 

 
Objeto ................... .. AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES DA AUTARQUIA 

Declaro para os devidos fins de atendimento ao Inciso Il do Art. 16 e 20 da Lei Complementar n° 1002000 (Lei 
i 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 1 

»j Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual_ e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Por ser verdade, firmo o presente, 

Piumhi- MG, segunda-feira, 25 de setembro de 2017 

14 
Odécio dIa Silva Melo 

Diretor 

Protocolo..... 12.447 I 2017 25/09/2017 00:00:00 

N” Processo... 301 12.017 

Tipo processo.. 1 

Responsável... 

' Finalidade ...... .. Autorização do ordenador concedida. Classiñcar o ¡ 

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

Piumhi - IIIIG 

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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

¡ As 10:42 hs desta segunda-feira. 25 de setembro 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° 301 l2017, referente a AQUISIÇÃO 
DE CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES DA AUTARQUIA. 

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

"r 

I 

i . . . 

ã Menor preço e mais vantajoso para Autarquia 
i 

i 

Piumhi- IVIG, segunda-feira, 25 de setembro de 2017 

Sonia Roseni osia 
Responsável pelo seto de compras 

Protoc0Io..... 12.449 I' 2017 25/09/2017 10:42 
N° Processo... 9 I 2.017 

Tipo processo.. Processo de compra 

Modaiidadem.. Pregão Eletrônico 

Responsável... Sonia Roseni Costa 

Sistema: MGFCompras - CIassiñcacaoProcessoPorIIIIDdaIidadeD1.rpt Finalidade ...... .. 
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SAAÊTE  *i M  :g: Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
licigggggggcjsaaegiumhLçgmJJr CNPJ: 23.782.816/0001-10 . 

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

COMISSÃO PERMAN_ENTE DE LICITAÇÃO 
 
 

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO III DO ART. 48 
DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006, COM A REDAÇÃO 
DADA PELA LIEI COMPLEMENTAR N° 147/2014, A PRESENTE 
LICITAÇÃO E DESTINADA  RESERVA DE COTA DE 25°/O 
(VINTE E CINCO PORCENTO) PARA MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS 

N° 09/,2017 
PROcEssO LICITATORIO N° 301/2017 

MENOR PREçO POR LOTE 

OBJETO: O PRESENTE CERTAME TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS 
VANTAJOSA A ADMINISTRAÇÃO, VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE 25°lo (VINTE E CINCO POR 
CENTO) PARA MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP OU 
EQUIPARADAS PARA O FORNECIMENTO DE GENlEROS ALIMENTICIOS E DE HIGIENE 
PESSOAL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO 
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NOS TERMOS _DA LEI MUNICIPAL N° 
1.804/2007 E SUAS ALTERAÇOES, CONFORME ESPECIFICAÇOES DO ANEXO I DESTE 
EDITAL. 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:30 hs do dia 06/10/2017 até às 08:59 hs dO dia 
25/10 de 2017. 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 09:00 hs até às 09:59 hs do dia 25/10 de 2017. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: a partir das 10:00 hs do dia 25/10 de 
2017. 

TEMPO DE DISPUTA POR ITEM: 02 minutos, acrescido do tempo aleatório que pode variar 
de 00:00:01 (um segundo) à 00:30:00 (trinta minutos), determinado pelo sistema. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será Observado O horário de 
Brasília-DF. 

LOCAL: www.l¡c¡tanet.com.br “Login" 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS]ENCAMINHAMENTOS: 
Endereço: Praça Zeca Soares, n° 211, Centro, Piumhi/MG - CEP - 37.925-000 - Setor de 
Licitações 
Pregoeira: Jaqueline Aparecida de Souza 
Telefax (37) 3371-1332 
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 Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
licitacoes@§§§ggigmhi.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - Telefax 37-3 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO 

APRESENTAÇÃO 

0 objeto das orientações contidas no presente documento é O processo de licitação, que tem 
por finalidade a seleção da proposta mais vantajosa à administração, visando O registro de 
preços para futura e eventual contratação com reserva de cota de 25 % (vinte e cinco pOr 
cento) para Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP Ou Equiparadas para O 

fornecimento de Gêneros Alimentícios e de Higiene Pessoal, destinados aos servidores públicos 
municipais ativos do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto nos termos da Lei Municipal n° 
1.804/2007 e suas alterações, Conforme especificações do Anexo I deste Edital. 

Contém, para tanto, instruções gerais e minutas de documentos que instruirão O processo 
licitatório. Além de contemplar Os aspectos legais pertinentes, deverão, em sua essência, ser 
rigorosamente seguida pela entidade promotora da licitação e licitante. 

AN EXOS DO EDITAL 

ANExO I TERMO DE REFERÊNCIA. 

ANExo I-A ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES DO OBJETO 
ANExo II EXIGENCIAS PARA HABILITAÇÃO. _ 

ANExo III MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INExISTENCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE IMPEDITIvO DE HABILITAÇÃO. 
ANExo IV MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADO MENOR NO 

QUADRO DA EMPRESA EMPREGADORA. 
ANExo v MODELO DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS 

NO EDITAL 
ANEXO v1 MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE MICRO 

EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
ANExo VII MINUTA DE PROPOSTA DE PREÇOS, CONTENDO PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

E PREÇOS DOS EQUIPAMENTOS. 
ANEXO VIII MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
ANEXO IX MINUTA DA CARTA CONTRATO 



SAIÊÊ  55 É Serviço Autônomo de Áua e Esgoto 
lici§_a_gggs@saaegiumhi.ggmgr CNPJ: 23.782.816/0001-10 _ 

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  
 

 
PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 301/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG, leva ao conhecimento dos 
interessados que se acha aberta a presente licitação sob a modalidade de PREGÃO 
ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2017, tipificada como de "MENOR PREÇO 
POR LOTE," conforme descrito neste Edital e seus anexos. Os trabalhos serão conduzidos pela 
servidora cio Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi, Jaqueline Aparecida de Souza, 
designada Pregoeira e integrarão a Equipe de Apoio Os servidores: Maria Luciana Goulart de 
Castro e Sônia Roseni Costa, designados pela Portaria/SAAE-PIUMHI NO 18/2017, publicada 
em 24/02/2017. 

O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Le¡ n° 10.520, de 17 
de julho de 2002, Resolução n° 114/2011 e suas alterações, e, subsidiariamente, a Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, bem como pelas normas e condições 
estabelecidas no presente Edital. 

1. OBJETO: 

A presente licitação tem como objeto a seleção da proposta mais vantajosa à 
administração, visando o registro de preços para futura e eventual contratação com 
reserva de cota de 25 % (vinte e cinco por cento) para Microempresas - ME, Empresas de 
Pegueno Porte - EPP ou Eguiparadas para o fornecimento de Gêneros Alimentícios e de l-_ligiene 
Pessoal, destinados aos servidores públicos municipais ativos do Serviço Autônomo de Agua e 
Esgoto nos termos da Lei Municipal n° 1.804/2007 e suas alterações, conforme 
especificações do Anexo 1' e 1' -A deste edital. 

1.1- LOTE 01 (Cota Principal Ampla Concorrência) - correspondente a 75% 
(setenta e cinco por cento) das quantidades desta licitação, destinado à 
participação de todos os interessados que atendam aos requisitos deste edital; 

1.2- LOTE 02 (Cota Reservada 25% ME E EPP) - correspondente a 25% (vinte 
e cinco por cento) das quantidades desta licitação, itens destinado à 
participação exclusiva das Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - 
EPP e Microempreendedores Individuais - MEI ou Equiparadas, sem prejuízo 
da sua participação na cota principal; 

1.2 - O item listado no Anexo N° I-A 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 Preçb. A licitante para qual for 
adjudicado O item constante do Anexo N° I-A 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 a prestação de 
serviços constante do Anexo N° I-A. O SAAE não se responsabilizará por prejuízos 
financeiros, não cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso sob alegação da expectativa 
da compra por parte do SAAE. 

1.3 - A quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado no edital, serve 
apenas como Orientação, não constituindo, sob hipótese alguma garantia de faturamento. 
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2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2.1 - 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. 
2.1.1. - Nesta licitação, será firmada uma Ata de Registro de Preços, que é um documento 
vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, onde os 
fornecedores manterão seus preços registrados, durante o período de 12 (doze) meses, 
tornando-os disponíveis, caso necessite o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi 
efetuar as aquisições nas quantidades julgadas necessárias e aos mesmos preços registrados 
no certame. 
2.1.2 - 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. 
2.1.3. Quando das contratações decorrentes do registro de preços será respeitada a ordem de 
classificação das empresas constantes da Ata. 

2.2. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através da 
LICITANET - Licitações On-Iine. 
2.2.1. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do SAAE PIUMHI-MG, denominada 
Pregoeira, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o 
aplicativo “Pregão Eletrônico" constante da página eletrônica da LICITANET - Licitações 
On-line: www.lícítanet.com.br. 
2.2.2. O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e 46 
da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atendendo o direito de prioridade para 
a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte para efeito do desempate quando verificado ao 
final da disputa de preços. 

3. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 

3.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da 
proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa especificado na 
página O1 (um) deste edital. 

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1 - Poderão participar desta licitação, toda e qualquer empresa individual ou sociedade, 
regularmente estabelecida no País, que seja credenciada como empresa do ramo pertinente ao 
objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas 
neste Edital e seus anexos; 
4.2 - Devendo estar regularmente cadastrada junto a LICITANET - Licitações On-line no 
sítio: <www.licitanet.com.br>, e com o consequente credenciamento junto ao aplicativo da 
mesma, denominado HABILITANET, no máximo, até 24 (vinte e quatro) horas após a 
conclusão da sessão de disputa de preços, a apresentação do cadastramento não desobriga o 
participante a apresentar a documentação exigida para a habilitação relacionada no ANEXO II. 
4.2.1 ~ A habilitação dos licitantes deverá ser comprovada por meio de prévia e regular 
inscrição cadastral prevista na Cláusula V deste Edital, no aplicativo HABILITANET, no 
máximo, até 24 (vinte e quatro) horas após a conclusão da sessão de disputa de preços. 
4.2.2 - O credenciamento do licitante no prazo supracitado junto ao HABILITANET é conditio 
sine qua non para sua efetiva habilitação na modalidade Iicitatória Pregão Eletrônico. 
4.2.3 - Para a habilitação neste Pregão Eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no 
aplicativo HABILITANET, no prazo constante no ITEM 4.2, devendo cadastrar todos os 
documentos que se encontram elencados no ANEXO II. 
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4.3 - É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de a. 
empresas estrangeiras que não funcionem no País; 
4.4 - Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob concordata, concurso de 
credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela 
Administração Pública ou impedida legalmente. 
4.5 - O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de 
remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do 
licitante, que poderá escolher entre os Planos de Adesão abaixo: 

30 dias 90 dias 180 dias 365 dias 
R$ 165,41 R$ 211,58 R$ 288,71 R$ 407,15 

4.6 - O referido pagamento/remuneração possui amparo iegal no inciso III do art. 5° da Lei n° 
10.520/02. 

5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

5.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, que terá, em 
especial, as seguintes atribuições: 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor 
valor LOTE; 
g) verificar a habilitação do(s) proponente(s) classificado(s) em primeiro lugar; 
h) declarar o(s) vencedor(es); 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
I) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de 
penalidades previstas na legislação. 

6. CREDENCIAMENTO NA LICITANET - LICITAÇÕES ON-LINE 

6.1 - A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente através de Home 
Broker, o qual deverá manifestar em campo próprio da Plataforma Eletrônica, pleno 
conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 
6.2 - O acesso do licitante ao pregão eletrônico, para efeito de encaminhamento de proposta 
de preço e lances sucessivos de preços, somente se dará mediante prévio cadastramento e 
adesão aos planos elencados no sub-ITEM 4.5. 
6.3 - O login e a senha do licitante poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo 
quando suspensas por inadimplência do licitante junto a LICITANET -- Licitações On-line, ou 
canceladas por solicitação do iicitante. 
a) A manutenção ou alteração da Senha de Acesso será feita através de pedido do licitante 
junto ao Atendimento On-Line (CHAT) do site LICITANET - Licitações On-line, sendo 
enviada para seu email a nova senha de forma imediata. 
6.4 - É de exclusiva responsabilidade do licitante o sigilo da senha, bem como seu uso em 
qualquer transação efetuada, não cabendo a LICITANET - Licitações On-line a 
responsabiiidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros. 
6.5 - O cadastramento do licitante junto a Plataforma de Pregão Eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao certame. 
6.6 - As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas pelos 
telefones: (34) 3014-6633 e (34) 9807-6633 ou pelo e-mail contato@licítanet.com.br. 
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6.7 - DO CADASTRO NO HABILITANET 

6.7.1 - O HABILITANET constitui um aplicativo de registro cadastral da LICITANET - 
Licitações On-line. 
a) A habilitação dos fornecedores em licitação pertinente à aquisição de bens e serviços, 
inclusive de obras e publicidade, poderão ser comprovadas por meio de prévia e regular 
inscrição cadastral no HABILITANET, desde que os documentos comprobatórios estejam 
validados e atualizados. 
b) Para a habilitação neste Pregão, o licitante deverá estar regularmente registrado no 
HABILITANET, devendo cadastrar os documentos que se encontram elencados no Anexo II. 

7. oA PARTICIPAÇÃO 

7.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, 
exclusivamente por meio da Plataforma Eletrônica, observados data e horário limite 
estabelecidos. 
7.2. Caberá ao licitante acompanhar atentamente as operações na Plataforma Eletrônica 
durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Plataforma Eletrônica 
ou da desconexão; 
7.3. Qualquer dúvida em relação ao acesso na Plataforma operacional poderá ser esclarecida 
pelo Suporte: (34) 3014-6633 - (34) 9807-6633 ou pelo e-mail 
contatoçêlícitanetcom.br. 

8. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORM ULAÇÃO DOS LANCES 

8.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá inicio à sessão pública do pregão 
eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a 
avaliar a aceitabilidade das propostas; 
8.2. Aberta à etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados 
ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será 
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor; 
8.3. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado no sistema; 
8.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar; 
8.5. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado. A plataforma não identificará o autor dos lances aos 
demais participantes e nem ao Pregoeiro e Equipe de Apoio; 
8.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 
Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 
dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos 
dos atos realizados; 
8.7. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 min. (dez minutos), a sessão do 
Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa (via chat) 
aos operadores representantes dos participantes; 
8.8. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro mediante 
aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que 
transcorrerá período de tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que 
poderá ser de 01s (um segundo) a 30min. (trinta minutos), aleatoriamente determinado 
pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, 
não podendo em hipótese alguma as empresas apresentar novos lances; 
8.9. Em face de imprevisão do tempo extra, os licitantes deverão estimar o seu valor mínimo 
de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma 
disputa frustrada por falta de tempo hábil; 
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8.10. Poderá o Pregoeiro, antes de anunciar o vencedor do LOTE, encaminhar, pelo sistema 
eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor 
valor, para que seja obtida melhor proposta, observando os critérios de julgamento, não se 
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital; 
8.11. O sistema informará a proposta de menor valor do LOTE imediatamente após o 
encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo 
pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor; 
8.12 - Após a conferência e consulta "ON-LINE" do HABILITANET, e se os documentos 
comprobatórios de habilitação estiverem de acordo com o solicitado, será declarado o (5) 
licitante (s) vencedor (es) do LOTE/ITEM e aberto o prazo para manifestação de intenção de 
interposição de recurso. Sendo que nesse momento ficara' franqueada a todos os licitantes a 
consulta dos documentos cadastrados no HABILITANET do (5) licitante (s) vencedor (es) do 
LOTE/ITEM. 
8.12.1 - Caso o iicitante não esteja cadastrado no HABILITA-NET ao final da disputa de preços, 
será concedido o prazo de no máximo de 24 (vinte e quatro) horas para fazê-io e de 05 
(cinco) dias úteis para encaminhar os documentos via sedex. 
8.12.2 - No caso e ocorrência do ITEM 8.12.1, ao finai da disputa, o Pregoeiro, ao conceder o 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrará no chat a data e horário para que todos possam 
acessar o chat e verificar a documentação no HABILITA-NET. As empresas deverão estar 
conectadas na data e horários marcados, para que possam verificar se dentro do prazo de 24 
(vinte e quatro) horas foram cadastrados os documentos das concorrentes e assim, caso haja 
interesse, manifestar intenção de recurso ao ser aberta esta fase. A empresa que não se 
conectar no horário definido pelo Pregoeiro, decairá do direito de manifestar intenção de 
recurso posteriormente. 
8.13. A licitante deverá encaminhar SOMENTE a cópia da proposta de preços ajustada, 
contendo preço unitário e global com até 02 (duas) casas decimais, bem como a marca, para o 
e-maii: <licitacoes3@saaepiumhi.com.br> para que a Pregoeira possa verificar a 
conformidade com o preestabelecido neste Edital, devendo ser encaminhado posteriormente o 
original ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados após 
ser declarado vencedor do LOTE/ITEM, juntamente com a proposta de preços readequada, 
para: 

Destinatário: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG - Setor de Licitações 
Endereço: Praça Zeca Soares, n° 211, Centro, Piumhi/MG 
CEP 37.925-000 
Pregoeiro: Jaqueline Aparecida de Souza 

ENVELOPE - PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL PO LICITANTE 
PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2017- SERVIÇO AUTÔNOMO 
DE ÁGUA E ESGOTO 'DE PIUMHI-MG 
PROCESSO LICITATORIO N° 301/2017 
LOTE N° 01 - COTA PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA E/OU 
LOTE N° 02 - COTA RESERVADA E LOTE EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 
8.14. Os prazos de envio deverão ser respeitados, sob pena de desclassificação e inabilitação 
da empresa vencedora. 
8.15. Os documentos exigidos deverão ser entregues, no endereço citado, diretamente ao 
Pregoeiro ou aos membros da Equipe de Apoio. O Pregoeiro e membros da equipe de apoio 
não se responsabilizam por documentos entregues em outros setores. Não caberá ao licitante 
questionar posteriormente a validade de qualquer entrega, direcionada para qualquer outra 
pessoa. 
8.16. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima 
estabelecido acarretará nas sanções previstas no títuio 14, item 14.2, deste Edital, podendo o 
Pregoeiro convocar a licitante que apresentou a proposta ou o lance subseqüente; 
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8.17. Se a proposta ou o lance do LOTE de menor valor por lote não for aceitável, por 
inexeqüibilidade, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 
examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua compatibilidade e a 
habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá 
negociar com o participante para que seja obtido valor melhor; 
8.18. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 
menor valor e o valor do LOTE estimado para a contratação; 
8.19. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado 
ao(s) autor(es) da(s) proposta(s) ou lance de menor valor do LOTE. 

9. PROPOSTA NA PLATAFORMA ELETRÔNICA 

9.1. O encaminhamento de proposta(s) para o sistema eletrônico pressupõe o pleno 
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será 
responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances; 
9.2. Poderão ser inabilitadas as propostas inseridas no sistema eletrônico que deixarem de 
conter: 
a) as especificações do objeto ofertado, em conformidade com as especificações constantes 
no Termo de Referência; 
b) prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a 
partir da data de abertura da sessão pública do pregão, no silêncio assim será considerado; 
c) valor unitário do LOTE, contendo apenas 02 (duas) casas decimais; 
9.3. A não inserção de proposta contendo as informações solicitadas na alínea "a" cio sub-ITEM 
9.4 implicará na DESCLASSIFICAÇAO da empresa, face à ausência de dados suficientes para 
a classificação da(s) proposta(s). 

10. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO 

10.1¡ A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(am) enviar à Pregoeira do SERVIÇO AUTÔNOMO 
DE AGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG, no prazo do item 8.12, 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; 
10.2. Na proposta escrita, deverá conter: 
a) preços cotados em reais, com valores unitários e totais, já incluídas todas as despesas com, 
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; data e assinatura do representante legal da 
proponente; 
b) razão social, CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 
d) endereço completo; 
e) as especificações do serviço ofertado, em conformidade com as especificações 
constantes no Termo de Referência; 
f) prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a 

partir da data de abertura da sessão pública do pregão, no silêncio assim será considerado; 
g) valor unitário do lote, contendo apenas 02 (duas) casas decimais; 
h) valor total do lote, contendo apenas 02 (duas) casas decimais; 
i) valor total da proposta por extenso. 
J) Local da entrega dos produtos: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi - Praça 
Zeca Soares n° 211, CEP 37925-000 - Piumhi/MG, Telefax: (37) 3371-1332. 
K) REFERÊNCIA GEOGRÁFICA: 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. 
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10.3. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes 
últimos; 
10.4. Atendidos todos os requisitos será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) Iicitante(s) que 
oferecer(em) o MENOR PREÇO POR LOTE; 
10.5. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da 
legislação em vigor. 
10.6. O licitante vencedor do Pregão deverá apresentar 01 (uma) unidade de cada um 
dos produtos que fazem parte da Cesta Básica, em embalagem original como 
amostras, respeitando a marca ofertada na proposta comercial, no prazo de até 05 (cinco) 
dias após a habilitação, conforme descrito no Anexo II do edital, aos quais serão analisadas 
pela Comissão de Avaliação e Fiscalização de Amostras, designada pela Portaria n° 36/2017. 

11. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

11.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR LOTE, observado o 
prazo para execução, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de 
qualidade e demais condições definidas neste Edital e seus anexos; 

11.2. Da Participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (Cota Reservada 
25% para ME e EPP): 
11.2.1. EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO III DO ART.48 DA LEI 
COMPLEMENTAR N° 123/2006, COM A_ REDAÇÃO DAD_A PELA LEI COMPLEMENTAR N° 
147/2014, A PRESENTE LICITAÇÃO E DESTINADA A RESERVA DE COTA DE 25 °/o 
(VINTE E CINCO PORCENTO) PARA MICROEMPRESAS E EEMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE. 

11.2.14 - caso não compareçam interessados no item designado exclusivo para 
ME/EPP e microempreendedores individuais, o Pregoeiro visando atender os 
princípios básicos da Lei Federal de Licitações, aceitará as propostas das empresas 
presentes para o referido item, que não sejam ME/EPP e microempreendedores 
individuais. 

11.2.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal no caso de 
Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), será assegurado o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do SAAE PIUMHI- 
MG, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa, cuja 
comprovação será exigida somente para efeito da assinatura do contrato ou instrumentos que 
o substitua. 
11.2.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 2° do Art. 43, da LC 
123/2006, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação. 
11.3. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o 
caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor; 
11.4. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável por inexequível, o Pregoeiro 
examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando também 
a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse 
procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 
Edital; 
11.5. Ocorrendo a situação a que se referem os sub-itens 8.17 e 8.18 deste Edital, o Pregoeiro 
poderá negociar corn a licitante para que seja obtido melhor valor; 
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11.6. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os 
atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 

11.7. Da Participação da Cota Principal Ampla Concorrência 
11.7.1 Por ocasião da participação neste certame, será assegurado às MicroEmpresas (ME) e 
Empresas de Pequeno Porte (EPP), como critério de desempate, o direito de preferência para 
ofertar o menor preço em relação àquele lançado pelo licitante não qualificado nessas 
categorias. 
11.7.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
Micro-Empresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5°/o (cinco por cento) 
superior ao menor preço. 
11.7.3. Para efeito do disposto no art. 44 da LC 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-á 
da seguinte forma: 
11.7.4. A Micro-Empresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto licitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - Telefax 
37-3371-1332 COMISSÃO DE LICITAÇÃO 11 devendo tal proposta ser registrada, situação em 
que será adjudicado em seu favor o objeto Iicitado; 
11.7.5. Não ocorrendo a contratação da Micro-Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, na 
forma do inciso I do caput do Art. 45, da LC 123/2006, serão convocadas as remanescentes 
que porventura se enquadrem na hipótese do § 2° do art. 44 da LC 123/2006, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
11.7.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Micro-Empresas ou Empresa 
de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2° do Art. 44 da LC 
123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá 
usar do direito de preferência. 
11.7.7. O direito de preferência das Micro-Empresas ou Empresas de Pequeno Porte será 
instaurado após o encerramento da etapa de lances e antes da fase de negociação. 
11.7.8. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC 
123/2006, o objeto Iicitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame. 
11.7.9. O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicará quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por Micro-Empresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
11.7.10. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 
neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, na forma do art. 43 da Lei 
Complementar n° 123/2006. 
11.7.11. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do 
SAAE PIUMHI-MG, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão 
negativa, cuja comprovação será exigida somente para efeito da assinatura do contrato ou 
instrumentos que o substitua. 
11.7.12. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 2° do Art. 43, da LC 
123/2006, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação. 
11.7.13. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o 
caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor; 
11.7.14. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável por inexequível, o 
Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, 
verificando também a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, 
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repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que 
atenda ao Edital; l 

. NÃO SE APLICACARÁ O CRITERIO PREVISTO NO SUBITEM 11.7 PARA 0 LOTE 2, 
COTA RESERVADA CONSIDERANDO SER DESTINADA EXCLUSIVAMENTE 

PARA A PARTICIPAÇÃO DE MEZEPP. 

Se a empresa ME( OU EPP vencer a Cota Reservada e a Cota Principal, a contratação deverá 
ocorrer pelo menor preço ofertado pela referida empresa ; 

12. HABILITAÇÃO 

12.1. Está em conformidade com o ANEXO II, que faz parte integrante deste Edital. 

13. IMPUGNAÇÃO A0 EDITAL E RECURSOS 

13.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital diante de alguma 
irregularidade, devendo enviar o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
recebimento das propostas no e-mail licitacoes3 saae iumhi.com.br, devendo a Pregoeira 
encaminhar à autoridade superior para decidir sobre a petição no prazo de 24hs (vinte e 
quatro) horas, a contar da hora do recebimento do ato que a tenha motivado. 
13.2. Não serão reconhecidas as impugnações e os recursos que não seja na forma eletrônica, 
ou apresentada fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado 
legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente; 
13.3. Declarado o vencedor e disparado o aviso cle recurso no chat, qualquer licitante que 
desejar poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer dentro do prazo 
de 03 (três) minutos clicando no botão RECURSO. Sendo que o licitante deverá manifestar 
em local próprio sua intenção com registro da síntese das suas razões. 
a) Ao(a) Pregoeiro(a) caberá o juízo de admissibilidade nos termos da Resolução n° 114/2011. 
a.1) Não serão recebidos recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não for 
suficientemente justificada e fundamentada a intenção de interpor o recurso pelo licitante; 
b) Aceito o recurso pelo(a) Pregoeiro(a), será facultado ao licitante juntar memoriais no prazo 
de 03 (três) dias úteis. 
c) Aos demais licitantes ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente; 
13.4. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso; 
13.5. Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo; 
13.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 
13.7. Os casos omissos quanto à impugnação e aos recursos, serão resolvidos pelo Pregoeiro, 
nos termos da Resolução n° 114/2011. 

14. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. A Licitante vencedora sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, 
definidas neste instrumento ou em outros que o complementam, as seguintes multas, sem 
prejuizo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal: 
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega dos produtos 
objeto deste Pregão, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite 
de 9,9% (nove vírgula nove por cento). 
b) Até 10% (dez por cento) sobre o valor da autorização de fornecimento, 
descumprimento de qualquer cláusula estabelecida neste Edital, exceto prazo de entrega. 
14.2. Aos proponentes que forem convocados dentro do prazo de validade da sua proposta e 
não se apresentarem para celebrar o Contrato ou a retirada da autorização dos serviços, ou 
deixarem de entregar ou que apresentarem documentação comprovadamente falsa, dentre a 
exigida para a participação e habilitação na presente licitação, ou que ensejarem o 
retardamento da execução do certame, ou que não mantiverem a proposta, que falharem ou 
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fraudarem a execução do contrato, que se comportarem de modo iniclôneo, que fizerem 
declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as 
seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao SAAE PIUMHI-MG pelo 
infrator: 
a) advertência; 
b) multa; 
C) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com o SAAE PIUMHI-MG pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o SAAE PIUMHI-MG enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 
14.3. Nenhuma sanção será aplicada sem o(s) devido(s) processo(s) administrativo(s), que 
prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe 
franqueada vista ao processo. 

15. PAGAMENTO 

15.1. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado 
Mensalmente pela Tesouraria do SAAE PIUMHI-MG, por processo legal, após a 
comprovação da entrega do objeto licitado nas condições exigidas e apresentação dos 
documentos fiscais devidos, no prazo de 07 (sete) dias úteis; sob pena de multa de 0,5% ao 
mês, ou fração (pro rafa die), sobre o vaior da fatura; 
a) se o objeto não for entregue conforme condições deste Edital, o pagamento ficará suspenso 
até seu recebimento definitivo. 
b) A Nota/Fiscal/Fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de fácil visualização, a 

indicação do n° do processo, n° do Pregão e da Ordem de Empenho, a fim de se acelerar o 
trâmite de recebimento dos serviços e posterior liberação do documento fiscal para 
pagamento. 
15.2. 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 "ítem 1" será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde 
que devidamente sanado o vício. 
15.3. O pagamento devido pelo SAAE PIUMHI-MG será efetuado por meio de depósito em 
conta bancária a ser informada pela adjudicatária ou, eventualmente, por outra forma que vier 
a ser convencionada entre as partes, sem nenhum ônus para o SAAE PIUMHI-MG. 
15.4. O pagamento não será efetuado, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 
financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito à alteração de 
preços, correção monetária, compensação financeira. 
15.5. Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a adjudicatária dará ao SAAE 
PIUMHI-MG plena, geral e irretratável quitação da remuneração referente aos valores nela 
discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma. 
15.6. O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento dos serviços, objeto desta licitação, nos 
seguintes casos: 
a) Se a qualidade dos serviços não corresponder às especificações exigidas no instrumento 
licitatório, os mesmos serão devolvidos ao Fornecedor para regularização no prazo máximo de 
05 (cinco dias), independentemente da aplicação das penalidades cabíveis; 
b) Obrigação do Fornecedor com terceiros que, eventualmente, possa prejudicar o SAAE 
PIUMHI-MG; 
c) Débito do Fornecedor para com o SAAE PIUMHI-MG quer provenha da execução do 
contrato, quer resulte de outras obrigações; 
d) Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o pagamento ficará retido 
até que o Fornecedor atenda a cláusula infringida. 
15.7- Nenhum pagamento isentará o Fornecedor das responsabilidades e obrigações, nem 
implicará na aceitação definitiva dos produtos. 
15.8.- No preço ajustado na proposta final incluem-se todas as despesas verificadas tais como 
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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; 

16. RECURSOS ORÇAMENTÂRIOS 

16.1- Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
consignada no Programa 17.331.0023.2166 e Elemento 33.90.32, do Orçamento do 
SAAE PIUMHI-MG em vigor, ou da que vier a substituí-Ia nos próximos exercícios, segundo o 
novo Plano de Classificação Funcional Programática, e demais disposições contidas na Lei n° 
4.320/64, em combinação com inciso V, do art. 55, da Lei n° 8.666/93, em combinação com o 
§ 1°, do art. 18, da Lei Complementar n° 101/2000. 

17. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO 

17.1. 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 Setor de Patrimônio e Almoxarifado, observados os artigos 67 a 76, da Lei 
Federal ng 8666/93. 
17.2. 0 SAAE reserva-se o direito de não receber o objeto com atraso ou se considerado em 
descordo com o edital, fora dos padrões de qualidade ou insuficientes, conforme os termos 
discriminados na proposta da licitante, cabendo substitui-los por outros com as mesmas 
características exigidas nesse edital, no prazo a ser determinado pelo SAAE, podendo aplicar 
as penalidades e sanções previstas e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, da lei federal no 
53.666/93. 

18. A não entrega do objeto, será motivo de aplicação das penalidades previstas no 
Título 14, deste edital. 

18.1. Permanecendo a inexecução contratual o licitante será DESCREDENCIADO e impedido de 
contratar com o SAAE PIUMHI-MG. 

19. DO REAJUSTE 

19.1. Os valores das propostas não sofrerão qualquer reajuste, salvo com a condição de 
restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento do 
CONTRATADO e com comprovação documental, nos termos da Lei &666/93. 

2o. DISPOSIÇÕES FINAIS 

20.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a autoridade 
superior revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato 
superveniente comprovado, ou anulá-Ia por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante 
ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da 
licitação. A autoridade superior poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para 
recebimento das propostas ou para sua abertura; 
20.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 
desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a 

rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis; 
20.3. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo; 
20.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 
fazê-Io no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação; 
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20.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 
do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão 
da sua proposta; 
20.6. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse do 
SAAE PIUMHI-MG, a finalidade e a segurança da contratação; 
20.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 
proponentes por qualquer meio de comunicação (ex. email, fax, etc.) ou, ainda, mediante 
publicação no Diário Oficial designado pelo SAAE PIUMHI-MG; 
20.8. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos 
deste Edital; 
20.9. Não cabe a LICITANET - Licitações On-line qualquer responsabilidade pelas 
obrigações assumidas pelo licitante com o SAAE PIUMHI-MG, em especial com relação à 
forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação 
financeira da negociação realizada. 
20.10. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste 
Edital será o de Piumhi-MG, considerado aquele a que está vinculado o Pregoeiro. 
20.11. A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará parte 
integrante dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente; 
20.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde 
que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
20.13. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas na 
LICITANET - Licitações On-line e as especificações constantes deste Edital prevalecerão as 
últimas. 
20.14. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação 
pertinente. 

Piumhi/MG, 05 de outubro de 2017.  
  

[,-  
da de Souza 
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ANEXO II 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 301/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

1. EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

1.1. A regularidade dos licitantes cadastrados tempestivamente no aplicativo 
HABILITANET/LICITANET para fins de habilitação será confirmada por meio de consulta 
"ON-LINE", sendo impressa declaração demonstrativa da situação do licitante, a qual será 
juntada ao processo de licitação. 
1.2. O licitante ME/EPP cadastrado no HABILITANET/LICITANET que apresente qualquer 
irregularidade no ITEM 2 deste anexo, deverá providenciar a devida regularização junto ao 
aplicativo HABILITANET/LICITANET, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contado a partir 
da notificação pelo (a) Pregoeiro (a), no chat da LICITANET - Licitações On-line; 
1.3. Após o prazo mencionado no subITEM acima, será realizada nova consulta no aplicativo 
HABILITANET/LICITANET para verificação da regularização da licitante. Caso o licitante 
permaneça irregular, o mesmo será inabilitado no certame; 
1.4. Ficam os Pregoeiros autorizados a receber, nos certames licitatórios, diretamente do 
fornecedor já cadastrado, a documentação pertinente que porventura estiver irregular no 
HABILITANET/LICITANET, quando da consulta "ON-LINE", ocorrer problemas técnicos que 
venham a inviabilizar a consulta; 
1.5. O disposto no subITEM 1.4 somente será aplicado quando o fornecedor apresentar 
documento válido e atualizado que comprove a sua regularidade perante os órgãos emitentes. 
1.6. Após a conferência e consulta "ON-LINE" do HABILITANET/LICITANET, e se os 
documentos comprobatórios de habilitação estiverem de acordo com o solicitado, será 
declarado o (s) licitante (s) vencedor (es) do LOTE/ITEM e aberto o prazo para manifestação 
de intenção de interposição de recurso. Sendo que nesse momento ficará franqueada a todos 
os licitantes a consulta dos documentos cadastrados no HABILITANET/LICITANET do (s) 
licitante (s) vencedor (es) do LOTE/ITEM. 
1.6.1. Caso o licitante não esteja cadastrado no HABILITA-NET ao ñnal da disputa de preços, 
será concedido o prazo de no máximo de 24 (vinte e quatro) horas para fazê-io e de 05 
(cinco) dias úteis para encaminhar os documentos via sedex. 
1.6.2. No caso e ocorrência do ITEM 1.6.1, ao final da disputa, o Pregoeiro, ao conceder o 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrará no chat a data e horário para que todos possam 
acessar o chat e verificar a documentação no HABILITA-NET. As empresas deverão estar 
conectadas na data e horários marcados, para que possam verificar se dentro do prazo de 24 
(vinte e quatro) horas foram cadastrados os documentos das concorrentes e assim, caso haja 
interesse, manifestar intenção de recurso ao ser aberta esta fase. A empresa que não se 
conectar no horário definido pelo Pregoeiro, decairá do direito de manifestar intenção de 
recurso posteriormente. 
1.7. A licitante deverá no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a proposta final 
readequada e os documentos comprobatórios de habilitação (original, por qualquer processo 
de cópia autenticada por cartório competente ou através de exemplares publicados em órgão 
da Imprensa Oficial), sendo que tais documentos deverão ser encaminhados pessoalmente ou 
através do Correio para a sede do SAAE PIUMHI-MG, situada à Praça Zeca Soares, n° 211, 
Centro, Piumhi/MG, CEP 37.925-000, aos cuidados da Pregoeira Jaqueline Aparecida de 
Souza, Setor de Licitações, observando o prazo do ITEM 8.12 do Edital. 
1.8. Para fins de habilitação no certame, com o devido cadastramento no 
HABILITANET/LICITANET os interessados deverão apresentar os documentos abaixo: 
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2. DA HABILITAÇÃO 

2.1. Para "comprovar sua plena habilitação a licitante deverá apresentar no ENVELOPE 
HABILITAÇAO _: em apenas uma via, os seguintes documentos: 
- HABILITAÇAO JURIDICA: 

2.1.1. Cédula de Identidade (no caso de sociedade, de todos os sócios) 
2.1.2. registro comercial, no caso de empresa individual; 
2.1.3. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, os documentos já 
mencionados acompanhados do documento de eleição de seus administradores; 
2.1.4. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 
2.1.5. decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
2.1.6. Declaração expressa de que a licitante não emprega trabalhador nas situações previstas 
no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, assinada pelo representante legal da 
licitante, conforme modelo constante do Anexo IV. 

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. 

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

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

- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

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

2.2.2 - prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede da licitante, ou outra equivalente na forma da lei; 
Faz parte da prova de regularidade com a Fazenda Federal a Certidão quanto à Dívida 

Ativa da União, fornecida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

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

2.2.4 -Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social - INSS mediante a 

apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva 
com Efeitos de Negativa ou Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 
1.751 de 02/10/2014 que regula a emissão da Certidão Conjunta PGFN/RFB e a 
Certidão Previdenciária 

2.2.5 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (Inc. V, Art. 29 Lei Federal 
8.666/93) 
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2.2.6. o(a) Pregoeiro(a) e a equipe de apoio poderão efetuar consulta ao site da Receita 
Federal na internet para certificação sobre a regularidade da inscrição da empresa no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, em observância à legislação pertinente, em observância à 
Instrução Normativa nO 568, de 8/9/2005, da Secretaria da Receita Federal do 
Brasihconfirmando, ainda, a autenticidade dos demais documentos extraídos pela internet, 
junto aos sites dos órgãos emissores, para fins de habilitação. 
2.2.6.1. Procedida a consulta, serão impressas declarações comprovantes da autenticidade 
dos documentos, que serão juntadas aos autos do processo licitatório. 
2.2.6.2. Na ausência de documentos o(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio poderão consultar os 
sites dos órgãos emissores para sua emissão, juntando-os aos autos. 
2.2.6.3. O SAAE não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, 
hipótese em que, em face do não saneamento das falhas constatadas, o licitante será 
inabüüado. 
2.2.7. As certidões deverão ser apresentadas em cópias autenticadas e valerão nos prazos que 
lhes são próprios; 

- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA 

Será comprovada, mediante a apresentação da seguinte documentação: 

2.3.1. 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. 

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

2.4.1. Apresentar atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado de 
desempenho anterior que comprove a capacidade para prestação dos serviços objeto desta 
licitação, podendo tal comprovação ser efetuada por 01 (um) ou mais atestados. 

3. A Microempresa - ME e Empresa de Pequeno Porte - EPP deverá apresentar toda a 
documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da 
regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição. 
3.1. 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. 
3.2. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, 
devidamente fundamentado, a ser dirigido ao(a) Pregoeiro(a). 
3.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 05 (cinco) dias úteis 
inicialmente concedidos. 
3.4. 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 11.2.5, do Título 11.2, ou submeter o 
processo à Autoridade competente para revogação. 

4. 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. 

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

7. 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. 

8. A apresentação dos documentos em desacordo com o previsto neste título, ou a ausência, 
salvo o disposto no ITEM 3, inabilitará o licitante, sendo aplicado o disposto no ITEM 14.2, do 
Título 14. 

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

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

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS DE N° 09/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 301/2017 
MENOR PREÇO POR LOTE 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

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

Local e Data 

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representante Legal 
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ANEXO IV 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS DE No 09/2017 

PROcEssO LIcITATóRIO N° 301/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA 

EMPRESA EMPREGADORA 

DECLARAÇÃO 

A Signatária , CNPJ , neste ato representadO(a) 
peIO(a) Sr(a) , RG n° SSP- e do CPF n° , 

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores 
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em 
observância à Lei Federal nO 9854, de 27.10.99, que altera a Lei n° 8666/93. 

Local e Data 

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representante Legal 

OBS.: 
1) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa 

condição 
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DECLARAMOS, para fins cle participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
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ANEXO V 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 301/ 2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

MODELO DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO 

EDITAL 

DECLARAÇÃO 

A Signatária , CNPJ , neste ato representado(a) 
pelo(a) Sr(a) , RG n° SSP- e do CPF n° , 

Lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações 
pertinentes ao Edital, bem como, às leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas 
incidam sobre a presente licitação. Declaramos ainda, que nos preços cotados já estão 
incluídas todas as despesas com, 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. 

Local e Data 

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representante Legal 
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ANEXO VI 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 301/ 2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa 

ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP) 

DECLARAÇÃO 

A Signatária , CNPJ , neste ato representado(a) 
pelo(a) Sr(a) _í___, RG n° p_ SSP-í e do CPF n0 p, 
DECLARAMOS para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na 

modalidade de pregão, que estamos sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

o 
Local e Data 

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representante Legal 
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ANEXO VIII 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° /2017 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 301/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

Ata de Registro de preços para a seleção da proposta mais vantajosa à 
administração, visando o registro de preços para futura e eventual contratação com 
reserva de cota de 25% (vinte e cinco porcento) para Microempresas -ME, Empresas 
de Pequeno Porte - EPP ou Equiparadas para o fornecimento de gêneros alimentícios 
e de higiene pessoal, destinados aos servidores públicos municipais ativos do Serviço 
Autônomo de Agua e Esgoto nos termos da Lei llrlunicipal n° 1804/2007 e suas 
alterações, que entre si celebram o SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE 
PIUMHI-MG, Orgão Gerenciador de Registro de Preços e de outro lado, ............. .., na 
forma abaixo: 

Pelo presente instrumento, O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Lei n° 1.035/90, Pessoa Jurídica de Direito 
Publico, inscrito no CNPJ/MF_ n° 23.782.816/0001-10 com sede nesta cidade de PIUMHI/MG, na 
Praça Zeca Soares, 211, Centro, neste ato representado por seu Diretor Executivo Sr. Odécio 
da Silva Melo, brasileiro, casado, Engenheiro Civil Pós Graduado em Saneamento Básico e 
Meio Ambiente, portador do CPF n° 236.095.166-15, RG n° 645.658 SSP/MG, residente e 
domiciliado nesta cidade de Piumhi/MG, doravante denominado apenas por SAAE PIUMHI- 
MG nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.520/02, de 17 de julho de 2002, 
Resolução n° 114/2011 e suas alterações, Resolução 118/2013 e, subsidiariamente, a Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e demais normas legais aplicáveis, em face 
da classificação das propostas apresentadas no PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 09/2017, por deliberação da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, e homologada 
pelo Diretor Executivo, Sr. ODECIO 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 enunciadas nas cláusulas que se seguem. 

Cláusula Primeira:- DO OBJETO 

O Fornecedor se compromete ao SAAE Piumhi-MG, ao fornecimento de gêneros 
alimentícios e de higiene pessoal, destinados aos servidores públicos municipais 
ativos do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto nos termos da Lei n° 1.804/2007 e 
suas alterações, conforme especificações do Anexo I e I-A deste edital, e conforme 
Edital do Pregão Eletrônico de Registro de Preços n° 09/2017, a proposta do Fornecedor 
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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) ernpresa(5) signatária(s) da presente Ata de Registro de 
Preços são os constantes da planilha de preços anexa deste instrumento, de acordo com a 
respectiva classificação, e neles já estão todas as despesas com transportes, imposto, taxas, 
seguros, bem como os ônus decorrentes de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da 
Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, e outras que direta ou indiretamente incidirem 
sobre a contratada para cumprir o objeto desta Ata de Registro de Preços. 

II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as cláusulas e 
condições constantes do Edital, que a precedeu, na íntegra e as disposições da Resolução n° 
118/2013 que regulamenta o Registro de Preços no SAAE Piumhi-MG, assim como as 
cláusulas condições constantes do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 09/2017 que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. 

Cláusula Terceira:- DA ADEQUAÇÃO oos PREÇOS 

Os preços definidos na presente ARP serão fixos e irreajustáveis, porque sua vigência não 
uitrapassará a 12 meses. Contudo, poderão ser excepcionalmente realinhados para manutenção 
do equilíbrio econômico-financeiro. 

Durante a vigência da Ata, a qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto, 
reduzindo-o de conformidade com pesquisa de mercado, para os fins previstos no inciso V do 
Art. 15 da Lei 8.666/93 com as alterações posteriores, ou quando alterações conjunturais 
provocarem a redução dos preços praticados no mercado atacadista. Cabe ao Orgão 
Gerenciador convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor no caso de 
redução e ao fornecedor solicitar e comprovar o desequilíbrio econômico financeiro no preço 
registrado. 

I - Os preços registrados poderão ser majorados, em decorrência de fato superveniente 
e de natureza econômica, capaz de comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do 
Fornecedor, por solicitação motivada do interessado ao Diretor Executivo do SAAE 
PIUMHI-MG. 

II - O pedido deverá ser devidamente justificado e instruído com documentos e 
planilhas analíticas, que comprovem a sua procedência, tais: como listas de preços dos 
fabricantes, notas fiscais de aquisição, matérias primas ou de outros documentos julgados 
necessários que embasaram a oferta de preços por ocasião da classificação e as apuradas no 
momento do pedido. ' 

III - Se autorizado, pelo Orgão Gerenciador que realiza o processo licitatório de 
Registro de Preços, o reequilíbrio econômico financeiro ou a redução nos preços registrados, os 
mesmos serão registrados em Ata de Registro de Preços, sendo a mesma publicada no mural 
público municipal. 

IV - Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar 
aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do 
registro - equação econômico-financeira. 

V - Será considerado preço de mercado, os que forem iguais ou inferiores a média 
daqueles apurados pelo SAAE PIUMHI-MG para determinado item, ou, ainda, os constantes 
de tabela realizada por órgãos de pesquisa contratados pelo SAAE PIUMHI-MG. 

VI - As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio 
da equação econômico-financeira, serão publicadas em jornal de circulação local. 

Cláusula Quarta:- DO PAGAMENTO 

I - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado 
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Mensalmente pela Tesouraria do SAAE PIUMHI-MG, por processo legal, 
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; 
a) se o objeto não for entregue conforme condições deste Edital, o pagamento ficará suspenso 
até seu recebimento definitivo. 
b) A Nota/Fiscal/Fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do n° do processo, n° do Pregão e da Ordem de Empenho, a fim de se acelerar o 
trâmite de recebimento dos serviços e posterior liberação do documento fiscal para 
pagamento. 

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

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

IV - O pagamento 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. 
V - Urna vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a adjudicatária dará ao 

SAAE PIUMHI-MG plena, geral e irretratável quitação da remuneração referente aos valores 
nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma. 

Sub-Cláusula Primeira: 

O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento dos produtos, objeto da ata, nos 
seguintes casos: 

I - Se a qualidade da prestação de serviços não corresponder às especificações exigidas 
no instrumento licitatório, e não for aprovado pelo Setor de Licitações e Contratos do SAAE DE 
PIUMHI-MG será devolvido à empresa detentora da Ata para as necessárias substituições, 
com as informações que motivaram sua rejeição, voltando a contar o prazo a partir da data de 
sua reapresentação. E de responsabilidade da Contratada substituir no fornecimento dos 
serviços qualquer serviço impugnado no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, a partir 
do recebimento da impugnação. 

a) A devolução dos serviços não aprovado pelo Setor de Licitações do SAAE DE 
PIUMHI-MG em hipótese alguma servirá de pretexto para que a empresa detentora da Ata 
suspenda a entrega dos serviços. 

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

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

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

Sub-Cláusula Segunda: 

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

Sub-Cláusula Terceira: 

No preço ajustado na presente ata incluem-se todas as despesas verificadas tais como 
obrigações tributárias, trabalhistas, prêmio de seguro, para-fiscais, infortunísticas, 
previdenciárias, fiscais, etc. 
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Cláusula Quinta:- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

I - 0 prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
nos termos da Lei. 

II - Nos termos do art. 15, parágrafo 4°, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei 
Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o SAAE 
PIUMHI-MG não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata. 

III - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, 
com as alterações que 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 - Ê 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. 

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, conquanto observado o disposto e 
respeitado o limite estabelecido no art.22 do Decreto Federal n. 7892/2013. 

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

I - 0(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 serviços entregues não corresponderem às especificações 
exigidas no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa dos serviços 
apresentados será devolvida à detentora para as necessárias substituições, com as 
informações que motivaram sua rejeição, voltando a contar o prazo a partir da data de sua 
reapresentação. É de responsabilidade da Contratada substituir no fornecimento da prestação 
de serviços qualquer serviços impugnados no prazo máximo de (vinte quatro) horas, a partir 
do recebimento da impugnação. 

b) A devolução dos serviços não aprovado pelo Setor de Licitações do SAAE DE 
PIUMHI-MG em hipótese alguma servirá de pretexto para que a empresa detentora da Ata 
suspenda a entrega dos serviços. 

c) O fornecimento dos serviços 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. 

d) O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será, de dois dias da data da 
convocação por parte do SAAE PIUMHI-MG. 

e) 0(s) fornecedor(es) 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 prestação dos serviços. 

II - 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 8566/93. 

b) O recebimento dos serviços será feito inicialmente ern caráter provisório. O aceite 
definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento está condicionada ao atendimento 
das exigências contidas neste edital.. 
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especificações, todas as despesas serão atribuídas ao Fornecedor, devendo providenciar no 
prazo máximo de (vinte quatro), a sua substituição. 
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 ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, correrão à conta da 
dotação orçamentária consignada nos Programas 17.331.0023.2166, e Elemento 
3.3.90.32, do orçamento do SAAE em vigor, ou da que vier a substitui-Ia nos próximos 
exercícios, segundo o novo Plano de Classificação Funcional Programática, e demais 
disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em combinação com inciso V, do art. 55, da Lei n° 
8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei Complementar n° 101/2000. 

Cláusula Décima Primeira:- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 

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

I - A pedido, quando: 
a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de 

casos fortuitos ou de força maior; 
b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüivel em função da 

elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos serviços. 
II - Por iniciativa do SAAE PIUMHI-MG, quando: 
a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 
b) Por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado 
III - Por iniciativa do órgão ou entidade usuário, quando: 
a) 0 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; 

7,_ 

 
 



w 

ANÉBÍÊ Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
licigacggggqggaggigmhi.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 _. 

Autarquia Municipal (Lei 1035/99) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - Telefax 37-337 _ 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  

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 

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 

a 
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recursos do art. 109, ambos da Lei n° 8.666/93, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis: 

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

o SAAE PIUMHI-MG pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SAAE PIUMHI-MG. 
V - As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula poderão ser aplicadas 

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

até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a pessoa jurídica que praticar 
quaisquer atos previstos no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/02, observadas as normas 
contidas nas Resoluções n° 114/2011 e suas alterações e 118/2013, no que couber, e 
também: 

a) Ensejar o retardamento da execução do certame; 
b) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
c) Comportar-se de modo inidôneo; 
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 - 0 cometimento das ilegalidades descritas nas alíneas “a" a "g" implica o 

descredenciamento do cadastramento de fornecedores do SAEE PIUMHI-MG. 

Sub-Cláusula Primeira: 

A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
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 prejuizo de outras cominações cabíveis: 

I - Multa diária de 0,33°/o (trinta e três centésimos por cento), por dia de atraso sobre 
a parcela que deverá ser entregue; 

II - 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos entregues com problemas 
técnicos, mais multa de 0,33 (trinta e três centésimos) por cento ao dia se os produtos com 
problemas técnicos não for substituído em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que 
o SAAE PIUMHI-MG tiver comunicado à empresa a irregularidade; 

III - 10% (dez por cento), por descumprimento de quaisquer das obrigações 
decorrentes do ajuste, que não estejam previstas nos subitens 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, desde 

que desses fatos resultem prejuízos à Administração; 
II - A adjudicatária que se recusar, injustamente, a assinar a ata dentro do prazo 

estabelecido. 

Sub-Cláusula Décima Primeira: 

As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade poderão ser 
aplicadas, ainda: 

I - Ao Fornecedor que tenha sofrido condenação definitiva por prática de fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixe de cumprir suas obrigações fiscais ou para- 
fiscais; 

II - Ao Fornecedor que tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da 
licitação. 

Sub-Cláusula Décima Segunda: 

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

Sub-Cláusula Décima Terceira: 

As penalidades previstas serão aplicadas pela autoridade competente, após a instrução 
do respectivo processo, no qual fica assegurada a ampka defesa do Fornecedor interessado, e 
será publicada na Imprensa Oficial. 
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Cláusula Décima Sexta:- DA NÃO ENTREGA nos PRODUTOS 

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

Cláusula Décima Sétima:- DOS RECURSOS 

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

Cláusula Décima 0itava:- DOS ILÍCITOS PENAIS 

As infrações penais tipificadas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02 serão objeto de processo 
judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

I - Havendo indícios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, o 
Pregoeiro comunicará os fatos verificados ao Ministério Público Estadual, para as providências 
devidas. 

II - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará 
impedido de licitar e contratar com o SAAE PIUMHI-MG, pelo prazo de até 05 (cinco anos), 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas 
previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. 

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

b) Concluída a instrução de processo administrativo, os autos serão remetidos ao 
Diretor Executivo do SAAE PIUMHI-MG que tem o prazo de até 30 (trinta) dias para 
decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. 

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

Cláusula Décima Nona:- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal n° 8.666/93 em sua atual 
redação , Resolução 114/2011 e suas alterações 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 n° 114/2011 e suas 
alterações e 118/2013, as Leis Federais n0 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 Piuhmi-MG. 
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Por estarem, assim, justos e acordados assinam a presente Ata de Registro de Preços, 
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUHMI-MG 
ODÉCIO DA SILVA MELo 

_Diretor Executivo 
-Orgão Gerenciador- 

Fornecedor 

Testemunhas:- 

RG n° 

RG n° 
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ANEXO IX 

MINUTA DE cARTA-cONTRATO N° (***)/2o17 
ATA DE REGISTRO DE PREçOs N° (***)/2o17 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2017 
PROcEssO LICITATÓRIO N° 301/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

CONTRATANTE:- SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG, 
devidamente qualificado nos autos da Ata de Registro de Preços n° (***)/2017. 

CONTRATADA# (***) devidamente qualificada nos autos da Ata de Registro de Preços n° 
(***)/2017. 

Cláusula Primeira:- DO FUNDAMENTO 

Este instrumento contratual fundamenta-se na Ata de Registro de Preços n° (***)/2017. 

Cláusula Segundaz- DO OBJETO 

0 objeto das orientações contidas no presente documento é O processo de licitação, que tem 
por finalidade a seleção da proposta mais vantajosa à administração, visando o registro de 
preços para futura e eventual contratação com reserva de cota de 25% (Vinte e Cinco Por 
Cento) para Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Equiparadas para o 
fornecimento de gêneros alimentícios e de higiene pessoal, destinados aos servidores públicos 
municipais e ativos do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto nos termos da Lei Municipal n° 
1.804/2007 e suas alterações, conforme especificações do Anexo I e I-A deste edital. 

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

I - Preço: 

LOTE l - COTA PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA (Quantidade estimada de 720 cestas a serem 

distribuídas aos Servidores Ativos do SAAE de Piumhi/MG). 
Especificação e quantidades dos itens/gêneros Und_ Quant_ Marca. v. Unitário_ V. Total. Item . 

que a Integram 
AÇÚCAR CRISTAL, contendo no minimo 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 

I “açúcar”, seguido do tipo e a classificação - un 720 
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. 

CREME DENTAL com FLÚOR E 

MICROPAERICULAS DE CALCIO, embalagem 
com 90 gramas. Gel dental com flúor ativo, baixa 
abrasividade, 90g, vários sabores. Considerar as datas 

confonne programação de entrega. A data de validade 
deverá constar da embalagem. 

un 720 

[11 FLOCOS DE MILHO, tipo cozido, enriquecido com un 72|] 
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ferro e ácido fólico, milho livre tegumento, seco, 

tostado e recobcrto, características adicionais 
enriquecido com vitaminas e sais minerais, com glú, 
Pacote de 500 gr. Necessária 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. 

IV 

POLVILHO DOCE, tipo 1, origem amiláceo 
mandioca, tipo grupo fécula. Embalagem, pacotes de 

1 kg. Necessária 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. 

Ill] 720 

FUBÁ DE MILHO enriquecido com ferro e ácido 

fólico. Produto obtido pela moagem do grão de milho, 
desgerminado ou não. O produto deverá conter no 

máximo 12g de sócio por porção de 50g. Deverá ser 

fabricado a partir de matérias primas sãs, limpas, 

isentas de matéria terrosa e parasita. Não poderá estar 

úmido, fermentado ou rançoso. Embalagem pacotes 

de 500 g. Necessária 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. 

Ill¡ 720 

Vl 

FARINHA DE MILHO. Produto obtido pelo grão de 

milho desgerminado, de baixa umidade em flocos 
integros, homogêneos e isentas de substâncias não 

comestíveis e sujidades. No rótulo deverá constar a 
denominação do produto de acordo com a sua 
designação e classificação. Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro de 2002) 
(ANVISA). Embalagem em pacotes de plástico 
transparente resistente e incolor de 500gr. 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. 

Ill¡ 720 

VII 

SAL REFINADO, extra, iodado. Cloreto de sódio 
catalisado, extraído de fontes naturais. Obrigado à 

adição de sais de iodo (iodeto de potássio, iodato de 

potássio ou outro sal de iodo não tóxico) e 

antíumectante. Embalagem, pacotes de 1 kg. O rótulo 
deverá trazer a denominação “sal” seguida de sua 

classificação. Deverá também constar do rótulo, a 

declaração “iodeto" e a declaração dos antíumectantes 

adicionados. Registro no Ministério da Agricultura. 
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. 

llll 720 

VIII 

ARROZ AGULHINHA TIPO 1, beneficiado, 
polido, limpo, grãos inteiros, longos e finos em 

pacotes de 5 kg. O produto deve conter no mínimo 
90% de grãos inteiros e não poderá apresentar mais 

que 15% de umidade. Embalagem em pacotes dc 
plástico transparente, resistente e incolor. O produto 
deverá ser rotulado de acordo com o cereal de origem 
e 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 

Ill] 1.440 
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programação de entrega. A data de validade deverá 
constar da embala em. 

CAFÉ EM P , torrado e moído, embalagem 

aluminizada em pacote de 250 gramas. O produto 
deverá ser 100% arábica conillon, bebida dura, 

torração média e conter selo de qualidade e pureza 

(ABIC). Validade: No minimo 2 (dois) meses, a 

partir da data de entrega 
ÓLEO REFINADO DE SOJA, 900 ml, tendo 

sofrido processo tecnológico adequado como de 
gomagem, neutralização, clarificação, frigorificação 
ou não e desodorização. Deverá apresentar aspecto, 

cheiro, sabor e cor peculiares e devera estar isento de 

ranço e de outras características indesejáveis. 0 
produto deverá conter no máximo 2,90g de gordura 
monoinsamradas por porção de 13ml. Na rotulagem 
deverá conter as indicações correspondentes à 

classificação e designação - Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 2002 
(ANVISA). Embalagem de 900ml intactas. 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. 
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 de primeira 

qualidade, “extrai constituído de no minimo 95% de 

grãos na Cor característica à variedade correspondente, 

de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e 

secos, em pacotes de l kg. O produto não poderá 

apresentar mais que 15% de umidade e 0,5% de 

substâncias não comestíveis. Embalagem em pacotes 

XI de plástico transparente resistente e incolor. O produto un 1.440 
deverá ser rotulado de acordo com o cereal de origem 
e classificação - Rotulagem Nutricional Obrigatória. 
RDC 259 de 20 de setembro de 2002 (ANVISA). 
Validade: No mínimo 3 (tres) meses a partir da data 
de entrega. Considerar as datas conforme 
programação de entrega. A data de validade deverá 

constar da embalagem. 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL enriquecida 
com ferro. Produto obtido pela moagem exclusiva do 

grão de trigo são, limpo, isento de terra., com no 
máximo 15% de umidade, certificado HACCP. 
Aspecto de pó ñno, branco, cheiro e sabor próprios. 
Em pacotes de 1 kg. Embalagem, pacotes de 

polietileno transparente atóxico, ou papel branco. No 
rótulo deverá conter a denominação “farinha de trigo” 
seguida do tipo - Rotulagem Nutricional Obrigatória. 
RDC 259 de 20 de setembro de 2002 (ANVISA). 
Validade: No mínimo 2 (dois) meses a partir da data 
de entrega. Considerar as datas conforme 
programação de entrega. A data de validade deverá 

constar da embalagem. 
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, com sêmola, 

vitamínado, não fermentado. O produto deverá conter 
no mínimo 2,4mg de fibra alimentar e 3,4mg de ferro 
por porção de 80g. Ao serem postas em água não 

deverão rurva-la antes da cocção. Embalagem: sacos 
de polietileno atóxico, transparente, reforçado de 

XIII 500gr. Poderá ser adicionado apenas de corantes un 1.440 
naturais. As massas deverão trazer no rótulo a 

designação expressa de sua natureza - 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 

IX un 1.440 

un 2.160 

XII un 720 

'35 



 SAAÉBÍÉ  É 5* '  Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
licitacoes@saagpigmhi.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 : 

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

COMISSÃO PERMAN_ENTE DE LICITAÇÃO  
validade deverá constar da embalagem. 

EXTRATO DE TOMATE em embalagem (lata de 

340g), produto resultante de concentração da polpa de 

tomates maduros, sem pele e sem semente, por 
processo tecnológico adequado. O produto deverá 
conter BRIX minimo de 18%, fibra alimentar mínimo 
de l,2g, carboidratos máximo de 3g por porção de 

30g, estar isento de fermentações, não indicar 
processamento defeituoso e apresentar as. 

XIV caracteristicas: aspecto massa espessa, cor vermelha, un 720 

cheiro e sabor próprio. No rótulo deverá constar a 

denominação do produto e sua 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. 
DOCE DE GOIABA, embalagem de 500 gr., doce 

massa, sabor goiabada, com ingredientes: polpa de 

goiaba, açúcar, líquido e ácido cítrico prazo validade 
12, aplicação sobremesa. Necessária Rotulagem 

XV Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro un 720 
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. 

VALOR TOTAL DA CESTA BÁSICA.. R$ 

LOTE 2 - COTA RESERVADA 25 % PARA ME E EPP (Quantidade estimada de 240 cestas a serem 
distribuídas aos Servidores ativos do SAAE de Piumhi/MG) 

Especificação e quantidades dos itens/gêneros 
que a integram 

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 

l 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. 
CREME DENTAL COM FLÚOR E 
MICROPAERICULAS DE CÁLCIO, embalagem 

com 90 gramas. Gel dental com flúor ativo, baixa 
abrasividade, 90g, vários sabores. 

FLOCOS DE MILHO, tipo cozido, enriquecido com 

ferro e ácido fólico, milho livre tegumento, seco, 
tostado e recoberto, características adicionais 
enriquecido com vitaminas e sais minerais, com glú, 
Pacote de 500 gr. Necessária 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. 

POLVILHO DOCE, tipo l, origem amiláceo 
mandioca, tipo grupo fécula. Embalagem, pacotes de 1 

kg. Necessária Rotulagem Nutricional Obrigatória. 
(RDC 259 de 20 de setembro de 2002) (ANVISA). 

Item Und. Quant. V. Unitário V. Total Marca . 

un 240 

un 240 

III un 240 

IV un 240 
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Validade: No mínimo 3 (três) meses a partir da data 
de entrega. 
FUBÃ DE MILHO enriquecido com ferro e ácido 

fólico. Produto obtido pela moagem do grão de milho, 
desgerminado ou não. O produto deverá conter no 

máximo 12g de sócio por porção de 50g. Deverá ser 

fabricado a partir de materias primas sãs, limpas, 

isentas de matéria terrosa e parasita. Não poderá estar 
V úmido, fermentado ou rançoso. Embalagem pacotes de un 240 

500 g. Necessária 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. 

FARINHA DE. MILHO. Produto obtido pelo grão de 

milho desgerminado, de baixa umidade em flocos 
integros, homogêneos e isentas de substâncias não 
comestíveis e sujidades. No rótulo deverá constar a 

denominação do produto de acordo com a sua 

VI designação e classificação. Rotulagem Nutricional u" 
Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro de 2002) 
(ANVISA). Embalagem em pacotes de plástico 
transparente resistente e incolor de 500gr. 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. 

SAL REFINADO, extra, iodado. Cloreto de sódio 
catalisado, extraído de fontes naturais. Obrigado à 

adição de sais de iodo (iodeto de potássio, iodato de 

potássio ou outro sal de iodo não tóxico) e 

antiumectante. Embalagem, pacotes de 1 kg. O rótulo 
deverá trazer a denominação “sal” seguida de sua 

Vll classificação. Deverá também constar do rótulo, a un 240 
declaração “iodetd” e a declaração dos antiumectantes 

adicionados. Registro no Ministério da Agricultura. 
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. 

ARROZ AGULHINHA TIPO 1, beneficiado, polido, 
limpo, grãos inteiros, longos e finos em pacotes de 5 

kg. 0 produto deve conter no mínimo 90% de grãos 
inteiros e não poderá apresentar mais que 15% de 

umidade. Embalagem em pacotes de plástico 
transparente, resistente e incolor. O produto deverá ser 

VIII rotulado de acordo com o cereal de origem e un 480 
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. 

CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, embalagem 

aluminizada em pacote de 250 gramas. O produto 
lx deverá ser 100% arábica conillon, bebida dura, 

torração media e conter selo de qualidade e pureza 

(ABIC). Validade: No mínimo 2 (dois) meses, a partir 
da data de entrega 
ÓLEO REFINADO DE SOJA, 900 ml, tendo sofrido 

processo tecnológico adequado como de gomagem, 

neutralização, clarificação, frigoriñcação ou não e 

X desodorização. Deverá apresentar aspecto, cheiro, un 720 
sabor e cor peculiares e deverá estar isento de ranço e 

de outras caracteristicas indesejáveis. 0 produto deverá 

conter no máximo 230g de gordura monoinsaturadas 

240 

un 480 
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por porção de 13ml. Na rotulagem deverá conter as 

indicações correspondentes à classificação e 

designação - Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 
259 de 20 de setembro de 2002 (ANVISA). 
Embalagem de 900m1 intactas. 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 
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO l de primeira 

qualidade, “extra”, constituido de no mínimo 95% de 

grãos na cor caracteristica à variedade correspondente, 

de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e 

secos, em pacotes de l kg. O produto não podera 
apresentar mais que 15% de umidade e 0,5% de 

substâncias não comestíveis. Embalagem em pacotes 

XI de plástico transparente resistente e incolor. 0 produto un 480 
deverá ser rotulado de acordo com o cereal de origem e 

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. 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL enriquecida com 
ferro. Produto obtido pela moagem exclusiva do grão 

de trigo são, limpo, isento de terra, com no máximo 
15% de umidade, certificado HACCP. Aspecto de pó 
fino, branco, cheiro e sabor próprios. Em pacotes de 1 

kg. Embalagem, pacotes de polietileno transparente 

Xll atóxico, ou papel branco. No rótulo deverá conter a un 240 
denominação “farinha de trigo” seguida do tipo ~ 
Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de 
setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No minimo 2 

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

datas conforme programação de entrega. A data de 

validade deverá constar da embalagem. 

MACARRAO TIPO ESPAGUETE, com semola., 

vitaminado, não fermentado. 0 produto deverá conter 
no mínimo 2,4mg de fibra alimentar e 3,4mg de ferro 
por porção de 30g. A0 serem postas em água não 

deverão turvá-la antes da cocção. Embalagem: sacos de 

polietileno atóxico, transparente, reforçado de 500gr. 
Poderá ser adicionado apenas de corantes naturais. As 
massas deverão trazer no rótulo a designação expressa 
de sua natureza - 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 devera 

constar da embalagem. 

EXTRATO DE TOMATE em embalagem (lata de 
340g), produto resultante de concentração da polpa de 

tomates maduros, sem pele e sem semente, por 
processo tecnológico adequado. O produto deverá 
conter BRlX mínimo de 18%, fibra alimentar minimo 
de 1,2g, carboidratos maximo de 3g por porção de 30g, 

estar isento de fermentações, não indicar 
processamento defeituoso e apresentar as. 

características: aspecto massa espessa, cor vermelha, 
cheiro e sabor próprio. No rótulo deverá constar a 

denominação do produto e sua 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. 

XIII un 480 

XIV un 240 
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DOCE DE GOIABA, embalagem de 500 gr., doce 

massa, sabor goiabada, com ingredientes: polpa de 

goiaba, açúcar, líquido e ácido cítrico prazo validade 
XV 12, aplicação sobremesa. Necessária 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 confonnc programação 

VALOR TOTAL DA CESTA BÁSICA . .... .. R$ 

un 240 

II - Da quantidade: Necessário se faz a quantidade total de 960 cestas, 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 ............ ..l ...... ../ ...... .. e encerrando-se na data de ..... ../ ..... ../ ..... .., contados após 
assinatura do contrato e emissão da Nota de Empenho nos termos da Lei, podendo a qualquer 
tempo ser alterado ou prorrogado anualmente caso haja interesse entre as partes, mediante 
termo aditivo, conforme art. 57 da lei 8666/93. 
Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as 
alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, o presente Contrato será, 
cancelado, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 
IV - D0 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 n0 /2017. 

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

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

Cláusula Sexta:- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços n° 
/2017. 

Cláusula Sétima:- DO FORO 

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

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

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DE PIUHMI-MG 

Contratante 

39 
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ANEXO I 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 301/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

1 - DO OBJETO 

Este termo tem por objeto o registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios e 
higiene pessoal, com reserva de cota de 25 % (vinte e cinco por cento) para Microempresas 
- ME, Empresas de Pequeno Porte _- EPP ou Equiparadas, destinados aos servidores públicos 
municipais ativos do SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO nos termos da LEI MUNICIPAL 

"N N° 1804/2007 e suas alterações, conforme especificações do anexo I deste edital. 

2 - oAs CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

A artici a ão neste Pre ão é destinada à reserva de cota de 25% Vinte e Cinco 
Por Cento) para Microemgresas - ME, Empresas de Pegueno Porte - EPP ou 
Eguigaradas, tendo em vista o cumprimento do disposto no art. 48, inciso III da Lei 
Complementar n°123/06, as quais deverão ser do ramo pertinente ao objeto licitado e 

cumprirem plenamente os requisitos de habilitação, estabelecidas no Anexo II do edital. 

    

3 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

_ Atender a Lei Municipal n° 1.804/2007 e suas alterações que autoriza instituir o programa de 
doação de cestas básicas aos servidores públicos ativos da Administração Direta e Indireta. 

4. REQUISITOS NECESSÁRIOS 

zw 4.1 - A Licitante deverá apresentar atestado (s) de capacidade técnica da empresa 
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado de desempenho anterior que 
comprove a capacidade para fornecimento do ITEM do objeto desta licitação, podendo tal 
comprovação ser efetuada por 01 (um) ou mais atestados. 

5 - DA QUANTIDADE ESTIMATIVA E DA DESCRIÇÃO DO OBJETO 

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

6 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

6.1 - A proposta comercial poderá ser apresentada conforme modelo do Anexo VII- Modelo 
de Proposta Comercial, ou em modelo próprio, desde que contenha todas as informações 
ali previstas, com identificação da pessoa jurídica proponente, n.° do CNPJ, endereço, 
números de telefone e fac-símile, e-mail e assinatura do seu representante legal ou 
credenciado, devidamente identificado e qualificado sem emendas, borrões, rasuras, 
ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem 
lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à administração ou não impedirem a exata 
compreensão de seu conteúdo, constando: 

1 
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a) data e assinatura do representante legal da proponente; 

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

c) endereço completo; 

d) VALOR UNITÁRIO E GLOBAL, ou seja, a soma do resultado da multiplicação da unidade 
pelo respectivo preço unitário, cotados em reais, com até 02 (duas) casas decimais. Será(ão) 
descIassificada(s) a(s) proposta(s) com preço manifestamente inexequível ou superior aos 
praticados no mercado, nos termos do art. 48, II da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

e) Valor total da proposta por extenso. 

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

"N g) Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas com transportes, 
impostos, taxas, seguros, contribuições sociais, obrigações previdenciárias, fiscais, 
comerciais, trabalhistas, tarifas e outros encargos com o envio do Equipamento - até o Pátio 

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

h) O licitante vencedor do Pregão devera' apresentar 01 (uma) unidade de cada um dos 
produtos que fazem parte da Cesta Básica, em embalagem original como amostras, 
respeita ndo a marca ofertada na proposta comercial, no prazo de até 05 [cinco] dias agós 
a habilitação, conforme descrito no Anexo II do edital, aos quais serão analisadas pela 
Comissão de Avaliação e Fiscalização de Amostras, designada pela Portaria n° 36/2017. 

7 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

7.1 - Os produtos deverão atender as normas vigentes e entregues devidamente embalados, 
acondicionados e transportados com segurança sob a responsabilidade da contratada. 
7.2 - Os volumes contendo os produtos deverão estar ainda, identificados externamente com 

"W os dados constantes da nota fiscal e o endereço de entrega dos materiais. 
7.3 - Todos os produtos deverão estar lacrados. 
7.4 - O material será recebido, provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações constantes neste termo de referência. 
7.5 - A verificação da conformidade das especificações do material ocorrerá no prazo de até 
D5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento provisório. Atestada a conformidade 
quantitativa e qualitativa, o material será recebido definitivamente. 
7.6- Os produtos serão recebidos e aceitos após sumária inspeção realizada por servidor do 
SAAE, e caso desatenda às especificações exigidas, será recusado, devendo ser substituído 
prontamente, arcando a adjudicatária com todos os ônus. 
7.7-Todo material deverá ser entregue com frete CIF. 

7.8-O SAAE recusará o recebimento do produto que estiver em desconformidade com o 
previsto acima e neste termo de referência. 
7.9-No caso do não atendimento, os mesmos serão recusados, cabendo à fornecedora 
contratada substitui- los por outros com as mesmas características exigidas neste termo, no 
prazo a ser determinado pelo SAAE. 
7.10-Todas as despesas com devolução serão por conta clo fornecedor. 
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8- 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. 

8.1R$ 96.393,60, (noventa e seis mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta 
centavos) o valor estimado para aquisição de cestas básicas para o período de 12 (doze) 
meses. 

8.2 Na planilha a seguir, estão discriminados os valores unitários máximos admitidos 
para participação nesta licitação. 

Cestas Básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais ativos do SAAE de Piumhi-MG, 
composta dos produtos abaixo especificados, em atendimento a Lei Municipal n” 1.804/2007 e suas alterações: 

"w LOTE 1 - COTA PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA (Quantidade estimada de 720 cestas a serem distribuídas 
' aos Servidores Ativos do SAAE de Piumhi/MG). 

Especiñcação e quantidades dos itens/gêneros que a Und. Quant. vounitárh V. Tuta¡ 
Integram 

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 
l trazer a denominação "açúcar", seguido do tipo e a un 720 R$ 8.96 R$ 6.451,20 

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. 
CREME DENTAL COM FLÚOR E 

MICROPAERICULAS DE CÁLCIO, embalagem corn 
90 gramas. Gel dental com flúor ativo, baixa "n 720 RS 3429 R3 1363,30 

abrasividade, 90g, vários sabores. 

FLOCOS DE MILHO, tipo cozido, enriquecido com 
ferro e ácido fólico, milho livre tegumento, seco, tostado 

e recoberto, características adicionais enriquecido com ñ vitaminas e sais minerais, com glú, Pacote de 500 gr. 

III Necessária Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC un 720 RS 3,58 R$2.577,60 
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 dc validade deverá constar da embalagem. 

POLVILHO DOCE, tipo l, origem amiláceo mandioca, 

tipo grupo fécula. Embalagem, pacotes de l kg. 

IV Necessária Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC un 720 R$5,96 R$4.291,20 
259 de 20 de setembro de 2002) (ANVISA). Validade: No 
minimo 3 (três) meses a partir da data de entrega 
FUBÁ DE MILHO enriquecido com ferro e ácido fólico. 

Produto obtido pela moagem do grão de milho, 
desgerminado ou não. O produto deverá conter no 

máximo 12g de sócio por porção de 50g. Deverá ser 

fabricado a partir de materias primas sãs, limpas, isentas 
de matéria terrosa e parasita. Não poderá estar úmido, 
fermentado ou rançoso. Embalagem pacotes de 500 g. 

Necessária 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. 

Item 

un 720 Rs 2,46 Rs 1.771,20 
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~ COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO 
FARINHA DE MILHO. Produto obtido pelo grão de 

milho desgerminado, de baixa umidade em flocos 
integros, homogêneos e isentas de substâncias não 

comestíveis e sujidades. No rótulo deverá constar a 

denominação do produto de acordo com a sua designação 

e classificação. Rotulagem Nutricional Obrigatória. 
(RDC 259 de 20 de setembro de 2002) (ANVISA). 
Embalagem em pacotes de plástico transparente resistente 

e incolor de 500gr. 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. 
SAL REFINADO, extra, iodado. Cloreto de sódio 

catalisado, extraído de fontes naturais. Obrigado à adição 

de sais de iodo (iodeto de potássio, iodato de potássio ou 

outro sal de iodo não tóxico) e antiumectante. 
Embalagem, pacotes de 1 kg. O rótulo deverá trazer a 

denominação “sal” seguida de sua classificação. Deverá 
também constar do rótulo, a declaração “iodeto” e a 

"W declaração dos antiumectantes adicionados. Registro no 
\ Ministério da Agricultura. 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. 
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, beneficiado, polido, 
limpo, grãos inteiros, longos e finos em pacotes de 5 kg. 
0 produto deve conter no mínimo 90% de grãos inteiros 
e não poderá apresentar mais que 15% de umidade. 

Embalagem em pacotes de plástico transparente, 
resistente e incolor. O produto deverá ser rotulado de 

acordo com o cereal de origem e 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. 

CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, embalagem 

aluminizada em pacote de 250 gramas. O produto deverá 
IX ser 100% arábica conillon, bebida dura, torração média e un 1.440 RS 5,68 R$ 8.179,20 

conter selo de qualidade e pureza (ABIC). Validade: No 
mínimo 2 (dois) meses, a partir da data de entrega 

FX ÓLEO REFINADO DE SOJA, 900 ml, tendo sofrido 
* processo tecnológico adequado como de gomagem, 

neutralização, clarificação, frígorificação ou não e 

desodorização. Deverá apresentar aspecto, cheiro, sabor e 

cor peculiares e deverá estar isento de ranço e de outras 

caracteristicas indesejáveis. O produto deverá conter no 
máximo 2,90g de gordura monoinsaturadas por porção de 

13ml. Na rotulagem deverá conter as indicações 

correspondentes à classificação e designação - Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 

2002 (ANVISA). Embalagem de 900m1 intactas. 

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 

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 de primeira 
qualidade, “extra”, constituído de no minimo 95% de 
grãos na cor caracteristica à variedade correspondente, de 

tamanho e fonnato naturais, maduros, limpos e secos, em 

pacotes de l kg. O produto não poderá apresentar mais 
que 15% de umidade e 0,5% de substâncias não 

comestíveis. Embalagem em pacotes de plástico 
transparente resistente e incolor. O produto deverá ser 

rotulado de acordo com o cereal de origem e classificação 
- Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de 

  

V1 un 720 RS 2,93 RS 2.109,60 

Vll un 720 R$ 1,16 RS 835,20 

V111 un 1.440 R$ 12,79 R$ 18.417,60 

un 2.160 R$ 3,33 RS 7.192,80 

XI un 1.440 RS 4,63 RS 6.667,20 
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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. 

XII 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL enriquecida com 
ferro. Produto obtido pela moagem exclusiva do grão de 

trigo são, limpo, isento de terra, com no máximo 15% de 
umidade, certificado HACCP. Aspecto de pó fino, 
branco, cheiro e sabor próprios. Em pacotes de 1 kg. 

Embalagem, pacotes de polietileno transparente atóxico, 
ou papel branco. No rótulo deverá conter a denominação 

“farinha de trigo” seguida do tipo - Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 

2002 (ANVISA). Validade: No mínimo 2 (dois) meses a 

partir da data de entrega. Considerar as datas conforme 
programação de entrega. A data de validade deverá 

constar da embalagem. 

720 R$ 2.95 R$ 2.124,00 

XIII 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, com semeia, 

vítaminado, não fermentado. 0 produto deverá conter no 

minimo 2,4mg de fibra alimentar e 3,4mg de ferro por 
porção de 80g. Ao serem postas em água não deverão 

turvá-la antes da cocção. Embalagem: sacos de polietileno 
atóxico, transparente, reforçado de 500gr. Poderá ser 
adicionado apenas de corantes naturais. As massas 

deverão trazer no rótulo a designação expressa de sua 

natureza - 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 con star da embalagem. 

Ill] 1.440 RS 2,79 RS 4.0 l 7,60 

XIV 

EXTRATO DE TOMATE em embalagem (lata de 

340g), produto resultante de concentração da polpa de 

tomates maduros, sem pele e sem semente, por processo 

tecnológico adequado. O produto deverá conter BRlX 
mínimo de 18%, fibra alimentar mínimo de l,2g, 
carboidratos máximo de 3g por porção de 30g, estar 
isento de fermentações, não indicar processamento 
defeituoso e apresentar as. caracteristicas: aspecto massa 

espessa, cor vermelha, cheiro e sabor próprio. No rótulo 
deverá constar a denominação do produto e sua 

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. 

Ill¡ 720 Rs 3,90 Rs 2.808,00 

XV 

DOCE DE GOIABA, embalagem de 500 gr., doce 

massa, sabor goiabada, com ingredientes: polpa de 
goiaba, açúcar, líquido e ácido cítrico prazo validade 12, 

aplicação sobremesa. Necessária 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 confonne 
programação 

720 RS 3,45 RS 2.484,00 

VALOR TOTAL DA CESTA BÁSICA RS 72.295,20 

LOTE 2 - COTA RESERVADA 25 % PARA ME E EPP (Quantidade estimada de 240 cestas a serem distribuídas aos 

Servidores ativos do SAAE de Piumhi/MG) 
Especificação e quantidades dos itens/gêneros que a 

Item . Und. Quant. V.Unitário V. Total 
integram 

AÇÚCAR CRISTAL, contendo no mínimo 99,3 % dc 
sacarose, deverá ser fabricado de suco de cana, livre de RS 3.95 

l fermentação, isento de materia terrosa, de parasitas e de un 240 R$ 2.150,40 
detritos animais ou vegetais. Embalagem primária em 

sacos plásticos resistentes de 5 kg. No rótulo deverá 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
trazer a denominação “açúcaf”, 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. 
CREME DENTAL COM FLÚOR E 

MICROPAERICULAS DE CÁLCIO, embalagem com 
90 gramas. Gel dental com flúor ativo, baixa 
abrasividade, 90g, vários Sabores. 

FLOCOS DE MILHO, tipo cozido, enriquecido com 
ferro e ácido fólico, milho livre tegumento, seco, tostado 

e recobcrto, características adicionais enriquecido com 
vitaminas e sais minerais, com glú, Pacote de 500 gr. 

III Necessária Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC un 240 R$3,58 R$859,20 
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. q POLVILHO DOCE, tipo 1, origem amiláceo mandioca, 
tipo grupo fécula. Embalagem, pacotes de 1 kg. 

IV Necessária Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC un 240 R$5,96 R$1.430,40 
259 de 20 de setembro de 2002) (ANVISA). Validade: No 
mínimo 3 (três) meses a partir da data de entrega. 
FUBÁ DE MILHO enriquecido com ferro e ácido fólico. 
Produto obtido pela moagem do grão de milho, 
desgerminado ou não. O produto deverá conter no 
máximo 12g de sócio por porção de 50g. Deverá ser 

fabricado a partir de matérias primas sãs, limpas, isentas 

de materia terrosa e parasita. Não poderá estar úmido, 
fermentado ou rançoso. Embalagem pacotes de 500 g. 

Necessária Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC 
259 de 20 de setembro de 2002) ANVISA). Validade: No 
minimo 3 (tres) meses a partir da data de entrega. 
Considerar as datas conforme programação de entrega. A 
data de validade deverá constar da embalagem. 

FARINHA DE MILHO. Produto obtido pelo grão de 

milho desgertninado, de baixa umidade em flocos 
integros, homogêneos e isentas de substâncias não 

comestíveis e sujidades. No rótulo deverá constar a 

denominação do produto de acordo com a sua designação 

"X V¡ e classificação. Rotulagem Nutricional Obrigatória. 
(RDC 259 de 20 de setembro de 2002) (ANVISA). 
Embalagem em pacotes de plástico transparente resistente 
e incolor de 500gr. 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. 

SAL REFINADO, extra, iodado. Cloreto de sódio 

catalisado, extraído de fontes naturais. Obrigado à adição 

de sais de iodo (iodeto de potássio, iodato de potássio ou 
outro sal de iodo não tóxico) e antiumectante. 

Embalagem, pacotes de 1 kg. O rótulo deverá trazer a 

denominação “sal" seguida de sua classificação. Deverá 
também constar do rótulo, a declaração “iodeto" e a 

declaração dos antiumectantes adicionados. Registro no 
Ministério da Agricultura. 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. 

ARROZ AGULHINHA TIPO 1, beneficiado, polido, 
limpo, grãos inteiros, longos e finos em pacotes de 5 kg. 

VIII O produto deve conter no mínimo 90% de grãos inteiros un 480 R$ 12,79 RS 6.139,20 

e não poderá apresentar mais que 15% de umidade. 

Embalagem em pacotes de plástico transparente, 

 

un 240 R$ 3,29 RS 789,60 

un 240 RS 2,46 R$ 590,40 

un 240 RS 2,93 R$ 703,20 

VII un 240 R$ 1,16 R$ 278,40 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
resistente e incolor. O produto deverá ser rotulado de 

acordo com o cereal de origem e 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. 

CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, embalagem 

aluminizada em pacote de 250 gramas. O produto deverá 
IX ser 100% arábica conillon, bebida dura, torração média e un 480 R$ 5,68 R$ 2.726,40 

conter selo de qualidade e pureza (ABIC). Validade: No 
mínimo 2 (dois) meses, a partir da data de entrega 
ÓLEO REFINADO DE SOJA, 900 ml, tendo sofrido 
processo tecnológico adequado como de gomagem, 

neutralização, clarificação, frigoríñcação ou não e 

desodorização. Deverá apresentar aspecto, cheiro, sabor e 

cor peculiares e deverá estar isento de ranço e de outras 

características indesejáveis. 0 produto deverá conter no 

máximo 2,90 g de gordura monoinsaturadas por porção de 
13ml. Na rotulagem deverá conter as indicações 
correspondentes à classificação e designação - Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 

2002 (ANVISA). Embalagem de 900ml intactas. 

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 
FEIJÃO CARIOQUINl-[A TIPO 1 de primeira 

qualidade, “extra”, constituído de no mínimo 95% de 
grãos na cor característica à variedade correspondente, de 

tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos, em 

pacotes de l kg. O produto não poderá apresentar mais 
que 15% de umidade e 0,5% de substâncias não 

comestíveis. Embalagem em pacotes de plástico 
transparente resistente e incolor. O produto deverá ser 

rotulado de acordo com o cereal de origem e 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. 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL enriquecida com 
"W ferro. Produto obtido pela moagem exclusiva do grão de 

l trigo são, limpo, isento de terra, com no máximo 15% de 
umidade, certificado HACCP. Aspecto de pó fino, 
branco, cheiro e sabor próprios. Em pacotes de l kg. 
Embalagem, pacotes de polietileno transparente atóxico, 

XII ou papel branco. No rótulo deverá conter a denominação un 240 RS 2,95 RS 708,00 

“farinha de trigo” seguida do tipo - Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 

2002 (ANVISA). Validade: No minimo 2 (dois) meses a 

partir da data de entrega. Considerar as datas conforme 
programação de entrega. A data de validade deverá 

constar da embalagem. 
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, com sêmola, 

vitaminado, não fermcntado. O produto deverá conter no 
mínimo 2,4mg de fibra alimentar e 3,4mg de ferro por 
porção de 80g. Ao serem postas em água não deverão 

turvá-la antes da cocção. Embalagem: sacos de polietileno 
XIII atóxico, transparente, reforçado de 500gr. Poderá ser un 480 R$2,79 R$1.339,20 

adicionado apenas de corantes naturais. As massas 

deverão trazer no rótulo a designação expressa de sua 

natureza - Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 
de 20 de setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No 
minimo 3 (três) meses a partir da data de entrega. 

AÉÍÊ  

un 720 RS 3.33 RS 2.397,60 

XI un 480 RS 4,63 RS 2.222,40 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Considerar as datas conforme programação de entrega. A 
data de validade deverá constar da embalagem. 

EXTRATO DE TOMATE em embalagem (lata de 

340g), produto resultante de concentração da polpa dc 

tomates maduros, sem pele e sem semente, por processo 

tecnológico adequado. O produto deverá conter BRJX 
mínimo de 18%, ñbra alimentar mínimo de l,2g, 
carboidratos máximo de 3g por porção de 30g, estar 

isento de fermentações, não indicar processamento 

XIV defeituoso e apresentar as. características: aspecto massa un 240 RS 3,90 R$ 936,00 
espessa, cor vermelha, cheiro e sabor próprio. No rótulo 
deverá constar a denominação do produto e sua 

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. 

DOCE DE GOIABA, embalagem de 500 gr., doce 

massa, sabor goiabada, com ingredientes: polpa de q goiaba, açúcar, líquido e ácido cítrico prazo validade 12, 
aplicação sobremesa. Necessária Rotulagem Nutricional 

ó)  Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

XV Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro de 2002) ““ 24° R$335 R3 3234]” 

(ANViSA). Validade: No minimo 3 (três) meses a 
partir da data de entrega. Considerar as datas conforme 
programação 

VALOR TOTAL DA CESTA BASICA.. RS 24.098,20 

8.3. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação orçamentária consignada 
nos Programa 17.331.0023.2166, e Elemento 3.3.90.32, 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 n0 
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. 

9 - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

'N 0 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) Os rodutos deverão ser entre ues no razo de 05 cinco dias a contar da ordem 
de fornecimento, na Quantidade estimada de 80 (oitenta) cestas por mês, isto é de 
forma parcelada, até o último dia útil de cada mês, no almoxarifado do SAAE, à Praça 
Zeca Soares n° 211, centro, na cidade de Piumhi-MG, podendo esta quantidade variar 
para mais ou para menos de acordo com as necessidades do SAAE PIUMHI-MG; 
b) Cada pedido deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual poderá 
ser feita por memorando, oficio, telex ou fac-símile, devendo dela constar: a data, o valor 
unitário dos materiais, a quantidade pretendida, o local de entrega, o carimbo e a assinatura 
do responsável. 
c) Os pedidos deverão ser acompanhados da nota-fiscal ou nota-fiscal fatura, conforme o 
caso. 
d) Estima-se uma uantitativo Iobal de 960 novecentos e sessenta cestas ao 
presente certame. 

 

 
As condições de recebimento do objeto da ata são as seguintes: 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
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 da cesta básica 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. 
d) A qualquer momento o SAAE PIUMHI-MG poderá determinar a realização de testes 
laboratoriais, custeados pelo fornecedor do produto, a fim de assegurar a qualidade dos 
produtos entregues. 

Ó  Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

1o- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) Entregar os serviços, na forma pactuada; 
b) Dar ciência o SAAE PIUMHI-MG, imediatamente, e por escrito, de qualquer anormalidade 
existente na prestação de serviços, mesmo que não sejam de sua competência; 
c) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo SAAE PIUMHI-MG, cujas 
reclamações se obriga a atender prontamente; 
cl) 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. 

11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTATANTE 
a) Efetuar o pagamento no prazo estipulado no item 12; 
b) Notificar ao Contratado qualquer irregularidade encontrada na prestação de serviços; 
c) Recusar os serviços que não estiver de acordo com as especificações; 
d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado. 

12 - DO PAGAMENTO 

O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado 
Mensalmente pela Tesouraria do SAAE PIUMHI-MG, por processo legal, após a 

comprovação da entrega do objeto Iicitado nas condições exigidas e apresentação dos 
documentos fiscais devidos, no prazo de 07 (sete) dias úteis; sob pena de multa de 0,5% ao 
mês, ou fração (pro rata die), sobre o valor da fatura; 
a) se o objeto não for entregue conforme condições deste Edital, o pagamento ficará suspenso 
ate' seu recebimento definitivo. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
b) A Nota/FiscaI/Fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de fácil visualização, 
a indicação do nO do processo, n° do Pregão e da Ordem de Empenho, a fim de se acelerar o 
trâmite de recebimento dos serviços e posterior liberação do documento fiscal para 
pagamento. 
c) O SAAE PIUMHI-MG, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá devolvê- 
la à adjudicatária para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo 
estipulado no "item 1" será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde 
que devidamente sanado o vício 
d) O pagamento devido pelo SAAE PIUMHI-MG será efetuado por meio de depósito em 
conta bancária a ser informada pela adjudicatária ou, eventualmente, por outra forma que 
vier a ser convencionada entre as partes, sem nenhum ônus para o SAAE PIUMHI-MG. 
e)O pagamento não será efetuado, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 
financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito à alteração 
de preços, correção monetária, compensação financeira. 
f) Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a adjudicatária dará ao SAAE 
PIUMHI-MG plena, geral e irretratável quitação da remuneração referente aos valores nela 

*y discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma. 
g) O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento da prestação de serviços, 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 cia 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. 
h) Nenhum pagamento isentará o Fornecedor das responsabilidades e obrigações, nem 
implicará na aceitação definitiva dos produtos. 
i) No preço ajustado na presente ata incluem-se todas as despesas verificadas tais como 
transporte do objeto do contrato e obrigações tributárias, trabalhistas, prêmio de seguro, 

_d para-fiscais, infortunísticas, previdenciárias, fiscais, taxa BOLSANET, etc. 

  

13 - DA VIGÊNCIA no CONTRATO 

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

14 - GESTÃO/ DA FISCALIZAÇÃO 

O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a 
conferência dos materiais, serão realizados pela servidora do SAAE Sônia Roseni Costa 
matrícula n° 0039 - Chefe do Setor de Patrimônio Material e Transporte observando se o 

mesmo está de acordo com as especificações do Edital do SAAE de Piumhi-MG e da Lei Federal 
no 8.666/93. - 
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COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO 
§1° - A servidora atuará como gestora e fiscalizadora da execução do objeto contratual. 
§2° - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem 
reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações 
decorrentes deste Contrato 

 

15- SANÇÕES 

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

a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar corn o SAAE 

,w Piumhi-MG pelo prazo de até O2 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SAAE Piumhi-MG. 
e) As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula poderão ser aplicadas 
cumulativamente com a do inciso II. 
f) 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, no que couber, e também: 

- Ensejar o retardamento da execução do certame; 
- Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
- Comportar-se de modo inidôneo; 
- Fizer declaração falsa; 
- Cometer fraude fiscal; 
- Faihar ou fraudar na execução do contrato; 
- Recusar-se injustificadamente a assinar o contrato ou retirar a nota de empenho. 

FN. - O cometimento das ilegalidades descritas nas alíneas "a" a “g" implica o descredenciamento 

do cadastramento de fornecedores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG. 

16- SUSTENTABILIDADE EM ATENDIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
16.1 Em observância aos quesitos de sustentabilidade deverão ser atendidos, no que 
couber, as exigências do art. 3° da Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n° 12.305/10 
(Política Nacional de Resíduos Sólidos), Lei Estadual n° 18.031/09 (Política Estadual de 
Resíduos Sólidos), Decreto Estadual n° 46.105/12 (Desenvolvimento Sustentável nas 
contratações públicas de Minas Gerais) e demais legislações específicas, com destaque: 
a) emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local 
(eficiência econômica, sustentabilidade social, em atendimento ao inciso III, art. 6° do 
decreton° 46.105/12; 
b) redução de resíduos, reaproveitamento e destinação adequada dos materiais recicláveis; 
c) utilização de equipamentos com baixo consumo energético e baixa emissão de ruido; 
d) observação das normas do INMETRO e da ISO 14.000. 
Ressaitando ainda as exigências do Decreto Estadual n° 46105/2012, deverão ser atendidos, 
in verbis, os seguintes quesitos: 

11 
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Art. 2° No momento da definição do objeto e das obrigações contratuais, o responsável pela 
aquisição de bens, contratação de serviços e obras avaliará aviabilidade da adoção de critérios 
de sustentabilidade, nos termos deste Decreto. 
§ 1° Para a definição dos critérios referidos no caput, poderão ser observadas práticas 
sustentáveis utilizadas pelo mercado fornecedor. 
§ 3° A adoção dos critérios de sustentabilidade de que trata o caput preservará o caráter 
competitivo do certame e a economicidade da contratação. 
§ 4° Os critérios e práticas de sustentabilidade de que trata este Decreto serão veiculados 
como especificação técnica do objeto ou obrigação da contratada. 
Art. 4° Consideram-se critérios de sustentabilidade: 
I - economia no consumo de água e energia; 
II - minimização da geração de resíduos e destinação final ambientalmente 
adequada dos que forem gerados; 
III - racionalização do uso de matérias-primas; 
IV - redução da emissão de poluentes e de gases de efeito estufa; 
V - adoção de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente; 
VI - utilização de produtos atóxicos ou, quando não disponíveis no mercado, de 
menor toxicidade; 
VII - utilização de produtos com origem ambiental sustentável comprovada; 
VIII - utilização de produtos reciclados, recicláveis, reutilizáveis, reaproveitáveis ou 
biodegradáveis compostáveis; 
IX - utilização de insumos que fomentem o desenvolvimento de novos produtos e 
processos, com vistas a estimular a utilização de tecnologias ambientalmente 
adequadas; 
X - maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; 
XI - maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 
XII - preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; e 
XIII - fomento às políticas sociais inclusivas e compensatórias. 
16.2 O SAAE poderá efetuar diligências no local de execução do objeto desta licitação para 
comprovar o cumprimento dessas recomendações. 

17 - 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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63  Serviço Autônomo de Água e Esgoto   
ANEXO I -A ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES DO OBJETO 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 301/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

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

LOTE 1 - COTA PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA (Quantidade estimada de 720 cestas a serem 

distribuídas aos Servidores Ativos do SAAE de Piumhi/MG). 
[tem Especificação e quantidades dos itens/gêneros que a integram Und. Quant. 

AÇÚCAR CRISTAL, contendo no mínimo 99,3 % de sacarose, deverá ser 

fabricado de suco de cana, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de q parasitas e de detritos animais ou vegetais. Embalagem primária em sacos 

plásticos resistentes de 5 kg. No rótulo deverá trazer a denominação 
I “açúcar”, seguido do tipo e a classificação r Rotulagem Nutricional un 720 

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. 

CREME DENTAL COM FLÚOR E MICROPAERICULAS DE 
lI CALCIO, embalagem com 90 gramas. Gel dental com flúor ativo, baixa un 720 

abrasividade, 90g, vários sabores. 

FLOCOS DE MILHO, tipo cozido, enriquecido com ferro e ácido fólico, 
milho livre tegumento, seco, tostado e recoberto, características adicionais 
enriquecido com vitaminas e sais minerais, com glú, Pacote de 500 gr. 

III Necessária Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro un 720 

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. 

POLVILHO DOCE, tipo l, origem amiláceo mandioca, tipo grupo fécula. 

Embalagem, pacotes de 1 kg. Necessária Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro de 2002) (ANVISA). Validade: ““ 
No mínimo 3 (três) meses a partir da data de entrega  FUBÁ DE MILHO enriquecido com ferro e ácido fólico. Produto obtido 
pela moagem do grão de milho, desgerminado ou não. O produto deverá 

conter no máximo 12g de sócio por porção de 50g. Deverá ser fabricado a 

partir de matérias primas sãs, limpas, isentas de matéria tcrrosa e parasita. 
V Não poderá estar úmido, fermentado ou rançoso. Embalagem pacotes de 500 un 720 

g. Necessária 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. 

FARINHA DE MILHO. Produto obtido pelo grão de milho desgerminado, 

de baixa umidade em flocos íntegros, homogêneos e isentas de substâncias 

não comestíveis e sujidades. No rótulo deverá constar a denominação do 

produto de acordo com a sua designação e classificação. Rotulagem 
VI Nutricional Obrigatória. (RDC 259 dc 20 de setembro de 2002) (ANVISA). un 720 

Embalagem em pacotes de plástico transparente resistente e incolor de 500gr. 

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. 
SAL REFINADO, extra, iodado. Cloreto de sódio catalisado, extraído de 

fontes naturais. Obrigado à adição de sais de iodo (iodeto de potássio, iodato 
de potássio ou outro sal de iodo não tóxico) e antiumectante. Embalagem, 

pacotes de l kg. O rótulo deverá trazer a denominação “sal" seguida de sua 
classificação. Deverá também constar do rótulo, a declaração “iodato” e a 

declaração dos antiumectantes adicionados. Registro no Ministerio da 

IV '720 

VII un 720 
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Agricultura. 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. 

ARROZ AGULHINHA TIPO l, beneficiado, polido, limpo, grãos inteiros, 
longos e tinos em pacotes de 5 kg. 0 produto deve conter no mínimo 90% 
de grãos inteiros e não poderá apresentar mais que 15% de umidade. 

Embalagem em pacotes de plástico transparente, resistente e incolor. O 

VIII produto deverá ser rotulado de acordo com o cereal de origem e classificação un 1.440 

- 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 embjgem. 
CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, embalagem aluminizada em pacote de 250 
gramas. 0 produto deverá ser 100% arabica conillon, bebida dura, torração 
média e conter selo de qualidade e pureza (ABIC). Validade: No mínimo 2 

(dois) meses, a partir da data de entrega 
ÓLEO REFINADO DE SOJA, 900 ml, tendo sofrido processo tecnológico 

adequado como de gomagem, neutralização, clarificação, frigoriticação ou 
não e desodorização. Deverá apresentar aspecto, cheiro, sabor e cor 

"w peculiares e deverá estar isento de ranço e de outras características 
indesejáveis. O produto deverá conter no máximo 2,90g de gordura 

X monoinsaturadas por porção de 13ml. Na rotulagem deverá conter as un 2.160 

indicações correspondentes à classificação e designação - Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 2002 (ANVISA). 
Embalagem de 900ml intactas. 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 
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO l de primeira qualidade, “extrai 
constituído de no mínimo 95% de grãos na cor característica à variedade 
correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos, em 

pacotes de 1 kg. 0 produto não poderá apresentar mais que 15% de umidade 
e 0,5% de substâncias não comestíveis. Embalagem em pacotes de plástico 
transparente resistente e incolor. O produto deverá ser rotulado de acordo 

com o cereal de origem e 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. 

FARINHA DE TRICO ESPECIAL enriquecida com ferro. Produto obtido 
pela moagem exclusiva do grão de trigo são, limpo, isento de terra, com no 

máximo 15% de umidade, certiticado HACCP. Aspecto de pó tino, branco, 

cheiro e sabor próprios. Em pacotes de l kg. Embalagem, pacotes de 
polietileno transparente atóxico, ou papel branco. No rótulo deverá conter a 

denominação “farinha de trigo” seguida do tipo - Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No 
mínimo 2 (dois) meses a partir da data de entrega. Considerar as datas 
confonne programação de entrega. A data de validade deverá constar da 

embalagem. 
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, com sêmola, vitaminado, não 

fennentado. O produto deverá conter no minimo 2,4mg de fibra alimentar e 

3,4mg de ferro por porção de 80g. Ao serem postas em água não deverão 
turvá-la antes da cocção. Embalagem: sacos de polietileno atóxico, 
transparente, reforçado de SOIJgr. Poderá ser adicionado apenas de corantes 
naturais. As massas deverão trazer no rótulo a designação expressa de sua 

natureza ~ 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. 

EXTRATO DE TOMATE em embalagem (lata de 340g), produto 
resultante de concentração da polpa de tomates maduros, sem pele e sem 

semente, por processo tecnológico adequado. O produto deverá conter BRIX 
minimo de 18%, fibra alimentar mínimo de 1,2g, carboidratos máximo de 3g 

por porção de 30g, estar isento de fermentações, não indicar processamento 
defeituoso e apresentar as. características: aspecto massa espessa, cor 
vermelha, cheiro e sabor próprio. No rótulo deverá constar a denominação do 

produto e sua classificação - Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 

Ó  Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

IX un 1.440 

Xl un 1.440 

XII un 720 

XIII un 1.440 

XIV un 720 
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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. 

DOCE DE GOlABA, embalagem de 500 gr., doce massa, sabor goiabada, 

com ingredientes: polpa de goiaba, açúcar, líquido e ácido cítrico prazo 

validade 12, aplicação sobremesa. Necessária 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 

é)  Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
-   

XV un 720 

LOTE 2 - COTA RESERVADA 25 'Vo PARA ME E EPP (Quantidade estimada de 240 cestas a serem 

distribuídas aos Servidores ativos do SAAE de Piumhi/MG) 
Item Especificação e quantidades dos itens/gêneros que a integram Und. Quant. 

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 
l “açúcar”, seguido do tipo e a classificação ~ Rotulagem Nutricional un 240 

"N 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. 

CREME DENTAL COM FLÚOR E MICROPAERICULAS DE 
Il CALCIO, embaiagem com 90 gramas. Gel dental com flúor ativo, baixa un 240 

abrasividade, 90g, vários sabores. 

FLOCOS DE MILHO, tipo cozido, enriquecido com ferro e ácido fólico, 
milho livre tegumento, seco, tostado e recoberto, caracteristicas adicionais 
enriquecido com vitaminas e sais minerais, com glú, Pacote de 500 gr. 

Ill Necessária Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro un 240 
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. 

POLVILHO DOCE, tipo 1, origem amiláceo mandioca, tipo grupo fécula. 
Embalagem, pacotes de l kg. Necessária Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. (RDC 259 de 20 de Setembro de 2002) (ANVISA). Validade: 
No minimo 3 (três) meses a partir da data de entrega. 
FUBÃ DE MILHO enriquecido com ferro e acido fólico. Produto obtido 

pela moagem do grão de milho, desgcrminado ou não. O produto deverá 

conter no máximo 12g de sócio por porção de 50g. Deverá ser fabricado a 
partir de matérias primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa e parasita. 

,-0 V Não poderá esta: úmido, fermentado ou rançoso. Embalagem pacotes de 500 un 240 

g. Necessária 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. 

FARINHA DE MILHO. Produto obtido pelo grão de milho desgerminado, 

de baixa umidade em flocos íntegros, homogêneos e isentas de substâncias 

não comestíveis e sujidades. No rótulo deverá constar a denominação do 
produto de acordo com a sua designação e classificação. Rotulagem 

Vl Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro de 2002) (ANVISA). un 240 
Embalagem em pacotes de plástico transparente resistente e incolor de 500gr. 

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. 

SAL REFINADO, extra, iodado. Cloreto de sódio catalisado, extraído de 

fontes naturais. Obrigado à adição de sais dc iodo (iodeto de potássio, iodato 
de potássio ou outro sal de iodo não tóxico) e antiumectante_ Embalagem, 

pacotes de 1 kg. 0 rótulo deverá trazer a denominação “saf” seguida de sua 
Vll classificação. Deverá também constar do rótulo, a declaração “iodeto" e a un 240 

declaração dos antiumectantes adicionados. Registro no Ministério da 

Agricultura. 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. 

un 240 
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ARROZ AGULHINHA TIPO 1, beneficiado, polido, limpo, grãos inteiros, 
longos e finos em pacotes de 5 kg. O produto deve conter no mínimo 90% 
de grãos inteiros e não poderá apresentar mais que 15% de umidade. 

Embalagem em pacotes de plástico transparente, resistente e incolor. O 

VIII produto deverá ser rotulado de acordo com o cereal de origem e classificação un 480 

- 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. 
CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, embalagem aluminizada em pacote de 250 
gramas. 0 produto deverá ser 100% arábica conillon, bebida dura, torração 

média e conter selo de qualidade e pureza (ABIC). Validade: No rnínimo 2 

(dois) meses, a partir da data de entrega 
OLEO REFINADO DE SOJA, 900 ml, tendo sofrido processo tecnológico 

adequado como de gomagem, neutralização, clarificação, frigorilicação ou 

não e desodorização. Deverá apresentar aspecto, cheiro, sabor e cor 
peculiares e deverá estar isento de ranço e de outras características 

indesejáveis. O produto deverá conter no máximo 230g de gordura 
X monoinsaturadas por porção de 13ml. Na rotulagem deverá conter as un 720  indicações correspondentes à classificação e designação - Rotulagem 

__ Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 2002 (ANVISA). 
Embalagem de 900ml intactas. 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 

FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 de primeira qualidade, “extra”, 
constituído de no mínimo 95% de grãos na cor característica à variedade 

correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos, em 
pacotes de l kg. O produto não poderá apresentar mais que 15% de umidade 

e 0,5% de substâncias não comestíveis. Embalagem em pacotes de plástico 
transparente resistente e incolor. O produto deverá ser rotulado de acordo 
com o cereal de origem e 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. 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL enriquecida com ferro. Produto obtido 
pela moagem exclusiva do grão de trigo são, limpo, isento de terra, com no 
máximo 15% de umidade, certificado HACCP. Aspecto de pó fino, branco, 

cheiro e sabor próprios. Em pacotes de l kg. Embalagem, pacotes de 

polietileno transparente atóxico, ou papel branco. No rótulo deverá conter a 

denominação “farinha de trigo” seguida do tipo - Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No  minimo 2 (dois) meses a partir da data de entrega. Considerar as datas 
conforme programação de entrega. A data de validade deverá constar da 

embalagem. 
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, com semeia, vitaminado, não 

fermentado. O produto deverá conter no minimo 2,4mg de fibra alimentar e 

3,4mg de ferro por porção de 80g. Ao serem postas em água não deverão 

turvá-la antes da cocção. Embalagem: sacos de polietileno atóxico, 
transparente, reforçado de 500gr. Poderá ser adicionado apenas de corantes 
naturais. As massas deverão trazer no rótulo a designação expressa de sua 

natureza - 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. 

EXTRATO DE TOMATE em embalagem (lata de 340g), produto 
resultante de concentração da polpa de tomates maduros, sem pele e sem 

semente, por processo tecnológico adequado. 0 produto deverá conter BRIX 
minimo de 18%, libra alimentar mínimo de l,2g, carboidratos máximo de 3g 
por porção de 30g, estar isento de fermentações, não indicar processamento 

XIV defeituoso e apresentar as. características: aspecto massa espessa, cor un 240 
vermelha, cheiro e sabor próprio. No rótulo deverá constar a denominação do 
produto e sua classiñcação - 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. 
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XV 

DOCE DE GOIABA, embalagem de 500 gr., doce massa, sabor goiabada, 

com ingredientes: polpa de goiaba, açúcar, líquido e ácido cítrico prazo 
validade 12, aplicação sobremesa. Necessária 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 

240 

17 



  Serviço Autônomo de Água e Esgoto _ 

licitacoesçgsaagpiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 _ r ,. 

utarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax 37-33 . 

lu 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

ANEXO VII 
PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 301/ 2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

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: a Endereço: 

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

Cestas Básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais ativos do SAAE de Piumhi-MG, 
composta dos produtos abaixo especificados, em atendimento a Lei Municipal n” 1.304/2007 e suas alterações: 

LOTE 1 -COTA PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA (Quantidade estimada de 720 cestas a serem 
distribuídas aos Servidores Ativos do SAAE de Piumhi/MG). 

Eâpeclñíação e quantidades dos Und. Quant. Marca. V.Unitário. V' Total 
Itens/generos que a integram 

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 'j animais ou vegetais. Embalagem primária em 
sacos plásticos resistentes de 5 kg. No 

I rótulo deverá trazer a denominação “açúcaf”, 
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. 
CREME DENTAL com FLÚOR E 

MICROPAERICULAS DE CÁLCIO, 
II embalagem com 90 gramas. Gel dental com un 720 

flúor ativo, baixa abrasividade, 90g, vários 
sabores. 
FLOCOS DE MILHO, tipo cozido, 
enriquecido com ferro e ácido fólico, milho 
livre tegumento, seco, tostado e recoberto, 

características adicionais enriquecido corn 
III vitaminas e sais minerais, com glú, Pacote de un 720 

500 gr. Necessária Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro de 

2002) (ANVISA). Validade: No minimo 3 

(três) meses a partir da data de entrega. 

Item 

un 720 

18 
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TE DE LICITAÇÃO 
Considerar as datas conforme programação 
de entrega. A data de validade deverá constar 

da embalagem. 

IV 

POLVILI-IO DOCE, tipo l, origem 
amiláceo mandioca, tipo grupo fécula. 

Embalagem, pacotes de 1 kg. Necessária 

Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC 
259 de 20 de setembro de 2002) (ANVISA). 
Validade: No minimo 3 (três) meses a partir 
da data de entregL 

720 

FUBÁ DE MILHO enriquecido com ferro e 

ácido fólico. Produto obtido pela moagem do 

grão de milho, desgerminado ou não. O 
produto deverá conter no máximo 12g de 
sócio por porção de 50g. Deverá ser fabricado 
a partir de matérias primas sãs, limpas, 

isentas de matéria terrosa e parasita. Não 
poderá estar úmido, fermentado ou rançoso. 
Embalagem pacotes de 500 g. Necessária 

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. 

720 

VI 

FARINHA DE MILHO. Produto obtido 

pelo grão de milho desgerminado, de baixa 
umidade em flocos íntegros, homogêneos e 

isentas de substâncias não comestíveis e 

sujidades. No rótulo deverá constar a 

denominação do produto de acordo com a sua 
designação e classificação. Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 de 

setembro de 2002) (ANVISA). Embalagem 
em pacotes de plástico transparente resistente 
e incolor de 500gr. 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. 

720 

VII 

SAL REFINADO, extra, iodado. Cloreto de 

sódio catalisado, extraído de fontes naturais. 

Obrigado a adição de sais de iodo (iodeto de 
potássio, iodato de potássio ou outro sal de 
iodo não tóxico) e antiumectante. 
Embalagem, pacotes de 1 kg. O rótulo deverá 

trazer a denominação “sal” seguida de sua 
classificação. Deverá também constar do 

rótulo, a declaração "iodeto" e a declaração 

dos antiumectantes adicionados. Registro no 

Ministério da Agricultura. 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. 

720 

VIII 

ARROZ AGULHINHA TIPO l, 
beneficiado, polido, limpo, grãos inteiros, 
longos e finos em pacotes de 5 kg. O produto 
deve conter no mínimo 90% de grãos inteiros 
e não poderá apresentar mais que 15% de 

umidade. Embalagem em pacotes de plástico 
transparente, resistente e incolor. O produto 
deverá ser rotulado de acordo com o cereal de 

origem e classificação ~ Rotulagem 
Nutricional Obigtória, RDC 259 de 20 de 

1 .440 
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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. 

CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, embalagem 
aluminizada em pacote de 250 gramas. O 

produto deverá ser 100% arábica conillon, 
IX bebida dura, torração média e conter selo de un 1.440 

qualidade e pureza (ABlC). Validade: No 
minimo 2 (dois) meses, a partir da data de 

entrega 
ÓLEO REFINADO DE SOJA, 900 ml, 
tendo sofrido processo tecnológico adequado 

como de gomagem, neutralização, 
clarificação, frigoriñcação ou não e 

desodorização. Deverá apresentar aspecto, 

cheiro, sabor e cor peculiares e deverá estar 
isento de ranço e de outras características à indesejáveis. O produto deverá conter no 
máximo 230g de gordura monoinsaturadas 

X por porção de 13ml. Na rotulagem deverá un 2.160 
conter as indicações correspondentes à 

classificação e designação - Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de 

setembro de 2002 (ANVISA). Embalagem de 
900ml intactas. 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 
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 de 

primeira qualidade, “extra”, constituído de no 
minimo 95% de grãos na cor característica à 

variedade correspondente, de tamanho e 

formato naturais, maduros, limpos e secos, 

em pacotes de l kg. O produto não poderá 
apresentar mais que 15% de umidade e 0,5% 
de substâncias não comestíveis. Embalagem 

XI em pacotes de plástico transparente resistente un 1.440 
e incolor. O produto deverá ser rotulado de d acordo com o cereal de origem e 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. 
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 
enriquecida com ferro. Produto obtido pela 
moagem exclusiva do grão de trigo são, 
limpo, isento de terra, com no máximo 15% 

de umidade, certificado HACCP. Aspecto de 

pó fino, branco, cheiro e sabor próprios. Em 

pacotes de l kg. Embalagem, pacotes de 

polietileno transparente atóxico, ou papel 
XII branco. No rótulo devera conter a un 720 

denominação “farinha de trigo” seguida do 

tipo - Rotulagem Nutricional Obrigatória. 
RDC 259 de 20 de setembro de 2002 

(ANVISA). Validade: No minimo 2 (dois) 
meses a partir da data de entrega. Considerar 
as datas conforme programação de entrega. A 
data de validade deverá constar da 

embalagem. 
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MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, com 

semola, vitarninado, não fennentado. O 

produto deverá conter no mínimo 2,4mg de 
fibra alimentar e 3,4mg de ferro por porção 

de 80g. Ao serem postas em água não 
deverão turvá-Ia antes da cocção. 

Embalagem: sacos de polietileno atóxico, 
transparente, reforçado de 500gr. Poderá ser 
adicionado apenas de corantes naturais. As un 
massas deverão trazer no rótulo a designação 

expressa de sua natureza - 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. 

EXTRATO DE TOMATE em embalagem 

(lata de 340g), produto resultante de  concentração da polpa de tomates maduros, 
' sem pele e sem semente, por processo 

tecnológico adequado. 0 produto deverá 
conter BRíX mínimo de 18%, fibra alimentar 
minimo de 1,2g, carboidratos máximo de 3g 

por porção de 30g, estar isento de 

fermentações, não indicar processamento 
XIV defeituoso e apresentar as. características: un 720 

aspecto massa espessa, cor vermelha, cheiro 
e sabor próprio. No rótulo deverá constar a 

denominação do produto e sua 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. 

DOCE DE GOIABA, embalagem de 500 

gr., doce massa, sabor goiabada, com 

ingredientes: polpa de goiaba, açúcar, líquido 
e ácido cítrico prazo validade 12, aplicação 

sobremesa. Necessária 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 
VALOR TOTAL DA CESTA BÁSICA 

XIII 1.440 

un 720  XV 

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 

21 
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ANExo vII 
PREGÃO ELETRôNIco DE REGISTRO DE PREços N° 09/2017 

PROCESSO LIcITATóRIo N° 301/2017 

MENOR PREÇO PoR LoTE 
MINUTA DE CARTA-PROPOSTA 

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

instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

1. IDENTIFICAÇÃO oo coNc0RRENTE: 

Razão social do Licitante: 
a CNPJ: f) Endereço: 

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

Cestas Básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais ativos do SAAE de Piumhi-MG, composta 
dos produtos abaixo especificados, em atendimento a Lei Municipal n° 1.804/2007 e suas alterações: 

LOTE 2 - COTA RESERVADA 25 96 PARA ME E EPP (Quantidade estimada de 240 cestas a serem 
distribuídas aos Servidores ativos do SAAE de Piumhi/MG) 

Especificação e quantidades dos 
itens/gêneros que a integram 

AÇÚCAR CRISTAL, contendo no minimo 
99,3 % de sacarose, deverá ser fabricado de 

suco de cana, livre de fermentação, isento de 

materia terrosa, de parasitas e de detritos  animais ou vegetais. Embalagem primária em 
sacos plásticos resistentes de 5 kg. No rótulo 

I deverá trazer a denominação “açúcaf”, 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. 
CREME DENTAL COM FLÚOR E 

MICROPAERICULAS DE CÁLCIO, 
II embalagem com 90 gramas. Gel dental com un 240 

flúor ativo, baixa abrasívidade, 90g, Vários 
sabores. 

FLOCOS DE MILHO, tipo cozido, 

enriquecido com ferro e ácido fólico, milho 
livre tegumento, seco, tostado e recoberto, 

! caracteristicas adicionais enriquecido com 

I III vitaminas e sais minerais, com glú, Pacote de un 240 
I 

V. Total 
Item Und. Quant. Marca. V.Unitário. 

u n 240 

500 gr. Necessária Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro de 

2002) (ANVISA). Validade: No mínimo 3 

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

embalagem. 

POLVILHO DOCE, tipo l, origem amiláceo 
mandioca, tipo grupo fécula. Embalagem, 
pacotes de 1 kg. Necessária Rotulagem 

IV Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 de un 240 
setembro de 2002) (ANVISA). Validade: No 
mínimo 3 (três) meses a partir da data de 

entrega. 
FUBA DE MILHO enriquecido com ferro e 

ácido fólico. Produto obtido pela moagem do 

grão de milho, desgerminado ou não. O produto 
deverá conter no máximo 12g de sócio por 
porção de 50g. Deverá ser fabricado a partir de 

matérias primas sãs, limpas, isentas de matéria 
terrosa e parasita. Não poderá estar úmido, 
fermentado ou rançoso. Embalagem pacotes de 
500 g. Necessária Rotulagem Nutricional 

FN 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. 

FARINHA DE MILHO. Produto obtido pelo 

grão de milho desgerminado, de baixa umidade 
em flocos íntegros, homogêneos e isentas de 

substâncias não comestlveis e sujidades. No 
rótulo deverá constar a denominação do 
produto de acordo com a sua designação e 

VI classificação. Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro de 

2002) (ANVISA). Embalagem em pacotes de 

plástico transparente resistente e incolor de 

500gr. Validade: No mínimo 3 (três) meses a 

partir da data de entrega. Considerar as datas 

confonrie programação de entrega. A data de 

validade deverá constar da embalagem. 

SAL REFINADO, extra, iodado. Cloreto de 

sódio catalisado, extraído de fontes naturais. 

Obrigado à adição de sais de iodo (iodeto de 
/N potássio, iodato de potássio ou outro sal de iodo 

não tóxico) e antiumectante. Embalagem, 
pacotes de 1 kg. O rótulo deverá trazer a 

denominação “sal" seguida de sua 
VII classificação. Deverá também constar do un 240 

rótulo, a declaração “iodeto” e a declaração dos 

antiumectantes adicionados. Registro no 

Ministério da Agricultura. 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. 
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, beneficiado, 

polido, limpo, grãos inteiros, longos e finos em 
pacotes de 5 kg. O produto deve conter no 
minimo 90% de grãos inteiros e não poderá 
apresentar mais que 15% de umidade. 

Embalagem em pacotes de plástico 
transparente, resistente e incolor. O produto 
deverá ser rotulado de acordo com o cereal de 

origem e classificação - Rotulagem Nutricional 
Obrigatória, RDC 259 de 20 de setembro de 
2002 (ANVISA). Validade: No mínimo 3 (três) 
meses a partir da data de entgga. Considerar 

un 240 

un 240 

VIH un 480 

23 
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as datas conforme programação de entrega. A 
data de validade deverá constar da embalagem. 

CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, embalagem 
aluminizada em pacote de 250 gramas. O 

produto deverá ser 100% aràbica conillon, 
IX bebida dura, torração média e conter selo de un 480 

qualidade e pureza (ABIC). Validade: No 
mínimo 2 (dois) meses, a partir da data de 

entrega 
ÓLEO REFINADO DE SOJA, 900 ml, tendo 

sofrido processo tecnológico adequado como 

de gomagem, neutralização, clarificação, 
frigorificação ou não e desodorização. Deverá 
apresentar aspecto, cheiro, sabor e cor 
peculiares e deverá estar isento de ranço e de 

outras características indesejáveis. O produto 
deverá conter no máximo 2,90g de gordura 
monoinsaturadas por porção de 13ml. Na 
rotulagem deverá conter as indicações Í correspondentes à classificação e designação - 
Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 
de 20 de setembro de 2002 (ANVISA). 
Embalagem de 900ml intactas. 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 
FElJAO CARIOQUINHA TIPO 1 de 

primeira qualidade, “extra”, constituido de no 
mínimo 95% de grãos na cor característica à 

variedade correspondente, de tamanho e 

formato naturais, maduros, limpos e secos, em 

pacotes de l kg. O produto não poderá 
apresentar mais que 15% de umidade e 0,5% de 

substâncias não comestíveis. Embalagem em 
XI pacotes de plástico transparente resistente e un 480 

incolor. O produto deverá ser rotulado de 
acordo com o cereal de origem e classificação 

- Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 

de 20 de setembro de 2002 (ANVISA). 
Validade: No mínimo 3 (três) meses a partir da d data de entrega. Considerar as datas conforme 
programação de entrega. A data de validade 
deverá constar da embalagem. 
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 
enriquecida com ferro. Produto obtido pela 

moagem exclusiva do grão de trigo são, limpo, 
isento de terra, com no máximo 15% de 

umidade, certificado HACCP. Aspecto de pó 

ñno, branco, cheiro e sabor próprios. Em 
pacotes de I kg. Embalagem, pacotes de 

XII polietileno transparente atóxico, ou papel 
branco. No rótulo deverá conter a denominação 

“farinha de trigo" seguida do tipo - Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de 
setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No 
minimo 2 (dois) meses a partir da data de 
entrega. Considerar as datas conforme 
programação de entrega. A data de validade 
deverá constar da embalagem. 
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, com 

sêmola, vitaminado, não fermentado. O 
XIII produto deverá conter no mínimo 2,4mg de un 480 

fibra alimentar e 3,4mg de ferro por porção de 

80g. Ao serem postas em água não deverão 

ó!  Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

a 

un 720 

un 240 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
turvá-la antes da cocção. Embalagem: sacos de 

polietileno atoxico, transparente, reforçado de 
500gr. Poderá ser adicionado apenas de 
corantes naturais. As massas deverão trazer no 

rótulo a designação expressa de sua natureza- 
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. 

EXTRATO DE TOMATE em embalagem 

(lata de 340g), produto resultante de 

concentração da polpa de tomates maduros, 
sem pele e sem semente, por processo 

tecnológico adequado. O produto deverá conter 
BRIX minimo de l8%, fibra alimentar mínimo 
de 1,2g, carboidratos máximo de 3g por porção 

de 30g, estar isento de fermentações, não *j XIV indicar processamento defeituoso e apresentar 
as. caracteristicas: aspecto massa espessa, cor 
vermelha, cheiro e sabor próprio. No rótulo 
deverá constar a denominação do produto e sua 

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 confonne programação de entrega. A 
data de validade deverá constar da embalagem. 

DOCE DE GOlABA, embalagem de 500 gr., 
doce massa, sabor goiabada, com ingredientes: 

polpa de goiaba, açúcar, líquido e ácido cítrico 
prazo validade 12, aplicação sobremesa. 

XV Necessária Rotulagem Nutricional Obrigatória. un 240 
(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 

VALOR TOTAL DA CESTA BASICA 

é?  Serviço Autônomo de Água e Esgoto   

un 240 

Condições Gerais:  A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão. 
Local e Data 
Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representante Legal 
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PORTARIA - SAAE - PIUMHI n. 18I2017 

DESIGNA PREGOEIRA PARA ATUAÇÃO NAS LICITAÇÕES 
NAS MODALIDADES PREGÃO PRESENCIAL E 

A - ._ , . ELETRÔNICO EPREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO NO 
A REGISTRO DE PREÇOS, NO PERIODO COMPREENDIDO 

ENTRE MARÇO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Í_ 
y. 

e 

_ ,A O Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
É _ ' ,  PiumhilMG, 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, PREGÃÕ ELETRONICO E PRESENCIAL NO 

REGISTRO DE PREÇOS, regulamentados pela legislação pertinente, 
com o ,ORIGINAL 

ÊÊÉÊÉÊ-\EARQUIVADO NESTA 
- AUTARQUIA. 

R E S 0 L V E: PU    r  
Art. 1°. Designar também para exercer as atríbuiç s legais de 

,Pregoeira na realização de compras nas modalidades de licitação tipo PREGÃO 
PRESENCIAL e ELETRONICO 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 

' -p__ara o SAAE de Piumhi. 

1o 

“W 

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 

E _ .nomeada será composta pelos seguintes servidores: 

Mania Luciana Goulart de Castro 
Sônia Roseni Costa ' 

Ailton Francisco Figueiredo  
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Art. 4°. As atribuições da Pregoeíra e equipe de apoio são 
aquelas estabelecidas nas Portarias n. 05/2017 e 06/2017, sendo que deverão 
desempenhá-Ias concomitantemente como as atribuições de seus respectivos 
cargos públicos. 

Art. 5°. Esta Portaria terá vigência até 31 de dezernbro de 2017. 

Art. 6°. Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Piumhi-MG, 24 de fevereiro de 2017. 

as 
g_ O 

Eng. ODÉCIO _ A SILVA MELO 
Diretor Executivo do SAAE 

CONFERE com o om 
SE ACHA ARQUIVADO  
AUTARQUIA.       . 1._ N 

ceanrlcmos mm rms n: CUHPRHIENTO \ 

A0 preposto no ARTIGO 72 D um 
MUMCIPAL que PUBUQUEI M0 › - uo auunno n¡ Aviso raumclmenonrunsmmsmneucu 
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PORTARIA -SAAE-PIU-OSG/ 2017 

NOMEIA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, FISCALIZAÇÃO DE AMOSTRAS DE 

BENS LICITADOS 

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

RESOLVE 

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

-Maria das Graças Ferreira Barros Goulart - Presidente 

-Rosilaine Ferreira Silva Figueiredo - Membro 

-Adilson José Pereira - Membro 

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

Art. 3°) Nos casos de recusa de recebimento de mercadorias e prestação de 
serviços por desconformidade com o edital, ou por não atender especificações mínimas 
de qualidade, a comissão deverá elaborar laudo circunstanciado submetendo-o a 

comissão de licitação. 

Art. 4°) O mandato dos funcionários acima nomeados será de 01(um) ano 
contados da assinatura da portaria. 

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

CONFERE com o ORIGINAL 
se ACHA ARQUIVADO NESTA 

Piumhi-MG, 27 de junho de 2017. AUTARQUIA. 
p UMHI - o  PIUMHI. 5 @q 

Eng° Odécio ha Silva Melo Diretor Executivo do SAAE 
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seguinte Lei: 

   Estado de Minas Gerais . 

C.N.P.J. 16.781.346l0001-04 CEP 37925-000 - Piumh _ 0";  
Tel.: (37) 3371-9950 

LEI N° 180412007 

"Autoriza o Municipio a instituir o programa de doação de cestas básicas aos 
servidores públicos ativos da Administração Direta e Indireta Municipal e dá 
outros providências 'í 

A Câmara Municipal de Piumhi aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono a 

Art. 1° - Fica a Adminisuação Direta e Indireta Municipal, autorizada a 

proceder a doação de cestas básicas aos servidores públicos municipais ativos. 

Art. 2° - O valor da cesta básica a que alude o artigo 1° desta Lei deverá ser 

suñciente para aquisição dos seguintes aiimentos: 

I - 1 (unnpacotedeaçúcarcristal de5 kg;«/ 
II - 1 (um) pacote de arroz longo ñno, tipo 01, parboilizado de 5 Kg; a2/ 
III - 2 (dois) pacotes de café moído e torrado de 2I50 g; 
IV - 1 (um) creme dental de 90 g;/ ç 

V - I (uma) lata de extrato de tomate de 350 g;/' 
-VI-1(um)pacotedcfarinhademi1hodeS00g;/ 
VII - 1 (um) pacote de farinha de trigo especial de 1 Kg; x 
VIII - 2 (dois) pacotes de feijão carioca, tipo 01, de 1 Kg;/ 
IX - 1 (um) pacote de flocos de milho de 500 g; 

X- 1 (unüpacotede fubádemilhode 500 g; ¡- 

XI - 1 (uma) unidade de doce de goiaba de 500 g; z 
XII - 2 (dois) pacotes de macarrão espaguete com semeia de 500 g;/ 
XIII - 2 (duas) unidades deóleo de soja de 900 1111;/ 

XIV - 1 (um) pacote de polvilho de 1 Kg; e,/ 
XV- 1 (um) pacote de salreñnado de 1 Kg; " 

r  f 



Estado de Minas Gerais - _ - 

C.N.P.J. 16.781.346/0001-04 CEP 37925-000 - Piumhi - 

Tel.: (37) 3371-9950 

Art. 3° - O servidor que acumula cargo fará jus à percepção de apenas uma 

cesta básica. 

Art. 4° - 0 auxílio relativo à doação das cestas básicas  será: 

I) incorporado ao vencimento ou remuneração; 

II) configurado como rendimento tributável e nem sofrerá incidência de 

contribuição para a seguridade social do servidor público. 

Art. 5° - A aquisição _de cestas básicas se efetivar-á, quando for o caso, 
mediante processo Iicitatório. 

Art. 6° - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de 

dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento anual consolidado. 

Parágrafo único. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi - SAAE, 

ñca autorizado a proceder a abertura de um crédito adicional especial no orçamento vigente, 

no valor de RS 7.000,00 (sete mil reais), na rubrica 11° I7.331.0021.2006 - Apoio e Benefícios 

aos Servidores - 3390.32.00 - Material de Distribuição Gratuita, utilizando como fonte de 

recursos a anulação parcial da dotação orçamentária n° 1751204472002 - Operação e 

Manutenção do Sistema de Água Urbano - 323.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica, no valor de Rs 7.000,00 (sete mil reais). l 

Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

Piumhi, 22 de outubro de 2007. 

PREFEITO MUNICIPAL 

  



mm IIJHICIPFI. o: num: ::rm/ásia 15:3? mois? 

Estado de Minas Gerais 
C.N.P.J. 151313451000144 CEP 37925-000- ' iii-MG.  

- Tai.: (a7) ssa-gsm 

LE] u** usa/mg 

Amam:: redação dosincísoslleâall 
doartz' dah¡ 1.aa4,de22._1o.2oo7, 

A Cámara Municipe! de Piumhi aprovou, e eu, Prefeito Municipa¡ 

ds Piumhi, sanciona a seguinte Lei: 

_ Art. 1°. Fica alterada a redação dos incisos !l e XIII do art. 2° da 
Lei 1.804. de 22 de outubro de 2007. passando a ter a seguinte redação: " 

"Art. 2° -  à 

I -  ' - - 

ll - 2 (dois) pacotes de arroz longo, ñno, tipo 01, de 5 kg,- 

;Íll - 3 (três) unidades de óleo de soja de 900_ mk" i 

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação." 

revogando-sa as disposições em contrário. ' - 

Piumhi, 1° de setembro de 201o 

MAE/gw  
PREFEITO MUNICIPAL 
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semp humano do Água o Esgoto 
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Anarquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 211 - Centro- 37925-@9 PÍULÉÍMG -Tddhl 37-3371-1331   
RESOLUÇÃO N° 114. DE 03 DE OUTUBRO DE 2011. 

nseummerm o s 1° no ART. 2° DA LEI N' 10.520, DE 17 
DE JULHO DE 2002, QUE TRATA DO PREGÃO POR MEIO DA 
UTILIZAÇÃO na nscuasos n¡ TECNOLOGIA DA 
!NFORMAÇÃO a DÁ ourm PROVIDÊNCIAS. 

O Presidente do Comitê Técnico e Administrativo do 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG, na uso de suas atribuições 
legais, que lhe são conferidas pela alínea  do inciso Vi do art. 1° e do art. 36, do 
Regimento interno do Comitê Técnico e Administrativo do SAAE e, 

CONSIDERANDO o disposto no § 1° do art. 2°. da Lei 

Federal n° 10.520/02: 
CONSIDERANDO, mais, a necessidade de promover a 

transparencia iiscai, o interesse público, a racionalização e a agilidade dos 
processos administrativos para a aquisição de bens e serviços comuns pelo Serviço 

Autônomo de Água e Bgoto de Piumhi-MG ; 

e CONSIDERANDO. ainda. a necessidade de proporcionar 
a facilitação-do controle, a ampliação da disputa entre fornecedores, a redução 
de custos e a celeridade na tramitação burocrática e, ainda, implementar uma 

moderna administração: 
CONSIDERANDO, também. a necessidade de adotar 

medidas que venham desempenhar reievante função no processo de 
aperfeiçoamento na gestão dessa instituição, resgudrdados os requisitos de 

segurança' e eficiência: 
CONSIDERANDO, outrossim, a necessidade de adotar 

medidas que contribuam para a redução do déficit operacional: 

CONSlDEllANDO, finalmente. azràeqagãgaggnae utilização - - - ' - o ORIGINAL 
de recursos de tecnologia da informaçao. SE ACHA ARQUWADO NESTA 

e AUTARQUIA. 
P|UMH| - G   

RESOLVE: 

 r Art. 1° - Este Regulamen -  ' - - o 

procedimentos relativos a licitação, na modalidade pregão, por mei a utilização 
de recursos de tecnoioia da informação, denominada pregão eletrônico, 
destinado a aquisição de bens e serviços comuns do serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Piumhi-MG, quaiquer que seja o vaior estimado. 



 

  Engate 
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Parágrafo Único - consideram-se bens e serviços comuns 
aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser concisa e 
objetivamente detinidos no objeto do edital, em perfeita conformidade com as 
especificações usuais praticadas no mercado. Principalmente quando se tratar de 
obras e serviços de engenharia em que se averiguar que o objeto não necessita de 
aferição técnica mais apurada; sendo considerado rotineiro e usual. apresentando 
identidade e caracteristica padronizada que se encontra disponivel, a qualquer 

tempo, num mercado próprio. 

_ Art. 2° - 0 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Piumhi-MG, a qualquer tempo. podera proceder ao Pregão Eletrônico dos bens e 
serviços comuns. com vistas ao abastecimento do almoxarifado. assim como a 

manutenção dos serviços gerais. 

§ i° - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi- 
MG realizará os pregões eletrônicos por intermédio de Bolsas de Mercadorias, nos 

termos dos §§ 2° e 3° do art. 2° da Lei n° 10.520/02. 

§ 2° - Para participar de pregões eletrônicos as pessoas 
interessadas em contratar com o Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Piumhi- 
MG deverão estar devidamente credenciadas junto as corretoras de mercadorias 
associadas as Bolsas de Mercadorias constantes do edital. 

§ 3° - O credenciamento junto ã corretora de 
mercadorias deverá ser realizado em prazos fixados no editai. 

. a § 4° - Os interessados participarão dos pregões 
eletrônicos por intermédio de corretora de mercadorias com poderes para. em seu 
nome, oferecer propostas, formular lances, negociar. recorrer e praticar os demais 

atosginerentes ao certame. 
§ 5° - A corretora de mercadorias é responsavel por 

todos .os atos praticados pelo credenciado. em seu nome. no sistema eletrônico do - . GINÀL 
95990- - . _ CONFERÀE COM o OR' ESTA 

§ 6° - O envio da proposta VincÕIBP-ÊÊCÊIA'  
as condições e obrigações inerentes ao certame. ptuMHl. ' 

_ § 7° - O requerimento do interesso. dirigido ~ : 

Mercadorias, para canceiamento da senha do representante por ele indic do. não 
elide a sua responsabilidade pelos atos praticados pelo credenciado ate o dia e 

hora do respectivo protocolo. 
Art. 3°- Para os efeitos desta Resolução. considera-se: 

l - métodos de autenticação de acesso: recursos de 
tecnologia da informação que visam garantir q autenticidade da identificação de 
quem esta acessando asinformações do sistema e das informações que estao 

sendo disponibilizadas: 

/f 7 i 
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Autarquia Municipal (Lá 1035190) 

  .-_› .u wwwannplumhhco 110 
Praça Zen Soares 211 - Centro- 37925-000 FIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1331 

il - recursos de criptografia: recursos que permitem 
escrever informações e dados em cifra ou em código, mediante o uso de uma 
palavra chave secreta, de forma a permitir que apenas quem tem acesso a ela 
possa decifrar ou compreender esses dados e informações: 

lll - sistema eletrônico: conjunto de programas de 
computador utilizando recursos de tecnologia da informação para autorizar rotinas 

e processos: 
lv - provedor: uma organização ou companhia que 

provê serviços de armazenamento de dados. de desenvolvimento, de 
manutenção. de hospedagem. de acesso ao sistema eiétrõnico e ã internet e a 
garantia de segurança e integridade de informações. dentre outros serviços: 

V - chave de identificação: conjunto de caracteres que 
identificam, individualmente, o usuãrio do sistema eletrônico: 

V¡ - : situaçao na qual os envolvidos 
com o sistema eletrônico possuem ou passem a possuir chave de identificação e 

senha para acesso ao mesmo, caso necessario. 

Vil - região: entende-se com sendo o espaço territorial 

que compreende um raio de 300 km da cidade de Piumhi-MG: 

7 _ Art 4° - Em conformidade com que estabelece a Lei 
Complementar Federal n° 123, de i4 de dezembro de 2006 - Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, o presente artigo dispõe sobre 
normas acerca da concessão de tratamento diferenciado e simplificado para as 
microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações públicas destinadas as 

-ç - - ; - 0M o ORIGINAL 
aquisiçoes de bens e serviços do SAAE. 321::: EFÀEAÊ Q UN ADO NESTA 

_ AUJARQUIA. 
§ 1° - Para os tins deste artigo. microe w as¡ 5 

de pequenaporte são as definidas nos termos do arlãllãtltitl 
Federal n° _i 23, de i4 de dezembro de 2006. 

   
2° - O enquadramento como microempresa ou 

empresa de pequeno porte dar-se-ã nas condições do Estatuto Nacional da 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar n° 
123. de i4 de dezembro de 2006. em especial quanto ao seu ari. 3°. estando as 
mesmas aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 

daquela Lei Complementar. 
l - A identificação das microempresas ou empresas de 

pequeno porte na sessão pública do pregão eletrônico só deve ocorrer após o 
encerramento dos lances, de modo a dificultar a possibilidade de conluio ou fraude 
no procedimento. l 

§ 3° - Para ampliar a participação das pequenas 
empresas do- municipio de Piumhi-MG e da região nas licitações, o Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG devera. sempre que possivel: 3 
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l - Realizar aquisições de bens e serviços comuns 

destinadas exclusivamente a participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte nas contratações quando o valor não ultrapassar R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais): › 

ll - Na definição do abieto da contratação. não utilizar 
especificações que restrinjam. injustiñcadamente. a participação das 

microempresas e empresas de pequeno parte. 

§ 4° - Por ocasião do_ credenciamento. a microempresa 
ou empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos benefícios estabelecidos 

na Lei Complementar Federal n° 123/06. devera apresentar: 

l - Comprovante de opção pelo SIMPLES obtido no sítio 

da Secretaria da Receita Federal: 
§ 5° - Exigir-se-a da microempresa e da empresa de 

pequeno porte. para fins de habilitação, apenas o seguinte: 

I- Quanto ã habilitação juridica: 

a) Ato constitutivo e alterações subseqüentes da 

empresa, devidamente registrado no órgão competente: 

_ b) Cédula de identidade e CPF do responsavel pela 

empresa. g À 

ll - Quanto ã regularidade tiscal: 

_ . a) Certidão Conjunta de Quitação de Tributos Federais - 

fornecidos pela: 
a.l) Receita Federal e Procuradoria Gerailn dá.: áaçamrgl_ 

Nacional; " ÊÊÃÊÍFÂEAãguivApo NESTA 
_ AujARaurAM 

b) Certidão Negativa expedidas” pê 
Fazenda' da Estado da sede do licitante: ' m” '   

c) Certidão Negativa expect¡ 
ou pela Prefeitura Municipal da sede do licitante: 

a. a 'o Q. a 'à' 'J 

d) Prova de situação regular perante o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço. FGTS (Lei 8.036 de 11.05.90), atraves da 

apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS: 

e) Prova de situação regular perante o instituto Nacional 
de Seguridade Social - lNSS. através da apresentação da CND - Certidão Negativa 

de Débito. 

Á 4 
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_ § 6° - Nas licitações em que participarem. as 
microempresas ou empresas de pequeno porte, deverão apresentar toda a 
documentação exiida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição. 

§ 7° - Havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogável por igual período, a critério do Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito. e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa. 
§ 8° - A declaração do vencedor de que trata o § 7° 

acontecera no momento imediatamente posterior e fase de habilitação, conforme 
estabelece o art. 4°. inciso XV, da Lei n° 10.520, de i7 de julho de 2002. aguardando- 
se os prazos de regularização ñscal para a abertura da fase recursal. 

§ 9° - A prorrogação do prazo previsto no § 7° deverà 
sempre ser concedida pelo Serviço Autônomo de Agua e Esgoto quando requerida 
pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação, devidamente 

justificado. 
§ i0 - Eventual interposição de recurso contra a decisão 

quedeclara o vencedor do certame não suspenderã o prazo estabelecido no § 7° 

deste artigo. 
.: - § li - A não-regularização da documentação, no prazo 

previstojno § _j7°, implicará decadência do direito ã contratação, sem prejuizo das 
sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. sendo 
facultado ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de ciassiñcação, para a assinatura do gontãztgáàggl_ 
ata de registro de preços, ou revogar a licitação. conreneARaulvAoo NESTA SE ACHA 

AUTARQLHA. 

-. - ' § i2 « A regularidade tiscalpé Cond 
para a assinatura do contrato ou da ata de registro de pr .' - s** ' 'gw   

 i3 - Nas licitações do tipo meno_ 
assegurada, como critério de desempate, preferencia de contrataçao para as 
microempresas e empresas de pequeno porte do municipio ou da região. 

. l - Entende-se por empate aquelas situações em que as 
ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores aquelas apresentadas pelas demais 

empresas. = 

li - O disposto noparãgrafo acima somente se aplicará 
quando o melhor oferta válida não tiver SldO apresentado por microempresa ou 

empresa de pequeno porte. 

J 5 
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lll - A preferência de que trata este parágrafo sera 

concedida _da seguinte forma: 
a) Ocorrendo o empate. a microempresa ou empresa de 

pequeno porte do municipio ou da região melhor classificada será convocada 
para apresentar nova proposta no prazo maximo de 05 (cinco) minutos após o 

encerramento dos lances, sob pena de preclusão: 

b) Na hipótese da não contratação da microempresa ou 
empresa de pequeno porte do município ou do região. com base na aiinea "a", 
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem em situação 
de empate. na ordem classificatória. para o exercicio do mesmo direito. 

Art. 5°- O Pregão Eletrônico sera reaiizado em sessão 
pública, por meio de sistema eletrônico que promova a comunicação pela 

internet. § 1° - A utilização dos recursos de tecnologia da 
informação contemplará o uso de recursos de criptografia e de 
autenticação que assegurem condições adequadas de segurança em 
todas as etapas da compra através do Pregão Eletrônico. 

§ 2° - O preão eletrônico sera conduzido pelo órgão 
promotor da licitação. por meio de utilização de recursos de tecnologia da 
informação próprios ou por acordos de cooperação técnica junto a terceiros. 

-. É 3° - Todos quantos participem de licitação na 
modalidade _Pregão têm direito público subjetivo ã ñel observância do 
procedimento estabelecido nesta Resolução, podendo qualquer interessado 
acompanhar ..o seu desenvolvimento, desde que não intertira de modo a perturbar 

«Y ou impedir a reaüzaç palhos. ciados perante o e i 
o  - Serão previamente creden provedor do sistema eletr co a autoridade competente ão Fgão promotor do 

licitação', o pregoeiro. os membros da equipe de apoio. os operadores do sistema e 

l' os licitantes que participam do pregão eletrônico. CONFERE com o entaum_ - se ACHA ARQUIVADO NESTA 

§ 1° - <›^àtàlâ§ê9êf›" ' 
de chave de identificação e de senha, pessoal e intrans- 
oo sistema eletrônico. . - 

_ § 2° - A chave de identificação e a se ha poderão 
ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico. salvo quando canceladas por 
solicitação do credenciado ou em virtude de sua inabilitação perante o 

cadastro de fornecedores. r 

§ 3° - A perda da senha ou a quebra de sigilo 

deverão ser _comunicadas imediatamente ao provedor do sistema. para 

imediato bloqueio de acesso. _ 

s 

, 7 



l 

l 

ÍÊ 
Sumiço Autñnomo da Agua -o Ingote 

;._'_=_r_,__-.~^›,.I . _lLLrJ-í n-_z WWW ' Willi? CNPJ'. BMIUÊÍÍQ _ 

(Lel 1035/90) Fran Zeca Soares, 211 - Cuo-31925-000 HUMEIIMG -Tdehx 37-3371-1332  
§ 4° ~ O uso da senha de acesso pelo licitante é de 

sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 'transação efetuada 
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema 
ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha. ainda que por terceiros. 

§ 5° - O §unto ao provedor do 
sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu representante 
legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico. ' 

Art. 7° - Caberá a autoridade competente do órgão 
promotor do pregão eletrônico. providenciar o  do 
pregoeiro e da respectiva equipe de apoio designados para a condução do 

pregão. 
Parágrafo Único - À autoridade competente. 

designada de acordo com as atribuições previstas em lei. cabe: 

l- determinar a abertura da licitação: 

g ll - designar o pregoeiro e os componentes da 

equipe de apoio: 
_ _- lll - decidir os recursos contra atos do pregoeiro e 

equipe de a_poio: 

lV - homologar o resultado da licitação e promover 

a celebração do contrato. ' , CONF 
_ se AciíEAããH.&8ã'Sé§?k 

Art. 8° - Caberá ao pregoeirozAuTARoçàsàmHl 
PIUMHI,  z 

l - a abertura e exame das pr  
preços apresentadas por meio eletrônico: 

    
ll - a adjudicação do proposta de menor preço: 

lll - a elaboração da ata; 

lV - a condução dos trabalhos da equipe de apoio: 

V - o recebimento, o exame e a decisão sobre 

Ã 7 

recursos: 
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_ Vl - o encaminhamento do processo devidamente 
instruído. após a adjudicação. a autoridade superior, visando e: 

homologação e a contratação: 

Vll - as demais atribuições previstas na Lei Federal n° 

10.520, de i7 de julho de 2002. 

Art. 9° - Caberá ao pregoeiro a abertura e exame 
das propostas iniciais de preços apresentadas por meio eletrônico e as 
demais atribuições previstas nos incisos abaixo. 

\Úi ; 
Il - O recebimento das propostas de preços e da 

documentação de habilitação: h . 

lll - A analise das propostas de preços. o seu exame e a 

ciassiñcação das propostas: 
lV - A condução dos procedimentos relativos aos lances 

e a escolha da proposta ou lance de menor preço: 
V - A abertura dos envelopes de documentação de 

     
 

habilitação: CONFERE a i com o ORIGINAL 
ss o 

Vi- A adjudicação da propnstàciââãâtagràeg: NESTA . g z 

vu - A elaboração da ata: pmL-Qgf-E-;í . . 

Vlll - A condução dos trabalhos da equie- de apoio: 

IX - o recebimento. o exame e o parecer sobre os 
recursos: f 

o X - O encaminhamento do processo devidamente 
instruída, após a adjudicação. à autoridade competente para ñns de 

homologação. 
Art. i0 - O licitante sera responsavel por todas as 

transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico. 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

. Parágrafo único - lncumbira ainda ao licitante 
acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do pregão, ticando responsavel pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão. 
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Art. li - A definição do objeto deve ser realizada de 
forma precisa, suliciente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, 
irrelevantes ou desnecessárias. limitam ou trustrem a competição ou a realização do 
fornecimento. devendo estar refletida no termo de referência. 

Art. i2 - A sessão pública do pregão eletrônico será 
regida pelas regras especiticadas no art. 4° da Lei Federal n° 10.520. de 17 de julho 

de 2002, e pelo seguinte: 
l - a convocação dos interessados sera efetuada por 

melo de publicação de aviso 'no Diario Oficial . facultatlvamente. por meios 
eletrônicos: ' ' 

ll - do aviso do Edital deverão constar o endereço 
eletrônico onde ocorrerá a sessão pública. a data e hora de sua realização e a 
indicação de que o pregão será realizado por meio de sistema eletrônico: 

lll - todas as referências de tempo no Edital. no aviso e 
durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasilia - DF - e, 
dessa forma. serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa 

ao certame: 
lV ~ os licitantes ou seus representantes legais deverão 

estar previamente credenciados junto ao órgão provedor: 

V - a participação no preão dar-se-ó por meio da 
digitação: .da senha privativa do representante do licitante e subseqüente 
encaminhamento de proposta de preço em data e horário previsto no Edital. 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico:  CONFERE com o 0B GINAL 
- ._ e Vl - o encaminhamento deste @Hanna/Anais A 

eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atenüifrtêlãgLmmñi_ actas de 
habilitação previstas no Edital; PlUlVlHl, g5¡  _e _ . 

     
Vll - a partir do horario previst no '- a. i 

'sessão pública do pregão eletrônico. com a divulgação das proposta de preços 
recebidas e em perfeita consonância com as especificações e condições de 

fornecimento detalhadas pelo Edital: 
Vlll - aberta a etapa competitiva, sera considerado 

como primeiro lance a proposta inicial de menor valor apresentada. sendo que. em 
seguida, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico. sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento 

e respectivo horario de registro e valor: 
IX - os licitantes poderão oferecer lances sucessivos. 

observado o horario lixado e as regras de aceitação: 

_ X - só serão aceitos lances cujos_ valores forem interiores 

ao último que tenha sido anteriormente registrado no sistema: Á 9 
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Xi - não serao aceitos dois ou mais lances de mesmo 

valor. prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar; 

_ Xil - durante o transcurso da sessao pública. os licitantes 
serao informados. em tempo real. do valor do menor lance registrado que tenha 

. sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do 

lance: 
xiii - a etapa de lances da sessao pública, prevista em 

Edital, sera encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido 
pelo sistema eletrônico aos licitantes. após o que transcorreró periodo de tempo de 
até trinta minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico. 
findo o qual sera automaticamente encerrada a recepção de lances: 

XlV - o pregoeiro anunciará o licitante vencedor 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessao pública ou, 
quando for o caso. após negociação e decisao pelo pregoeiro acerca da 
aceitação do lance de menor valor: ' 

XV - altemativamente ao disposto no inciso anterior. 
podera ser previsto em Edital o encerramento da sessao pública por decisao do 
pregoeiro. mediante o encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos 
lances e subseqüente transcurso do prazo de trinta minutos. findo o qual sera 

encerrada a recepção de lances: AUTARQUIA. 
= E _ e XVI - como requisito para a celebração do tiIatUiGo 

vencedor devera apresentar o documento original ourcópia a - - 

_mama . 

. _ ' _ ;i XVII - o interesse do licitante em interpor recurs 
ser manifestado, através do sistema eletrônico. imediatamente após o 
encerramento' da fase competitiva do pregão. sendo que. para o 
encaminhamento de memorial e contra-razões sera facultada a utilização de 
endereço-eletrônico na Internet ou fax previamente divulgados em Edital. com 
posteriorericaminhamento do original, observado o prcuo de tres dias: 

XVlll - encerrada a etapa de lances da sessao pública, o 
licitante detentor da melhor oferta devera comprovar. no prazo e endereço 
estabelecidos no Edital, a situaçao de regularidade na forma dos arts. 28 a 31 da Lei 
Federal n° 8.666, de 21 de iunho de 1993, podendo esta comprovação dar-se 
mediante encaminhamento da documentação via fax. com posterior 
encaminhamento do original ou cópia autenticada. observados os prazos legais 

pertinentes: 
XlX - nas situações em que o Edital tenha previsto 

requisitos de habilitação não compreendidos pela regularidade perante o Cadastro 
de Fornecedores, o licitante devera apresentar, imediatamente. cópia da 
documentação necessaria, por meio de tax. com posterior encaminhamento do 
original ou cópia autenticada, observados os prazos legais pertinentes: 

í 10 

CONFERE COM O ORlGlNÀL 
SE ACHA ARQUIVADO NESTA 
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. e XX - a indicação do lance vencedor, a massificação dos 
lances apresentados e demais informações relativas ã sessão pública do pregão 
constarão de ata divulgada no sistema eletrônico. 

Art. i3 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for 
aceitável. ou se o licitante desatender as exigências habilitatárias, o pregoeiro 
examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo ã sua habilitação, na ordem de classificação e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma proposta ou iance que atenda ao edital. 

Parágrafo único - Na situação a que se refere acima. o 
pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

FX_ _ Art. ..i4 - constatada o atendimento das exigências 
* tixadas no edital. o licitante será declarado vencedor sendo-lhe adjudicado o 

objeto do certame. 

Ari. i5 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos 
requisitos de habilitação. referida no inciso l. do art. i2 do Decreto n° 4.336/06, 
sujeitará o licitante 'as sanções previstas na Lei Federal n° 10.520, de i7 de julho de 
2002. 

Art. i6 ~ No caso de desconexão com o pregoeiro, no 
decorrer da etapa competitiva do pregão. o sistema eletrônico poderá 
permanecer acessivel aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o 
pregoeiro; quando possivel, sua atuação no certame, sem prejuizo dos atos 

realizados. _ 

-_ Parágrafo único - Quando a desconexão persistir por 
tempo superior a dez minutos. a sessão do pregão será suspensa e terá reinício 

que somente após' comunicação expressa aos participantes. 

i _ _ Art. i7 - Aplicam-se. no que couber, as disposições da 
Leis n'° 8.666,_ de 2i de junho de 1993 e 10.520, de i7 de julho de 2002. 

; Ari. i8. Esta Resolução entra em vior na data de sua 

publicação. 
CONFERE com o 
sE ACHA Aaauuvaâãiãâãêk 

Piumhi-MG, 03 de Outubro de 2011. AUTARQusA. 
PIUMHI- G 

PIUMHI, Qâiü  
f_ of:: 42;, u., . 

/314 &AÁKÀÉ ./ 
3d/ ã Arlindo saibas:: Neto t' _ Pre ' ente do Comitê Técnico e Administrativo do SAAE 
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RESOLUÇÃO N' 116. DE 02 DE MAIO DE 2012. 

ALTERA DtSPOSHTVOS DA RESOLUÇÃO N' 114, o¡ os o¡ 
OUTUBRO DE 2011, ou: REGULAMENTA o § 1° no ART. 2° 
DA LE¡ 24° 10.520, os 17 o¡ JULHO o¡ 20m E o¡ OUTRAS 

PROVIDENCMS. 

_ O Presidente do Comitê Técnico e. Administrativo do 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi-MG. no uso de suas atribuições 
legais. que the são conferidas peta alinea "b". do inciso Vl do art. 1° e do art. 36. do 

'N Regimento Interno do Comitê Técnico e Administrativo do SAAE e. 

CONSIDERANDO o princípio da economicidade impõe a 
'adoção da soiuçõo mais conveniente e eñciente sobre o ponto de vista da gestao 
dos recursos públicos. porquanto todo atividade administrativo envolve uma 
rotação sujeitável a enfoque de custo-beneficio: 

CONSIDERANDO, finalmente. a necessidade da 
promoção do desenvoivimento econômico e social. CONFERE COM o oRlmNAL 

SE ACHA ARQUIVADO NESTA 
ROLVE: AUTARQLHA. 

PIUMHL_ O 

' e ' _ Art. 1°- Os parágrafos 1° ao 7° do art. 2° n    ' ' 

114. de 03 de outubro de 2011. passam a vigorar com a seguinte redação: . 

  
 

' ("Art 2° " ñ O I I I I I C l I I I I I I I I I I I I U I U l I U U U I I I D I I U I I | U I I I O l I D O U D O Í U U I Q I I I O I I I I I C I O I D I U C I D U U I I I I I O C Q I I O I I I I I C I I I I I I I I OI 

_. _"§ 'ià- o serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG 
podera Utilizar .sistema de pregão eietrônico proprio ou de 
terceiros. 

§ 2° - Para participar de pregões eletrônicos os licitantes 
interessados em contratar com o Sen/ice Autônorño de Água e 
Esgoto de Piumhi-MG deverão estar devidamente cadastrados 
junto ao sistema de pregão eletrônico próprio do SAAE-PKJMH¡ ou 
de terceiros constantes do edital. 

§ 3° - O cadastramento junto ao sistema de pregão eletrônico 
próprio do SAAE-PiUMHt ou de terceiros deverá ser reaiizado em 
prazos fixados no edital. ' 

5 4° - Os interessados participarão dos pregões eletrônicos via 
home broker. podendo ofertar propostas. formular tances. 

4 1 



negociar: recorrer e praticar os demais atos inerentes 'ao 
certame. 

§ 5° - O licitante é responsávei por todos os atos praticados no 
sistema eietrônico do pregão. 

§ 6° - O envio da proposta vincuiará o licitante a todas as 
condições e obrigações inerentes ao certame. 

§ 7° - A Ufiiízação por parte do SAAE Piumhi-MG de sistema de 
pregão eletrônico de terceiros habilita o provedor do sistema a 
ajustar com o licitante os serviços pela utiüzação de recursos de 
tecnoiogia da Won-nação. nos termos do inciso iii do art. 5° da Lei 
n° 10.520/02.” 

_ Ari. 2° - O inciso Vi do art. 3° da Resolução n° 114. de 03 
de outubro de 2011. passa a vigorar com a seguinte redação: ' 

"Ari. 3°- .. " 

"Vi - cadastramento: situação na quai os envoividos com o 
sistema eletrônico possuem ou passem a possuir chave de 
identificação e senha para acesso ao mesmo. caso necessário." 

Art. 3° - O parágrafo 4° do art. 4° do Seãêiiüã? õbkiatiodenaamm. 
'O3 de outubro de 2011. passa a vigorar com a seguinte redaçãcse ACHA ARQUIVADO NESTA 

AUTARQUIA, 
P|U . Hl - M 
         “§ 4° - Por ocasião do cadastramento. a ora 

_empresa de pequeno porte que optar peia fruição 
. benefícios estabeiecidos na Lei Complementar Federai n° 123/06. 

,N - ' deverá apresentam" - 

' _ - l¡ ............................................... :pouco:Ituano-cann-nuuIu-¡uu.-uc---u-n--n-uononono---unun-- 

-' o Ari. 4° - Os parárafos 1°. 2°. 5° e caput do ari. 6° da 
Resolução n'° 114. de 03 de outubro de 2011. passam a vigorar com a seguinte 
redação: '  6° # Serão previamente cadastrados perante o provedor da 

sistema eletronico a autoridade competente do órgão promotor 
da iicitação, o pregoeiro, os membros da equipe de apoio, os 
operadores do sistema e os licitantes que participam do pregão 
eletrônica" 

"ã i° - O cadastramento dar-se-á peia atribuição de .chave 
de identificação e de senha, pessoa¡ e intransferfvei, para 
acesso ao sistema eietrônico. 



 
 _'!.I:¡'¡ 

§ 2° - A chave de identificação e a senha poderão. ser 
utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo quando 
canceladas por solicitação do cadastrado. 

§ 5° - O cadastramento junto ao provedor do sistema 
impñco a responsabilidade lego! do licitante ou seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade 
técnica para realização das transações inerentes ao 
pregão eletrônico." 

Art. 5° - O caput do ari. 7° da Resolução n° 1 14, de 03 de 
outubro de 2011, passo a vigorar com o seguinie redação: ' 

"Art. 7° - Caberá à autoridade competente do órgão 
promotor do pregão eletrônico, providenciar o 
cadastramento do pregoeiro e da respectivo equipe de 
apoio designados para a condução do pregão." 

Art. 6° - O inciso V do ari. 8° da Resolução n° 114, de 03 
.de outubro de 201 1. passo o vigorar com o seguinte redação: 

"Art. 8° - .......  . " 
¡ ¡ n - - - ¡ o uooonoucucunuaouuuuun:nunos-a..na.--nuqaonou--u--poqo-n-c-n-aunnu-uocupo- 

"v - o juízo de admissibilidade e o recebimento de 
recursos" 

 Art. 7° - Os incisos l e IX do art. 9° da Resoiuçõo n° 114. de 
03 de outubro-de 201 1, possam o vigorar com a seguinte redação: E COM O omGmAL 

1 g e ÊÊÍÊÊ-iã ARQUIVADO NESTA   _"Art. 9°-.. ..................  .......................................... ...AUTARQÊ#ÊMH1.._'MG É¡ 

PIUMHI, .e -'    "i- O cadastramento dos interessados: 

-u '- lx -"o juízo de admissibilidade e o recebimento de recurs _ 

Art. 8° - Os incisos l, X. Xl, XIV e XVI do ari. 12 do 
Resolução n° 114. de 03 de outubro de 2011. possam o vigorar com a seguinte 
redação: ” 

u "' Art. 12- ....  .............................................................. .. 
o nnnnn an¡ ----------------- o¡ 

"l - a convocação dos interessados será efetuada por meio de 
publicação de aviso na imprensa Oticial, taculiativomente. por 

g meios eietrônicos: __ 

iii"?"55"iêiiáãiãá"Sifêãüã"Léâéêéãiáãies 'legais deverão estar 
previamente cadastrados junto ao provedor do sistema: 



ami-É 
aenbawmmaaácm-aam 

-Hc-:L- ,tt .É'.›.:_,,_:.u!t _nf-  I', P WWW CNPJS  Sonrqzll-Centra-NSIS-MOPIUBEIFMG-Tdúan-&m-B    
X - o sistema apenas aceita lances cujos valores forem inferiores 
ao último que tenha sido anteriormente registrado: 

Xl - o sistema não aceita dois ou mais lances de mesmo valor. 
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro 
lugar, 
H M 

------- .--ou-onao¡por-anuannnnoonoosnoununouunnunnnoonuaopoco¡suauacqnnnuccnucunuoucnnnnnoonnnnonnotooosuuuuoncu 

Xlv - o sistema an unclaró automaticamente o licitante vencedor 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da 
sessão pública ou. quando for o caso, após negociação e~ 

decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor 
valor, 

H 
-ou.ou-o-cu.o-:nuca-ncnoocunco--ou.uun---ao-coca::-cnno¡1naonocnccanninuonnnnnnncu ------- --:uu-:anotou 

XVI - como requisito para a celebração do contrato ou ata de 
registro de preços, o vencedor do certame deverá apresentar o 
documento original ou cópia autenticada? 

-------..- 

Art. 9° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Piumhi-MG. 02 de maio de 2012. 

. _ o ORIGINAL 
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RESOLUÇÃO N° 118/2013. DE 25 DE JANEIRO DE 20i3. 

Regulamenta o Sistema de Registro de Preços 
previsto no alt. 15 da Lei nã 8.666, de 21 de junho 
de 1993. 

O Presidente do Comitê Técnico e Administrativo do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Piumhi-MG, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pela alinea "b", do Inciso Vl do art. i” e do art. 36, do Regimento interno do Comitê 
Tecnico e Administrativo do SAAE e, 

CONSIDERANDO o disposto no art. i5, da Le¡ 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 

PIUHMI-MG: 

CONSIDERANDO, outrossim, a necessidade de adotar medidas que 
contribuam para a redução do déficit público: 

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 da 
nova regulamentação ao art. i5 da Lei 8.666/93. 

R E s o |_ V E; CONFERE COM O ORIGINAL 
SE ACHA ARQUIVADO NESTA 
AUTARQUIA. 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES scams 

Alt. i! As contratações de serviços e a aquisição de bens, quando 
efetuadas peio Sistema de Registro de Preços - SRP, obedecerão ao disposto nesta 

Resolução. 

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

I - Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para registro 
formal de preços relativos ã prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações 

futuras:  . il - ata de registro de preços - documento vínculativo, obrigacional, com 
característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, 

.fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as 
_f . disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas: 

X.-. Ill - órgão gerenciador- Diretoria Executiva, responsavel pela condução do 
;enjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro Í* 
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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. 
Vl - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi-MG: SAAE PluMHI-MG. 

Ari. 39 O Sistema de Registro de Preços podera ser adotado nas seguintes 

hipóteses: 

l - quando, patos características do bem ou serviço. houver necessidade de 
contratações freqüentes: 

Il - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas 
?j ' ' i parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade :te-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. Pista natureza do objeto, não for possível definir previamente o 

        

quantitativo a ser demandado pelo SAAE PIUMHI-MG. CONFERE COM O ORIGlNAL 
SE ACHA ARQUIVADO NESTA 
AUTARQUIA. 

P UMHI - MG 

CAPÍTULO Ii PIUMHI. I a.. _  
DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR z 

Art. 49- Caberã 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 a estimativa individual e total de 
consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos 
basicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização; 

'ñ ll - promover atos necessarios ã instrução processual para a realização do 
procedimento licitatório: 

lil - 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 
basico: 

V - realizar o procedimento licitatório: 
Vl - gerenciar a ata de registro de preços: 
Vll - conduzir eventuais renegociações dos preços registrados: 
VIII - aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 

decorrentes de infrações no procedimento iicitatório: e 
lx - aplicar. garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 

decoprenfüdo descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do desrfumpri erito das obrigações contratuais. em relação ãs suas próprias contratações. 
J¡ 
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CAPÍTULO u¡ 

DAS COMPETÊNCIAS no ónoâo PARTICIPANTE 

Ari. 5! O órgão participante sera responsável pela manifestação de interesse 
em participar do registro de preços, providenciando o encaminhamento ao órgão 
gerenciador de sua estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, 
cronograma de contratação e respectivas especificações ou termo de referência ou 
projeto basico, nos termos da Lei nã 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nã 10.520, de i7 
de julho de 2002, adequado ao registro de preços do qual pretende fazer parte, devendo 

ainda: 

l - garantir que os atos relativos a sua inclusão no registro de preços estejam 
formalizodos e aprovados pela autoridade competente: j .rj Il - manifestar, junio ao órgão gerenciador, sua concordância com o objeto 

' a ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório: e 
ill - tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de 

eventuais alteraçõesparo 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 órgão gerenciador. ' 

, CONFERE com o ORIGlNAL 
CAWTULO W se AcHA ARQUIVADO NESTA' 

AUTARQUlA. 

DA LICITAÇÃO PARA REGISTRO o¡ rnsgomm P H'    Art. 69 A licitação para registro de preços sera -s-- ' o - - - Í -- 
pregão, nos termos da Le¡ n° 10.520, de 2002, e sera precedida de ampi 
mercado. 

§ 1! O julgamento por técnica e preço podera ser excepcionalmente 
adotado, a critério do órgão gerenciador e mediante despacho fundamentado dc 
autoridade maxima do órgão ou entidade. 

§ 22 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 podera dividir a quantidade total do item em 
lotes, quando técnica e economicamente viável, para possibilitar maior competitividade, 
observada a quantidade minima, o prazo e o local de entrega ou de prestação dos 

serviços. 
5 1! No caso de serviços, a divisão se dara em função da unidade de 

medida adotado para aferição dos produtos e resultados, e sera observada a demanda 
ecifico de cada órgão ou entidade participante do certame. . 

já? § 2! Na situação prevista no § i9, deverá ser evitada a contratação, em um ,f aêsmo órgão ou entidade. de mais de uma empresa para a execução de um mesmo 

ã; jserviço, em uma mesmo localidade, para assegurar a responsabilidade contratuai e o p í5adronização. 3 
a» I/rr» / 

x_.._.__-/ 
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A11. 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 minimo: 

l - a especificação ou descrição do objeto, que explicitara o conjunto de 
elementos necessarios e suficientes, corn nível 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: 
Ill - estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não 

participantes, observado o disposto no § 49do art. 21, no caso de o órgão gerenciador 
admitir adesões: 

lV - quantidade minima de unidades a ser cotada, por item, no caso de 
bens ' r¡ V - condições quanto ao local, prazo de entrega, forma de pagamento, e 
nos casos de serviços, quando cabível, frequencia, periodicidade, caracteristicas 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. il: 
Vl¡ - órgãos e entidades participantes do registro de preço: 
VIII - modelos de planilhas de custo e minutas de contratos, quando cabível: 
lX - penalidades por descumprimento das condições: 
X - minuta da ata de registro de preços como anexo: e 
Xl - realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da 

vantajosidade. 

§ 1! O edital podera admitir, como critério de julgamento, o menor preço 
aferido pela oferta de desconto sobre tabela de preços praticados no mercado, desde 

que tecnicamente justificado. 
§ 2! Quando o edital previr o fornecimento de bens ou prestação de 

. _. . serviços em locais diferentes, é facultada a exigência de apresentação de proposta 
_ ?X _ diferenciada por região, de modo que aos preços sejam acrescidos custos variaveis por 

t região. § 3! A estimativa a que se refere o inciso ill do caput não será considerada 
.para fins de qualificação técnica e qualificação econômico-financeira na habilitação do 
licitante. 

Art. 9! Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão 
7 reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

:Parágrafo único. A apresentação de novas propostas na forma 
do caput não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem 

    
;lassiticado  .f CONFERE com o ORIGINAL  " ,f se ACHA ARQUWADO NESTA 

1/  , AUTARQLÉIA. 

t :fã/Í /g  CAPITULO V PMMHL    DO REGISTRO DE PREÇOS E DA VALIDADE D-  ./,r ' 

° J Art. 10. Após a homologação da licitação, o registro de preçbsewgró,  entre outras. as seguintes condições: 
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l - sera incluído, na respectiva ata. o registro dos licitantes que aceitarem 
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na seqüência da 
classificação do certame: 

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

Ill - a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata devera ser 

respeitada nas contratações. 

§ 190 registro a que se refere ocaput tem por objetivo 'a formação de 
cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses 

'  previstas nos arts. i9 e 20. 
' § 29 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 

' li - 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. 

o 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 § 39do art. i5 
da Lei n9- 8.666, de l993. 

§ 1! É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de 
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o§ i9 do art. 65 da Lei ni 8.666, de 
1993. 7X' § 29 A vigência das cartas-contratos decorrentes do Sistema de Registro de 
Preços será definida¡ nos instrumentos Convocatórias, observado o disposto no art. 57 dC Lei 
nã 8.666. de 1993. 

§ 3! As cartas-contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços 
poderão ser alteradas, observado o disposto no art. 65 da Lei nE 8.666. de 1993. 

§ 49 O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser 
assinado no prazo de validade da ata de registro de preços. CONFERE COM 0 ORIGINAL 

SE ACHA ARQUIVADO NESTA 
AUTARQUIA. 

  
 

à , PIUMHI -MG 

l/Z/ CAPITULO VI PMMHLÁ 
Í  7 › v DA AsSINATU/RA DA ATA E DA CONTRATAÇÃO COM FORNECEDORES REGIS / __ 1,. 

- _x7 É 
, ';;?í:_/_'Í,_ Ari. 12. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados. 

7'”  o 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. 



 a ré , 
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Parágrafo único. É facultado ao SAAE PlUMHI-MG, quando o convocado 
nãoassinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos. convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para faze-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

Art. 13. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento 
nas condições estabelecidas. após cumpridos os requisitos de publicidade. 

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

Art. 14. A contratação com os fornecedores registrados será formalizado 
pelo SAAE PIUMHI-MG por intermédio de carta-contrato. emissão de nota de empenho de  despesa ou autorização de compra. conforme dispõe o § 2° e caput do art. 62 da Lei 

l ni 8.666, de 1993. 

Parágrafo único. A Carta-Contrato observará no que couber. o disposto no 
artigo 55 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de l993. 

Art. 15. A existência de preços registrados não obriga o SAAE PIUMHI-MG a 
contratar, tacultando-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 

AUTARQLÉÍA. CAPÍTULO vu um.; -    PIUMHI, 
DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADO 

Art. 16. Os preços registrados poderão ser revistos em d orrência de 
eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que ele o custo dos 
serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações 
junto aos fornecedores. observadas as disposições contidas na alinea "d" do inciso Il 

do caput do art. 65 da Lei nE 8.666. de 1993. j) 
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. 

§ 13 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores 
praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido. sem aplicação de 
penalidade. 

§ 2! A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

/x Art. 1B. Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços 
. x/ re 'strados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 

_/7 p dará: 

E' .Jl-/éà/     
í 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 



 
serviço Autónomo do Água o Esgoto 

dErQQI-EnQQeEiumhLcombr wwwsnaepíumiziennubr CNPJ: 23.78z.816f0001l0 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - Centro- 37925-000 PIUMHIÍMG - Telefax 37-3371-1332 

ll - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 

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

Art. 19. O registro do fornecedor sera 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 peio SAAE PwMHI-MG, sem justificativa aceitável: 
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior aqueles praticados no mercado: ou  IV - sofrer sanção prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 
8.666, de 1993. ou no art. 72 da Le¡ ne 10.520. de 2002. 

Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos 
incisos t, II e 1V do caput sera formaiizado por despacho do órgão gerenciador. assegurado 
o contraditório e a ampla defesa. 

Art. 20. O cancelamento do registro de preços podera ocorrer por tato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior. que prejudique o cumprimento 
da ata, devidamente comprovados e justiñcados: 

M O ORiGINAL 

   
  

l - por razão de interesse Público: ou ÊÊIÀIÊEP-:EACÀÊLHVADO NESTA ll - a pedido do fornecedor. “' um, 
AUTARQ Piu H¡ _ G 

 .- “ñ  
CAPÍTULO vn¡  

, DA UTILIZAÇÃO DA ATA n¡ REGISTRO n: maços po¡ ónoâo ou :num 
r¡ ' PARTICIPANIES 

Ari. 21. Desde que devidamente justificada a vantagem. a ata de registro 
de preços, durante sua vigência. podera ser utilizada por qualquer órgão que não tenha 
participado do certame licitatório. mediante anuência do órgão gerenciador. 

§ 12 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. 

§ 22 Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços. 
observadas as condições nela estabelecidas. optar pela aceitação ou não do 
fornecimento decorrente de adesão. desde que não prejudique as obrigações presentes 
e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

§ 3! As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não 
/ppderõo exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do 

instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão / gerenciador e órgãos participantes.  /,.§r 4°- O instrumento convocatório devera prever que o quantitativo  j decorrente das adesões à ata de registro de preços não podera exceder, na totalidade, 
a íntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o .r,     «5 i 7 
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órgão gerenciador e órgãos participantes. independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem. 

§ 52 O 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. 

§ 6-9 Após a autorização do órgão gerenciador. a 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 contratualrnente assumidas e a aplicação, 
observada a ampla defesa e o contraditório. de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de clãusuias contratuais. em relação os suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

e § 82 É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a 
adesão a ata de registro de preços do SAAE PlUMHl-MG. 

CAPÍTULO ix 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 22. O SAAE PlUMHl-MG poderã 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. 

Att. 24. O SAAE PlUMHl-MG podera editar normas complementares a esta 
Resolução. l 

Art. 25. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
- - 0M 

Ari'- 25- Fica revogada c¡ Resoluçao n° 115/201 1. ãÊpÂÉÊ-.EZEAÊQLHVA 
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Piumhi-MG. /Éie janeiro de 2013.       
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LEI COMPLEMENTAR N° 25/2010 

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

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

a seguinte Lei: 

_ CAPÍTULO I 
DA INSTITUIÇÃO DO ESTATUTO MUNICIPAL DA MICROEMPRESA, DA 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE E DO MICRO EMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL 

'AI-t. 1°. Esta lei institui o Estatuto Municipal da Ivíicroempresa, da Empresa de 

U _Pequertjo-Porte e do Micro Empreendedor Individual, no âmbiíio do Mtmicipio de Piumhi- * Gerais, cujo objetivo é estabelecer tratamento loga* de caráter diferenciado e 

cfavorecído; como um dos instumentos propulsores do des: nvoivimento econômicos e 

social deste muiticípio nos termos da Lei Complementar 11° i23, de 14 de dezembro de 

.zooó e _da Lei Complementar 11° 128, de 19 de dezembro de 20q8. 
_ - - = t  1°. O tratamento específico à Microempresa Empresa e Empresa-de Pequeno 

'Porte encontra-se fimdado no art. 179 da Constituição Federal. É i 'É 

_ -c ' § 2°. O tratamento especifico ao Micro Empreendedor Individuahencontraase ' 
fundado na Lei Complementar 11° 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 t . 

o com os parâmetros legais estabelecidos nas legislações de âmbito nacional e estadual, 

ressalvando-se as vedações, restrições e condicionantes vigentes. ' 

/ 
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Parágrafo único. Serão observadas as regulamentações do Comitê Gestor do 

' 'o da Fazenda, Fórum Permanente' das - 

Simples Nacional, vinculado ao _Mimsten 
, e do Comitê para Gestão da REDESIM, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Port 
vinculado ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

estabelecidas nesta lei prevalecerão sobre as demais 

para ñns de aplicação exclusivamente à 
Art. 3°. As disposições 

legislações e regulamentos vigentes no Município, 
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e ao Micro Empreendedor Individual. 

Art. 4°. Todos os órgãos vinculados à  Pública MunicipaLiinc-.luindo 

as empresas, as autarquias e fundações, 
convênios, contratos e años, enfim, no que couber, o 

deverão incorporar em seus procedimentos, 

instumentos de ajuste públicos, 
tratamento diferenciado e facilitador à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e ao 

n_ Micro Empreendedor Individual. 

CAPÍTULO 11 
AÇÃO 'DA MICROENIPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

DA CLAssIFIc 
. E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

e_ Art. 5°. É considerada Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte a sociedade  remessas, a sociedade simples e o empresário a. que se refere o art. 95s da Lei Federal n° 

. 10.406 -de 10 de Janeiro de 
Mercántis ou no Registro Civil de Pessoa Juridica, conforme o caso, e que se enquadrem 

técnicos, econômicos e contábeis estabelecidos nas Leis Complementares 

2002, devidamente inscritos no Registro de Empresas 

- nos parâmetros 
n°.1'23a_'2006 e 11° 128/2008 e nos regulamentos expedidos pelas instâncias descritas no art_ 

” 2° daLei Complementar n° 123/2006. 
p Art. 6°. É considerado Micro Empreendedor Individual o empresário a que se 

refere o art. 966, da Lei n” 10.406 de 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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Art. 7°. Corn o objetivo de orientar, facilitar e simplificar os procedimentos para 

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

“Casa do- Empreendedor", ern parceria com as entidades civis de apoio ao Comércio, 

Industria, Agronegócios e Serviços, mediante convênio, devidamente aparclhada 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 municipio, 

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 

É 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; 
l l IV é disponibilizar em meios eletrônicos de comunicação oficiais as informações 

"necessárias à emissão da certidão de zoneamento, inscrição municipal e alvará, 'de 

fimcionamento, mantendo-as atualizadas; 

i  '- disponibilizar referências ou atendimento comuitivo para prgsáxjgs e 

pdemaiseinteressados em informações de matarem administrativa, mercadológica, gestão de 

pessoas e produção; - 

VI - disponibilizar informações atualizadas sobre os principais tipos de negócios 

instalados no municipio; 
VII - disponibilizar informações atualizadas sobre captação de crédito f. pela 

icroempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual- 

VIII - disponibilizar as informações e meios necessários  facilitar o. acesso id# . _ 

Microempresa., Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor Individual d: 
a o 

j 
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municipio aos [Programas de Compras Governamentais no âmbito municipal, estadual e 

federal; 

_ IX - oferecer intra-estatura adequada para todas as atividades descritas neste 

artigo, incluindo o acesso à Internet pelos usuários; 

§ 19-' Na hipótese de indeferimento do alvará ou inscrição municipal o empresário 

será infcnnado sobre os fundamentos do indeferimento e receberá orientação para 

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

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

-Mmiicipal poderá firmar 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 pianos 

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

_ incentivos oferecidos no Municipio. 

'X - Os requisitos de segurança sanitária, menológica, controle ambiental e 

prevenção contra incêndios, de alçada do município. para os fins de registro e legalização 

n f¡  Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor lndividuai, 

quando" acouber, deverão ser simplificados, racionalizados e uniformizados pelos órgãos 

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

_p a e CAPÍTULO m 
_ no CADASTRO SINCRONIZADO E ENTRADA ÚNICA DE DOCUMENTOS 

_ e "ai-z. 8°. A Administração Pública Municipal tão logo tenha condições tecnológicas 
. de implantação de sistema de informática deverá iniciar e concluir as tratativas visando 

aderirniefetiuaznente 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 abefiura e 

/ _baiiita _de empresas observarão a unicidade do processo de registro e de legauução . “- a . 3 a 

tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais órgãos d tra 
. ,B ou s 

í 
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n' Estado de Minas Gerais  
_ ,esferas envolvidas na fomraiização empresarial, buscando, em conjunto, compatibilizar e 

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

linearidade do processo, da perspectiva cio usuário. 

Art. 10. A Administração Púiilica Municipal criará um banco de dados com 
informações, orientações e instumentos à disposição dos usuários, de forma presencial e 

pela rede mundial de computadores, ?de forma integrada e consolidada que pennitarn 

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

[A ' do registro ou.  
._ ç -  11. AiAdminístração Municipal adotará documento único de  que   todas as taxas referentes a micro empresas, empresa de pequeno porte e  aplicando-se no que souber aos micro empreendedores individuais. 

Art. 12. A Administração Municipal pemútirá o ñmcionamento residencial de 

_estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços cujas atividades estejam de 

A acordo corn as normas vigentes.  Art. 13. A baixa não impede que posteriormente, sejam lançados ou cobrados 

i - impostos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da simples falta de  ou da  comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial, 

de ouir-asiirreguiaridades praticadas pelos empresários, pelas micro empresas e empresas  porte e por seus sócios ou administradores, reputando-se como solidariamente 
responsáveis, em qualquer das hipóteses referidas neste artigo, os titulares, os sócios e os 

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

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

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

possuem ñliais em funcionamento fora do Estado de Minas Gerais. 

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

pelostributos ou contribuições que não tenham sido pagos ou recolhidos, inclusive muita - 

Art. 14. Estão excluídas dos incentivos fiscais previstos nesta lei as empresas que 
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CAPÍTULO IV 
no REGISTRO E LEGALIZAÇÃO 

Seção I 
Do Licenciamento 

Art. 15. O exercício _de atividade não residencial dependerá de prévio 

licenciamento. 

Parágrafo único. A atividade a ser desenvolvida _elevará estar em conformidade 
com os termos do documento de licenciamento, dentre eles os referentes ao uso licenciado, 

à' área ocupada e às resnições especificas. 

Art.. 16. 0 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; 

_ çIV - pagamento das taxas exigidas na legislação municipal. 

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

:Fazendaíenclemais secretarias quando necessário. 

ç _ . Artiçls. O prazo para deliberação sobre o licenciamento requerido, contado a partir 

da datada 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: 

'I - sejam mantidas as condições para o licenciamento inicial; 

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

III - não contraria interesse público; 

IV - seja comprovado o pagamento das taxas correspondentes. 

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

.estar 'em conformidade com as normas previstas no Código de Posturas do Munícipio - ~ e 

4 
demais legislações vigentes. 
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Parágrafo único. A atividade a ser desenvolvida nos logradouros públicos ficará 

condicionada à autorização prévia do Municipio. 

á. de localização e funcionamento para os Art. 21. Poderá ser concedido Alvai- 
que as atividades estejam de acordo com 

empreendimentos em domicílio residencial, desde 

a legislação vigente e o requerimento seja aprovado. 

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

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. 
A Administração Pública Municipal procederá às vistorias que entender 

Art. 22. 
ideradas de alto risco, dentro das atribuições do 

necessária, sendo obrigatórias as cons 

municipio. 
a § 1°. consideram-se atividades de alto risco aquelas que tragam risco para o meio 

ambiente e manipulem ou utilizem: 

I - produtos explosivos; 

II - gases; 
_III_- substâncias sujeitas à combustão espontânea ou emita gases inflamáveis em 

eontato com; agua; 

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

e  4 :materiais radioativos. 

§h 2°. Serão também vistoriadas as atividades consideradas 'incômodas, cujos 
resíduos sólidos, líquidos e gasosos, ruídos, vibrações, emanações e radiações que possam 

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

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

local e posição de imediata visibilidade: 

_ pI - alvará de funcionamento ; 

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

Ordem Econômica; 

III - cartaz com o número do telefone do órgão de defesa da saúde pública, 

conforme exigência no regulamento, considerada a natureza da atividade. 

Seção II 
Do Alvará Digital 

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

de 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 

' 11 _ Alvará Definitivo 

i ai_ III-Alvará Especial 

_.  di** Entende-se por Alvará Provisório aquele concedido às empresas ate' que 

_regulariaem a documentação definitiva, conforme _critérios estabelecidos pelo órgão 

competente, com o prazo de vigência de 03 (três) meses; podendo ser prorrogado por igual 
àperiodo, uma única vez, mediante pedido fundamentado e aprovado pela autoridade 

d competente. 

§ 02° Entende-se por Alvará Definitivo aquele alcançado pelas empresas que 
atenderem todos os requisitos estabelecidos, com prazo de validade definido nesta lei l 

§ 3° Entende-se por Alvará Especial aqueles não previstos nas definições 

anteriores, visando licenciar atividades atípicas, seja por motivos de tempo de duração 

í 

localização ou atividade. 
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Municipal poderá impor restrições às atividades dos 
I i- o Poder Público 

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

fundamentação normativa e vistoria; 
' 'o que preferir encaminhar por conta própria o registro da sua 

II - o Empresan sferas públicas poderá faze-lo e retornar à Casa do Empreendedor 
empresa nas demais e 
apenas para solicitar a obtenção do Alvará, Inscrição Municipal e autorização para emissão 

de Nota Fiscal. 

Seção III 
Da Anulação e cassação do Alvará 

VArt. 26. O Alvará de Localização e Funcionamento será declarado nulo quando'. 

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

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

.documento. 
= Art. 27. O Alvará de localização e Funcionamento será cassado quando: 

a E I -_ for exercida atividade diversa daquela autorizada;  !Iáforem infringidas quaisquer disposições referentes aos controles de poluição ou 

ese' o fimcionamento do estabelecimento causar danos, prejuízos, incômodos ou puseram 
risco, por qualquer forma, a segurança., o sossego, a saúde, a integridade física da 

vizinhança .ou da coletividade; 
A' j 'III +~ ocorrer reincidência de ínñações às posturas mtmicipais; 

p IV - for constatada irregularidade não passível de regularização. 

l ' V - for verificada a falta de recolhimento das taxas de licença de localização c 

ñmcionamento. 
VI - a atividade não estiver em conformidade com os termos do documento de 

licenciamento, dentre-eles os referentes ao uso licenciado, à área ocupada e às restrições  específicas. ' o i 

VII - expirar o prazo de validade. 
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Seção IV 
Do Registro do Micro Empreendedor Individual 

Art. 28. 0 processo de registro do Micro Empreendedor Individual deverá ter 

trâmite especial, opcional para o empreendedor na forma a ser disciplinada pelo Comitê 

para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de 

Empresas e Negócios. (Lei Complementar federal n” 123/2008, art. 4°. §§ 1° a 3° incluido 

na redação da Lei Complementar Federal n° 128/2008). 

§ 1°. O Órgão municipal que acolher o pedido de registro do Nlicro 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, cú seu conteúdo em meio 

h i 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 O (zero) os valores referentes a taxas, emolumentos e 

demais custos relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao alvará, à licença, e aos 

_demaisitens relativos ao disposto neste artigo. 
; _§ 3?. Ficam reduzidos a 0 (zero) todas as taxas, emolumentos e demais custos 

Í relativosia renovação do alvará. 
§ :PÇ Exceto nos casos em que o grau de risco da atividade seja considerado alto, 

poderárgo Municipio conceder Alvará de Funcionamento Provisório ao Micro 

Empreendedor Individual instalado: 

_ Í I'M- em área desprovida de regulação fundiária legal ou com regulamentação 

precária; oú 

' 'II + em residência do Micro Empreendedor Individual, na hipótese em que a 

atividade não gere grande circulação de pessoas_ ' 

CAPÍTULO v _ p 

DAFISCALIZAÇÃO ORIENTADORA E no INCENTIVO A REGULARIZAÇÃO- 

Ú 
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Art. 29. A fiscalização municipal nos aspectos tributário, de uso do solo, sanitário, 

ambiental e de segurança, relativos à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e ao Micro 
Empreendedor Individual, deverá ter natureu prioritariamente orientadora, _quando a 

atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse 

procedimento. 

ç§ 1° Nos .moldes do caput deste artigo, quando da fiscalização municipal, será 

observado o critério de dupla intimação ou notificação para lavratura de autos de infração, 

exceto na ocorrência de reincidência, ñ-aude, resistênciaou 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 

i grau de risco. 

ç CAPÍTULO v1 
no ACESSO AOS MERCADOS 

Seção I 
Procedimento Municipal de Compras Governamentais Seletivos da Nlicroempresa, 

Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor Individual 

_ Art. 30. Esta lei institui o Procedimento Municipal de Compras Governamentais  Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor 

Individual, como forma de estabelecer juridicamente a sistemática nos processos 

licitatórios aquisições de bens e serviços. 

_ _ .ag-t. _31- Nas contratações da Administração Pública. Municipal direta e indireta, 

inclusivedéjaubiicidade e construção civil, deverá ser concedido tratamento favorecido, 

diferenciado e simplificado para a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro 

Empreendedor Individual, objetivando: 

t' TI -i a ampliação da eñciência das políticas 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 lei, alem dos órgãos da administração 

pública municipai direta, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as 

demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo município. 

§ 2°. As instituições privadas que recebem recursos de convênio celebrado com o 

Município de Piumhi deverão envidar esforços para implementar e comprovar o 

atendimento desses objetivos nas respectivas prestações de contas. 

Art. 32. Para a ampliação da participação da Iviicroempresa, 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 municipio e em cidades vizinhas, 

'onde as mesmas poderão lançar- e atualizar seus dados cadastrais básicos e os bens e 

serviços que comercializam; 

II - divulgar as intenções de compras públicas na sua página da internet, em 

murais, na casa do empreendedor e em jornais locais, com destaque para as destinadas 

exclusiiiamente à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor  com as especiñcações qualitativas e quantitativas dos bens e serviços, 

modalidade _de licitação ou compra e datas estimadas ou já deñnidas; 

.IÍI Ã 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' deÍP-equeno Porte e Micro Empreendedor Individual. 

Seção II _ 

Das Ações Municipais de Gestão 

E Art' 33' Pa” 33113113950 da Participação da Micmemllresa. Empresa de Pequeno 

'Porte e do Micro Empreendedor Individual nas licitações, a Administração Pública 

Municipal deverá sempre que possível: 

J 
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1-- instituir cadastro próprio para a Microempresa.. Empresa de Pequeno Porte e 

Micro Empreendedor Individual, corn a identificação das linhas de fornecimento de bens e 

a possibilitar a capacitação e notificação das licitações e facilitar a 

formação de parcerias e subcontratações, além de estimular o cadastramento destas 

empresas nos sistemas eletrônicos de compras municipais; 

serviços, de modo 

_ &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  especificações dos bens e serviços contratados de 

modo a orientar a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e o Micro Empreendedor 

"Individual, para que adequam seus processos produtivos; 

IV - na definição do objeto da contratação, não tttilizar especificações que 

restrinjarn injustíñcadamente a participação da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte 
g3  

e do Micro Empreendedor Individual.  =.:› tam¡ ¡- 

Seção III ç 

Das Regras Especiais de Habilitação 

ç___ :Í  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: ' 

A   -I ato constitutivo da empresa. devidamente registrado; 

n II -inscrição no CNPJ; 

_ III - comprovação de regularidade ñseal, 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 ã 

_ comercialização dos bens ou para a segurança da Administração Pública Municipal 

Ú 
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Art. 35. Nas licitações da Administração Públiea_Municipal, a Microempresa, 

Empresa de Pequeno Porte e o Micro Empreendedor Individual, por ocasião da 

participação em _certarnes licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de .comprovação de regxilaridade iisc 
restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

nto em 

a1, mesmo que esta apresente  restrição. 

§ 1° _Havendo alguma 
assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao :nome 

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 

diretamente posterior à fase de habilitação no caso da modalidade de pregão e 
momento ime 

no momento posterior ao julgamento das propostas, 
nas demaismodalidades de licitação, 
aguardando-se o prazo de regularização fiscal para abertura da fase recursal. 

§ 3°. A não regularização no prazo previsto no § 1° 

prejuízo das sanções previstas nos arts. 81 e S7 da Lei 

, implicará preclusão do direito à 

contratação, sem n” 8.666, de 21 de 

n 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.  
É _' '§' 4°. 0 disposto no parágrafo anterior deverá constar no instrumento convocatório 

de_ licitação. 
i Seção IV 

Do Direito de Preferência e Outros Incentivos _ 

a V ' Art. 36. Será assegurado, nas licitações, como critério de desempate, preferência de 

sa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor contratação para a Microempre 

a individual. 
§ 1°. Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pela 
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Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Empreendedor Individual sejam iguais ou a 

até 10% (dez por cento) superiores à proposta melhor classificada. 

Á 
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.§- 2°. Na 'modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1° deste 

artigo será de até 5% (cincopor cento) superior a mais bem classificada. 

Art. 37. Para efeito do disposto no artigo anterior proceder-se-á da seguinte forma: 

I - ocorrendo o empate, a Nlicrocmpresa, 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. 1 

.II - não ocorrendo a contratação da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 

' - 'do .. _Micro 'Empreendedor lndi 'duaL na forma do inciso I, serão convocadas as 

d _ 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. F 

_ l§ 1°. Na hipótese da não-eonüatação nos termos previstos no caput deste artigo, o 

_obj etotlicitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

A ' H § a3 0 disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 

.tiver sido Jfapresentada pela Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro 

Empreendedor Individual. 

.E §' ,3°': No caso de pregão, a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro 

_Empreendedor Individual melhor classificado será convocado para apresenta¡ nova 
:proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena 

de preclusão. 

Art. 38. Nas contratações públicas do município poderá ser concedido tratamento 

,diferenciado e simpliñcado paras as nricroempresa, Empresa de Pequeno Pong e Mick, 

Empreendedor Individual objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social 

- l no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o 
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.incentivo. à inovação tecnológica, desde que previsto e regulamentado na legislação do 

respectivo ente. 

Art. 39. Para o cumprimento do disposto no artigo 38 desta lei, a Administração 

Pública poderá realiza: processo licitatório: 

I - destinado exclusivamente_ à participação de microempresas, empresas de 

pequeno porte e Empreendedor Individual nas conu-atações cujo valor seja de ate' 

12580110030 (oitenta mil reais 

II - em que seja exigida dos licitantes a subcontratação de microempresa ou de 

j) 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 Iicitado em cada ano civil. 

Art. 40. Não se aplica o disposto nos artigos 38 e 39 desta iei quando: 

j ç j I i--Íos critérios de tratamento diferenciado e simpliñcado para as microempresas, 

empresas de pequeno porte e Micro Empreendedor Individual não forem expressamente 

_ previstos no' instrumento convocatório; 

_ _ ' ÍI - não houver um minimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados 

corno microempresas, empresas de pequeno porte ou Empreendedor Individual capazes de 

cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 

a -III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de 

pequeno porte c Micro 'Empreendedor Individual não for vantajoso para a Administração 

Pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado; 

_ IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos artigos 24 e 25  Lei 

número 8-666, de 21 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 Mimicipal para aplicação do que dispõe esta lei. 

_ Seção VI 
Do Programa Municipal de Desenvolvimento de Fornecedores Locais 

Art. 42. Compete ao Poder Executivo a implementação de um Programa Municipal 

_de Desenvolvimento de Fornecedores Locais, com a finalidade de incrementar as 

_' operações comerciais entre compradores e fornecedores locais, através das seguintes 

diretrizes: 
I -incentivo à realização de rodadas de negócios com a ñnalidacle de aproximação 

entre compradores e fornecedores locais; 
II - incentivo a constituição de cadastro de produtos e serviços, demandados e 

ofertados no âmbito local; 

'u j   - incentivo à irzstalação no Município, de Microempresas, Empresas de Pequeno 

“Portel _e ,Micro Empreendedores Individuais, cujo escopo dc produtos e serviços ofertados 

possam soprir as necessidades das demandas locais; 
_ o e IV - apoio ao aprimoramento da qualificação dos produtos e serviços das 

Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro' Empreendedores Individuais 

localizados Ino 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 apra ' entre as Microempresas e 

-Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedores Indi 'duais pertencentes a uma 

mesma. cadeia produtiva; 

ç 'VI - promover a articulação e cooperação entrenos órgãos ' da Àdniínistração 
Pública, serviços de apoio à Microempresa, Empresa de Pequeno Ponce ao Mi - CIO 

_Â 
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-. -. Empreendedor Individual, associações empresariais e de desenvolvimento, instituições de 

desenvolvimento tecnológico, ensino e pesquisa, para fins de efetivação dos propósitos 

deste Programa. 

CAPÍTULO VII 
DO ASSOCIATIVISMO 

Seção I 
Do Estímulo e Incentivos ao Associativismo 

Art. 43. AAdrninisu-açâo 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 ñoa autor-indo 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): 

l  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  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 

ç legislação vigente; 

III - estabelecimento de mecanismos de triagem e qualificação da informalidade 

para implementação de associações e sociedades cooperativas de trabalho, visando à 

inclusão da população do Município no mercado produtivo, fomentando alternativas para a_ 

n geração de trabalho e renda; 

IV - criação de instrumentos especíñcos de estímulo à atividade associativa 

consorciada e cooperativa destinada à exportação. 
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CAPITULO vm ç 

DA AGROPECUÁRIA 1: nos PEQUENOS PRODUTORES _RURAIS 

Art. 46. O Poder Público Municipal promoverá parcerias com órgãos 

governamentais, entidades de pesquisa rural e de assistência técnica a produtores rurais, 

l que visem à melhoria da produtividade e da qualidade de produtos mediante aplicação de 

conhecimento técnico na atividade dos pequenos produtores. 

§ 1° Das parceriasreferidas neste artigo poderão fazer parte sindicatos rurais, 

cooperativas e entidades da iniciativa privada que tenham condições de contribuir para a 

implementação de projetos mediante geração e disseminação de conhecimento, 

fornecimento de insumos a pequenos produtores rurais, contratação de serviços para a 

locação de máquinas, equipamentos e abastecimento e outras atividades rurais de interesse 

comum. 

§ 2° Estão compreendidas no âmbito deste artigo, além das atividades 

convencionais, atividades de conversão de sistema de produção convencional para sistema 

de produção orgânico, entendido como tal aquele no qual se adotam tecnologias que 

iotirnizerrn o uso de recursos naturais e socioeconômicos, com objetivo de promover a auto 

i sustentação, maximização dos beneficios sociais, minimização da dependência de energias 

thnãoerenovãveis e eliminação do emprego de agrotóxicos e outros insumos artificiais 

“tóxicos, assim como de organismos geneticamente modificados ou de radiações ionizantes 

em qualquer fase do processo de produção, armazenamento e consumo. 

u -_  3° Competirá à secretaria que for indicada pelo Poder Público Municipal 

,disciplinar e coordenar as ações necessárias à consecução dos objetivos das parcerias 

referidas neste artigo, atendidos os dispositivos legais pertinentes. 

CAPÍTULO 1x 
DO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO E DA AGENCIA DE ' 

DESENVOLVIMENTO 
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Art. 47. Poderá o Poder Executivo Municipal designar servidor, denominado 

Agente de Desenvolvimento, e área responsável em sua estrutura funcional para a 

efetivação dos dispositivos deste capitulo, observadas as especificidades locais. 

§ 1°. A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício de 

articulação das ações 'públicas para a promoção do desenvolvimento local e territorial, 

mediante o ações 'locais ou comunitárias, individuais ou coletivas, que visem ao 

_cumprimento das disposições e diretrizes contidas nesta Lei. sob supervisão do órgão 

_ gestor local responsável peles políticas de desenvolvimento. › 

§ 2°. O Agente de Desenvolvimento deverá preencher os seguintes requisitos: 

I - residir na área da comunidade em que atuar, 

II - haver concluido, _com aproveitamento, curso de qualiñcação básica para a 

font-ração de Agente de Desenvolvimento; 
III - haver concluído o ensino fundamental. 

§ 3°. Caberá ao Agente de Desenvolvimento buscar junto ao Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior, juntamente com as demais entidades 

" municipalistas e de apoio e representação empresarial, o suporte para ações de capacitação, 

' - n estudos e pesquisas, publicações, promoção de intercâmbio de informações e experiências_ 

¡_  l§ '42 A implantação da agência de desenvolvimento deverá criar: 

I #condições para a diversificação da' base econômica do município, que passará a 

ter  menor dependência de atividades que predominam em sua economia; 

__ I'll¡- ium processo contínuo de diversificação e elevação do padrão de qualidade de 
vida da população local; ' ' 

n , III - aproveitamento e divulgação do potencial do município, representado pela 

disponibilidade de materia prima, distância dos grandes centros e toda a infra-estrutura 

existente; 

__ IV à valorização da :não de obra, oferecendo oportunidades de emprego memo¡- 

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 
ms DISPOSIÇÕES FINAIS 1: TRANSITÓRIAS . 

Art. 48. A Administração Pública Municipal regulamentará através de 

decreto a criação do Comitê Municipal da Nlicroempresa, Empresa de Pequeno Porte e 

Micro Empreendedor Individual composto: 

I - obrigatoriamente por representantes de todos os órgãos públicos municipais 

envolvidos no processo de abertura, funcionamento, fiscalização e fechamento de 

empresas; 

II - obrigatoriamente por representantes indicados por entidades de âmbito 

municipal de representação empresarial com notória atuação local; 

III - obrigatoriamente por um representante da Câmara Municipal; 

IV - facultativamente por outros técnicos *ou funcionários da administração pública 

municipal. com competência para contribuir com os trabalhos do comitê;  -À facultativamente por representantes dos órgãos estaduais e federais envolvidos 

_no_ processo-iria abertura, funcionamento, fiscalização e fechamento de empresas com 

atuação _iocàlá 

n  y-.faoultativamente por representantes de outras entidades civis locais; 

VIÍÍ -l_ 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 Murúcipal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e 

Micro 'Empreendedor Individual tem como ñmção geral assessorar e auxiliar a 

Administração Pública Municipal na implantação das exigências desta lei, tendo com o 

atividades especificas: - 
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I - realizar todos os estudos necessários à implantação da unicidade do processo de  . registro, legalização e baixa de Nlicroempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro 

Empreendedor Individual locais, para tanto devendo articular as competências da 

Administração Pública Municipal com as dos demais órgãos de outras esferas públicas 

envolvidas na formalização empresarial, buscando, em conjunto, compatibilizar e integrar 

procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do 

n processo, da perspectiva do usuário; 

II - assessorar a Administração Pública Mlmicípal na criação da Casa do 

n Empreendedor; 

i III - viabilizar, na Casa do Empreendedor, o atendimento consultivo a empresários 

e demais interessados em informações de natureza administrativa, rnercadológica, gestão 

de pessoas e produção; 

IV Â- auxiliar a Administração Pública Municipal na implantação dos demais 

projetos autorizados por esta lei. 

Art. 50. AAdministração Pública Municipal deverá prover o Comitê Municipal da 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual de todas as 

condições _materiais e de acesso às informações para a execução dos seus objetivos. 

.É ,Parágrafo único. .O Comitê tem autonomia para definir sua. forma de trabalho, 

devendo_ apenas garantir que ocorram reuniões ordinárias, com convocação de todos os 

seus _r rnemibrosi-,iíi em intervalos nunca superiores a 15 (quinze) dias, até a completa 

implantaçãodos itens I, n e nr do artigo anterior. 

l ' Art. 51. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 

efeitos _a  primeiro dia útil subseqüente à sua publicação. 

Art. 52. Revogam-se as demais disposições em contrário. 

Piumhi, 16 de dezembro de 2010 

   E 

Prefeito Municipal 
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PARECER JURÍDICO 

(Edital do Procedimento Licitatório) 

Procedimento Licitatório n. 301/2017 

Modalidade: Pregão Eletrônico n. 9/2017 
Objeto: registro de preços para futura e eventual contratação com reserva de cota de 25% 
(vinte e cinco por cento) para ME”s, EPP°s ou equiparadas para fornecimento de gêneros 
alimentícios e de higiene pessoal, destinados aos servidores públicos municipais ativos do 
SAAE, nos tennos da Lei Municipal n. 1.804/2007 e suas alterações. 

A Pregoeíra do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi/MG iniciou 
processo de licitação visando aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de cesta 
básica aos servidores públicos da Autarquia nos termos das Leis n. 1.804/2007 e 1.959/2010. 

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, com o 
objetivo de atender a exigência do art. 14 da Lei n. 8.666/93. 

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 e' 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. 

0 TCU, em análise quanto à abrangência do significado de bens e serviços 
comuns, já se manifestou diversas vezes, a exemplo dos acórdãos n. 313/2004 e 237/2009, 
ambos do Plenário: 

"I 1. O administrador público, ao analisar se o objeto do pregão enquadra-se no 
conceito de bem ou serviço comum, devera' considerar dois fatores: os padrões de 
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital? As 
especificações estabelecidas são usuais no mercado? Se esses dois requisitos forem 
atendidos o bem ou serviço poderá ser licitado na modalidade pregão. 
12. A verificação do nivel de especificidade do objeto constitui um ótimo recurso a ser 
utilizado pelo administrador público na identificação de um bem de natureza comum. 
Isso não significa que somente os bens pouco sofisticados poderão ser objeto do 
pregão, ao contrário, objetos complexos podem também ser enquadrados como 
comuns p). “ (Acórdão n. 313/2004 - Plenário) -... 
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"19. O entendimento de bem comum, de acordo com diversos autores, nada tem a ver 

corn a complexidade do bem adquirido e sim com produtos que sejam comumente 
encontrados no mercado, sem a necessidade de alterações especificas para o 
fornecimento em questão. Este ponto de vista pode ser avalizado conforme as 

interpretações a seguir. 
20. Jesse' Torres Pereira Junior (Comentários à Lei de Licitações e Contratos da 
Administração Pública, 6“ed., Renovar, 2003, p.1006) entende que: 
'Em aproximação inicial do tema, pareceu que 'comum' também sugeria 
simplicidade. Percebe-se, a seguir, que não. O objeto pode portar complexidade 
técnica e ainda assim ser 'comum', no sentido de que essa técnica 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, 
BMI 
'[...] o objeto comum para fins de cabimento da licitação por pregão não e' mero 
sinônimo de simples, padronizado e de aquisição rotineira. Bens e serviços com tais 
caracteristicas estão incluidos na categoria de comuns da Lei 10. 520/2002, mas não 
só. Bens e serviços com complexidade técnica, seja na sua definição ou na sua 
execução, também são passíveis de ser contratados por meio de pregão. O que se 

exige e' que a técnica neles envolvida seja conhecida no mercado do objeto ofertado, 
possibilitando, por isso, sua descrição deforma objetiva no edital. ” " 
(Relatório do Acórdão n” 1.114/2006 - Plenário, grifos nossos) 
"Perfilho também o posicionamento de que é mais vantajosa a adoção da modalidade 
de pregão, pois o objeto do certame em questão pode ser considerado como serviços 
comuns, não obstante a sua complexidade. A meu ver estão presentes os requisitos da 
fungibilidade do objeto e da existência de uma padronização de qualidade e 

desempenho reconhecida no mercado correspondente, como bem demonstrou a Sejii. " 
(Voto do Acórdão n” 2.658/2007 - Plenário, grifo nosso) 
"9.2.4. Em geral, nem a complexidade dos bens ou serviços de tecnologia da 
informação nem o fato de eles serem críticos para a consecução das atividades dos 
entes da Administração descaracterizam a padronização com que tais objetos são 
usualmente comercializados no mercado. Logo, nem essa complexidade nem a 
relevância desses bens justificam o afastamento da obrigatoriedade de se licitar pela 
modalidade Pregão (Lei n” 10.520/2002, art. 1 'í e Acórdão n° 1.114/2006 - Plenário) " 
6-1-  
Portanto, tendo em conta a descrição objetiva do edital, quanto aos bens que se 

pretende adquirir, bem como, da verificação de existência de um mercado diversificado e 

competitivo, infere-se que o objeto licitado pode ser considerado bem comum. 

No mais, analisando as minutas do Edital e da ARP, tem-se que foram 
elaborados nos termos da lei, observando-se as exigências cabíveis e coerentes 

O Parágrafo único do art. 38 da Lei n. 8.666/93 determina a obrigatoriedade 
da prévia análise pela Assessoria Jurídica das minutas dos Editais em Procedimentos 
Administrativos Licitatórios. 

A propósito, oportuna a transcrição desta norma: - 

MMMLJ 
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Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, 
acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por 
assessoria ,juridica da Administração". 

No caso do procedimento supra identificado, aprovo o Edital' elaborado, da 

forma em que se encontra, sendo de parecer favorável à sua publicação na forma legal. 

Ressalta-se por derradeiro, que esta assessoria jurídica, nos termos do 
parágrafo único do art. 38 da Lei n. 8.666/93, presta assessoria sob o prisma estritamente 
jurídica, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos à conveniência e à oportunidade da 
prática dos atos administrativos, que estão reservados à esfera díscricionaria do administrador 
público legalmente competente, tampouco examinar questões de natureza eminentemente 
técnica, administrativa e/ou financeira. 

É o parecer, s. m.j . 

Piumhi, 5 de outubro de 2017. 

OAB/MG 89.733 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOÍO DE PIUMHI-MG: PREGÃO k 

ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2017 - PROCESSO 
LICITATÓRIO n° 301/2017 - MENOR PREÇO POR LOTE. O SAAE PIUMHI 
através da Pregoeira Oficial vem tornar público a abertura do certame com à 
reserva de cota de 25 % (vinte e cinco) por cento para Microempresas - ME, 
Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Equiparadas, em cumprimento ao 
disposto no inciso III do art. 48 da Lei Complementar n° 123/2006 em 
vigência, visando o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 
gêneros alimentícios e de higiene pessoal, destinados aos servidores 
públicos municipais ativos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto nos 
termos da Le¡ Municipal n° 1.804/2007 e suas alterações, conforme 
especificações constantes do Termo de Referência em Anexo I. Inicio da sessão de 
lances: 25/10/2017 às 10:00 h. Local de retirada do Edital: No site 
www.licitanet.com.br e www.saaepiumhi.com.br. Realização do certame: plataforma 
www.licitanet.com.br Fone: (37)3371-1332. Piumhi-MG, 05/10/2017. Jaqueline 
Aparecida de Souza - Pregoeira. 

CERTlFlCAMOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO      
AV 'o DOMUNICÍPIO E PORT L ne TRANSPARÊNCIA. 

PIUMHIJJJLLM. 

PREG o ElRA 
Licitações e Contratos 

SAAE Piumhi- MG 

A0 DISPOSTO NO ARTIGO 72 DA n oReÀNiçA 
UNICIPAL ou¡ PUBLIQUE¡ Aço) . 

152. 909 NO QUADRO DE 
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CEMIG DISTRIBUÍÇÃO SA. 
CNPJ: 06:9B1.1aUIDUD1-16 _ _ _ 

MSICS -AQUISIÇÃO DE SERVIÇO 
Adendo ' _ 

Pregão Elotrônico MSICS '530-H11441. Objeto: seijiriços de recebimento¡ 
armazenamento. análise técnica, guarda _temporária e omissão de laudos iécrnicos 
das análises realizadas. da medidores de (energia elétrica. Aderido n? 01. Objetivo: 

altera itens do eulial e anexos. e acata-da anirega daproposias eiabartura da sessão. 
Adendo-disponivel no siie mmoerriigicorimbr. - - 

' Rua Esmardo Guimarães n" 1907, Bairro de Lourdes. na cidade da Belo Horizonta, 

' 'Ordem-dqbisñ. 1- Apresentação a discussão da orçamentos para decidir sobre a 

came GERAÇÃO E TRANSMISSÃO s. A. 
o CNPJ: 05.931.375/0091-59 w 

MSICS - AQUiSIÇ-AQDELSERVIÇO 

: Adouriolol 

x 

Melhorias na SE São Gonçalo do Parae São Simão. Adendo n” 3. Obfetivo: Alteração 

da data de entrega-do propostas a horário/local de abertura das propostas. Adendo 
disponlvsl no siie wwwpemigrzomxxr _ 

convocação no EDIFÍCiD .JOSÉ MANCiNI 
. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA _ 

Em oonfnrmídsiie com os artigos 39 e 40 da Convenção de Condominio &conside- 
rando o que ioidalibersdo na Assembleia Geral Ordináriaraallzada em 3131552017, 
fi os r ' s o d ir od¡ '10 - 

' no pilotia do referido edificio. situado à 

às 19:30 (dezenove horas a trinta minutos). em primeira convocação com no rriinimo 

2rs (dois terços) dos condóminos, e às 20:00 (vinte horas) em segunda convocação 
com qualquer número de condóminos presentes, para daliherarem sobre_ a seguinte 

reforma 'dokslstêma de-gás-_dci prédio. 2- Criação de' uma comissão da obra 

Êelo Horizonte, 22 de Sefembro-_da 201-7 ' g  ' 

a - DIEGO rAams agnaosh _ _ '   
i « - SÍNDICO' '. “ ~ r . '- .-      MiiI-.\1(_':  O' ELEIKHNIQD pETÇIIEGISTRO, DEJREÇJ) ;NE _DQPZQjÍ-Í_  

PÊOCESSIZVLICITÃÍÓRIO n** 361120177 -~MENOR'Í,PREG0-*P0R.~LOIE. 
O SAAE PFUMHI através da Pregoeiro Oñcíál vem tornar público a ahemm¡ do 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 

Licitações oii-LINE PREGÃO ELETRÔNICO N9 0009/2017 

Às 10:02:35 horas do dia 25 de Outubro de 2017 reuniram-se no site wwwJicitanetaconmbr, ola) Pregoeiroia) Oficial e respectivos membros da 

Equipe de Apoio, abaixo relacionados, corn a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão que tem como objeto: 0 
PRESENTE CERTAME TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA À ADMINISTRAÇÃO, VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS 

PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA MICROEMPRESAS - ME, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP OU EQUIPARADAS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E DE HIGIENE PESSOAL, 

DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO NOS TERMOS DA LEI 

MUNICIPAL N? 1.804/2007 E SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES D0 ANEXO l DESTE EDITAL. . 

Ola) Pregoeirola) conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal R9 10.520/02; na Lei Complementar nã' 123/06; 
no(a) RESOLUÇÃ0114 E 115/; subsidiariamente na Lei Federal n? 8.566 de 21 de junho de 1993 e pelas disposiç fixadas no edital e anexos, 
realizar os procedimentos relativos ao aludido pregão. 

Iniciando os trabalhos oia) Pregoeiroia) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas 
recebidas. Abriwse em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados. 

Fornecedorles) participantels) 

/jrticipoularaml deste pregão ols) fornecedorles) abaixo relacionadols); \ l-ornececlor CNPJ ME/EPP 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 23.407.794/0001-08 SIM 

METRO COMERCIAL LTDA ' 24.899.800/0001-54 SIM 

MERCEARIA MARCOPAN LTDA 02.281.025/0001-36 SIM 

Propostas 

A participação na presente disputa dois) loteislou item(ns) evidenciam) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus 

anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. 
Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGENCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL". 

Histórico dos lances e mensagens 

Até a data e horário estabelecido para envio dals) propostals), ou seja, 08:59:00 horas do dia 25/10/2017, foilraml recebida(s), por meio 
eletrônico, ais) proposta(s) de preços dois) fornecedorles) referentels) aois) lotels) ou itemlnsl do aludido pregão, conforme demonstrado 
abaixo: 

LOTE 1 

s. 

Proposta ID Fornecedor N CNPJ mma¡ Sltuaçao Motivo 

02.281.025/0001- 32281 MERCEARIA MARCOPAN LTDA RS 71.755,20 Classificada --- 
36 

65709 METRo COMERCIAL LTDA 3899300/0001' Rs 72.151,20 classificada  
62196 IsRAEL E IsRAEL LTDA - EPP 33407794/ 0001' R5 72.295,20 classificada  
Lances do Lote 1 . 

Fornecedor CNPJ Valor Lance Data/ Hora Tipo 

MERCEARIA MARCOPAN LTDA 02.281.025/0001-36 R$71.755,20 25/10/2017 10:09:07 Classificado 

METRO COMERCIAL LTDA 24.399.300/0001-54 R$72.151,20 25/10/2017 10:09:07 Classificado 

IsRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 23.407.794/0001-03 R$72.295,20 25/10/2017 10:09:07 Classificado 

ISRAEL E IsRAEL LTDA - EPP 23.407.794/0001-03 Rs71.000,00 25/10/2017 10:11:33 Manual 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 23.407.794/0001-03 R$69.000,00 25/10/2017 10:13:12 Manual 

IsRAEL E IsRAEL LTDA - EPP 23.407.794/0001-03 R$68.800,00 25/10/2017 10:15:03 Manual 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 23.407.794/0001-03 R$63.700,00 25/10/2017 10:17:31 Manual 

IsRAEL E IsRAEL LTDA - EPP ' 23.407.794/0001-03 R$68.500,00 25/10/2017 10:13:04 Manual 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 23.407.794/0001-03 R$63.599,00 25/10/2017 10:19:26 ' Manual 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 23.407.794/0001-03 356359300 25/10/2017 10:19:51 Manual 
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R$3.590,00 

R$233.597,00 

R$3.500,00 

R$3.400,00 

R$8.300,00 

R$3.200,00 

R$53.100,00 

R$3.000,00 

R$3.099,00 

R$7.999,00 

R$7.990,00 
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25/10/2017 10:24:05 

25/10/2017 10:24:27 

25/10/2017 10:25:38 

25/10/2017 10:25:43 

25/10/2017 10:26:21 

25/10/2017 10:26:30 

25/10/2017 10:26:48 

25/10/2017 10:27:03 

25/10/2017 10:27:34 

25/10/2017 10:27:39 

25/10/2017 10:27:57 

25/10/2017 10:28:18 

25/10/2017 10:28:36 

25/10/2017 10:28:53 

25/10/2017 10:29:23 

25/10/2017 10:29:53 

25/10/2017 10:30:30 

25/10/2017 10:30:47 

25/10/2017 10:31:22 

25/10/2017 10:31:42 

25/10/2017 10:32:06 

25/10/2017 10:32:23 

25/10/2017 10:33:14 

25/10/2017 10:33:29 

25/10/2017 10:34:07 

25/10/2017 10:34:15 

25/10/2017 10:34:24 

25/10/2017 10:34:30 

25/10/2017 10:34:37 

25/10/2017 10:34:43 

25/10/2017 10:34:50 

25/10/2017 10:34:52 

25/10/2017 10:34:58 

25/10/2017 10:35:00 

25/10/2017 10:35:11 

25/10/2017 10:35:18 

25/10/2017 10:35:27 

25/10/2017 10:35:30 

25/10/2017 10:35:37 

25/10/2017 10:35:58 

25/10/2017 10:36:22 

25/10/2017 10:36:43 

25/10/2017 10:36:56 

25/10/2017 10:37:07 

25/10/2017 10:37:09 

25/10/2017 10:37:15 

25/10/2017 10:37:22 

25/10/2017 10:37:31 

25/10/2017 10:37:34 

25/10/2017 10:37:43 

25/10/2017 10:37:44 

25/10/2017 10:37:51 

Manual 

Intermediário 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Intermediário 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Intermediário 

Intermediário 

Manual 

Manual 

Intermediário 

Manual 

Intermediário 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Intermediário 

Manual 

Intermediário 

Manual 

Intermediário 

Manual 

Intermediário 

Manual 



07/11/2017 

METRO COMERCIAL LTDA 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

LSRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

ISRAEL E ISRAEL LTDA- EPP 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

METRO COMERCIAL LTDA 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

METRO COMERCIAL LTDA 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

METRO COMERCIAL LTDA 

lSRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

ISRAEL E ISRAEL LTDA _ EPP 

METRO COMERCIAL LTDA 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

METRO COMERCIAL LTDA 

METRO COMERCIAL LTDA 

AEL E ISRAEL LTDA - EPP 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

METRO COMERCIAL LTDA 

ISRAEL E ISRAEL LTDA _ EPP 

METRO COMERCIAL LTDA 

ISRAEL E lSRAEL LTDA - EPP 

METRO COMERCIAL LTDA 

METRO COMERCIAL LTDA 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

METRO COMERCIAL LTDA 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

ISRAEL E ISRAEL LTDA ~ EPP 

METRO COMERCIAL LTDA 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

RAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

.ETRO COM ERCIAL LTDA 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

ISRAEL E FSRAEL LTDA - EPP 

METRO COMERCIAL LTDA 

METRO COMERCIAL LTDA 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

METRO COMERCIAL LTDA 

METRO COMERCIAL LTDA 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

METRO COM ERClAL LTDA 

METRO COMERCIAL LTDA 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

METRO COMERCIAL LTDA 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

METRO COMERCIAL LTDA 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

METRO COMERCIAL LTDA 

M ETRO COMERCIAL LTDA 

24.899.800/0001-54 

23407794/ 0001-08 

23.407.794/0001-08 

23.407.794/0001-08 

23407794/0001-08 

23.407.794/0001-08 
' 23.407.794/0001-03 

23.407.794/0001-08 

23401794/0001-08 

23407794/0001-08 

24.899.800/0001-54 

23.407.794/0001-08 

24.899.800/0001-54 

23.407.794/0001-08 

24.899.800/0001-54 

23.407.794/0001-08 

23.407.794/0001-08 

24.899.800/0001-54 

23.407.794/0001-08 

24.899.800/0001-54 

24.899.800/0001-54 

23.407.794/0001-08 

23.407.794/0001-08 

24.899.800/0001-54 

23.407.794/0001-08 

24.899.800/0001-54 

23.407.794/0001-08 

24.899.800/0001-54 

24.899.800/0001-54 

23.407.794/0001-08 

23.407.314/0001-08 

24.899.800/0001-54 

23.407.794/0001-08 

23407794/0001-08 

23.407.794/0001-08 

24.899.800/0001-54 

23401794/0001-08 

. 23407794/0001-08 

24.899.800/0001-54 

23.407.794/0001-08 

23.407.794/0001-08 

24.899.800/0001-54 

24.899.800/0001-54 

23.407.794/0001-08 

24.899.800/0001-54 

24.899.800/0001-54 

23.407.794/0001-08 

23.407.794/0001-08 

24.899.800/0001-54 

24.899.800/0001-54 

23.407.791/0001-08 

23407794/0001-08 

24.899.800/0001-54 

~ 23.407.794/0001-08 

24.899.800/0001-54 

23401794/0001-08 

24.899.800/0001-54 

24.899.800/0001-54 

httpsz/llícitanetcom.brlpeipregaolata.php?cod=3057 

Licitanet - Ata 

R$5.900,00 

R$6.350,00 

R$5.500,00 

R$5.400,00 

R$55.300,00 

R$55.290,00 

R$5.230,00 

R$5.270,00 

355523990 
R$5.269,30 

R$5.250,00 

R$5.240,00 

R$5.239,00 

R$5.230,00 

R$5.229,00 

R$5.220,00 

RSS5.210,00 

R$5.209,00 

R$5.200,00 

R$5.199,00 

R$5.139,00 

R$5.150,00 

R$5.140,00 

R$5.149,00 

R$5.130,00 

R$5.139,00 

R$5.129,00 

R$5.135,00 

R$5.125,00 

R$5.123,00 

R$5.124,00 

R$5.119,00 

R$5.123,00 

R$5.100,00 

R$5.099,00 

R$5.049,00 

R$5.093,00 

R$5.040,00 

R$4.999,00 

R$5.039,00 

R$4.950,00 

R$4.994,00 

RSS4.948,00 

R$4.940,00 

R$4.946,00 

R$4.929,00 

R554.930,00 

R$4.900,00 

R$4.919,00 

R$134.370,00 

R$4.399,00 

R$4.350,00 

R$4.790,00 

R$4.700,00 

R$4.690,00 

Rs54.300,00 

R$4.590,00 

R$4.490,00 

25/10/2017 10:37:55 

25/10/2017 10:38:03 

25/10/2017 10:38:15 

25/10/2017 10:38:35 

25/10/2017 10:39:06 

25/10/2017 10:39:26 

25/10/2017 10:40:06 

25/10/2017 10:40:39 

25/10/2017 10:41:18 

25/10/2017 10:41:30 

25/10/2017 10:42:06 

25/10/2017 10:42:31 

25/10/2017 10:42:47 

25/10/2017 10:42:56 

25/10/2017 10:43:03 

25/10/2017 10:43:04 

25/10/2017 10:43:14 

25/10/2017 10:43:21 

25/10/2017 10:43:44 

25/10/2017 10:43:51 

25/10/2017 10:44:06 

25/10/2017 10:44:20 

25/10/2017 10:44:29 

25/10/2017 10:44:32 

25/10/2017 10:44:39 

25/10/2017 10:44:47 

25/10/2017 10:44:59 

25/10/2017 10:45:02 

25/10/2017 10:45:09 

25/10/2017 10:45:10 

25/10/2017 10:45:20 

25/10/2017 10:45:25 

25/10/2017 10:45:28 

25/10/2017 10:45:39 

25/10/2017 10:45:47 

25/10/2017 10:45:59 

25/10/2017 10:46:05 

25/10/2017 10:45:15 

25/10/2017 10:46:22 

25/10/2017 10:46:27 

25/10/2017 10:46:39 

25/10/2017 10:46:49 

25/10/2017 10:46:55 

25/10/2017 10:47:00 

25/10/2017 10:47:05 

25/10/2017 10:47:14 

25/10/2017 10:47:18 

25/10/2017 10:47:26 

25/10/2017 10:47:27 

25/10/2017 10:47:36 

25/10/2017 10:47:40 

25/10/2017 10:47:49 

25/10/2017 10:47:50 

25/10/2017 10:48:00 

25/10/2017 10:48:07 

25/10/2017 10:48:21 

25/10/2017 10:48:28 

25/10/2017 10:48:55 

Manual 

Intermediário 

Manual 

Intermediário 

Manual 

Intermediário 

Manual 

Intermediário 

Manual 

Manual 

Intermediário 

Manual 

Manual 

Manual 

Intermediário 

Manual 

Manual 

Intermediário 

Manual 

Intermediário 

Manual 

Manual 

Intermediário 

Manual 

Intermediário 

Manual 

Intermediário 

Manual 

Intermediário 

Manual 

Manual ç( 
Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 
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07/11/2017 Licitanet - Ata 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 23.407.794/0001-08 RS54.400,00 25/10/2017 10:49:00 

METRO COMERCIAL LTDA 24.899.800/0001-54 RS54.380,00 25/10/2017 10:49:14 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 23.407.794/0001-08 R$544.350,00 25/10/2017 10:49:43 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 23.407.794/0001~08 R$541.345,60 31/10/2017 10:01:25 

CLASSIFICAÇÃO FINAL D0 LOTE 1 

Posição Licitante * CNPJ Marca Melhor Oferta 

1 ° ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP n 23.407.794/0001-08 UNIÃO ' RS 54.345,60 

2 “ METRO COMERCIAL LTDA 24.899.800/0001-54 UNIÃO RS 54.380,00 

3 ° MERCEARIA MARCOPAN LTDA 02.281.025/0001-36 Val R5 61.900,00 

Troca de Mensagens do Lote 1 

Usuário Data/ Hora Mensagem 

Fornecedor: 25/ 10/2017 Ok 

62196 10:03:11 

Égggggcedor: Íã/àgfzzzcu? Muito born dia Sra. Jaqueline. Bom trabalho. 

§3;;ã°e“°“ 33/553?”  
Fornecedor: 25/10/2017 Ok 

32281 10:05:00 

Fornecedor: 25/10/2017 ok 

'#281 10:05:50 

Fornecedor: 25/ 10/2017 ok 
32281 10:07:00 

Sistema ãtí/àâ/Oêol? O LOTE 1 está em disputa. Boa sorte! 

Fornecedor: 25/10/2017 ok 
32281 10:09:16 

2:22:55** 13.113/53”  
:::;:°:d°“ 5215/35":  
Fornecedor: 25/ 10/2017 .. 
32281 10:13:56 meus lances nao estao aparencendo 

Fornecedor: 25/10/2017 
32231 10:14:25 5390090 

Fornecedor: 25/10/2017 
32281 10:16:59 687OQ00 

Fornecedor: 25/10/2017 onde 
32281 10:18:31 - 

.stema ::2311124017 Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar dentro de 02 (dois) minutos. Boa sorte! 

Sistema ããçg/fsol7 O tempo normal de disputa está encerrado estamos agora em tempo randômico. 

Sistema  O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 15 minutos e 31 segundos. 

Sistema 17 O fornecedor ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP venceu o lote pelo valor de R5 54.350,00 

Sistema Íã/Égílêol? 0 fornecedor ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP venceu o lote peio valor de R$ 54.350,00 

Fornecedor: 25/10/2017 OK 
62196 12:03:00 

Sistema 17 O 0 LOTE 1 está em negociação. 

Sistema 17 O O LOTE 1 está em negociação. 

Sistema  O O LOTE 1 está em negociação. si¡ 

Sistema 1017 0 O LOTE 1 está em negociação. 

ããrlgeãedm¡  zig/ago 17 PREÇO CONFIRMADO 54.350,00 

Fornecedor: 26/10/2017 boa tarde 

https:filicitanetcom.brfpelpregao/ata.php?cocl=3057 4/9 



07/11/2017 

62196 15:12:17  1253913:”  íàfàfá?”  2352.3555” 

Sistema  
Recursos 

Srls). fornecedorles) está aberto o prazo de 1D minutos para recurso, se houver interesse em  
Licitanet - Ata 

é o momento para se manifestar. 

A disputa do LOTE 1 está encerrada. 

O lote foi adjudicado pelo pregoeiro pa ra 0 fornecedor ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP, no valor de R5 

54345500 

Não houve interposição de recursos para esse lote. 

LOTE 2 

ID Fornecedor 

23591 MERCEARIA MARCOPAN LTDA 

77838 METRO COMERCIAL LTDA 

10575 ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

'jnces do Lote 2 

Fornecedor 

MERCEARIA MARCOPAN LTDA 

METRO COMERCIAL LTDA 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

MERCEARIA MARCOPAN LTDA 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

MERCEARIA MARCOPAN LTDA 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

METRO COMERCIAL LTDA 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

'f-ÍRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

METRO COMERCIAL LTDA 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

METRO COMERCIAL LTDA 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

METRO COMERCIAL LTDA 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

METRO COMERCIAL LTDA 

METRO COMERCIAL LTDA 

!SRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

ISRAEL E iSRAEL LTDA - EPP 

METRO COMERCIAL LTDA 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

METRO COMERCIAL LTDA 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

METRO COMERCIAL LTDA 

METRO COMERCIAL LTDA 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

CNPJ 

02.281.025/0001-36 

24.899.800/0001-54 

23.407.794/0001-08 

23.407.794/0001-08 

02.281.025/0001-36 

23.407.794/0001-08 

02.281.025/0001-36 

23.407.794/0001-08 

23.407.794/O001-08 

23.407.794/OO01-08 

23.407.794/0001-08 

24.899.800/0001-54 

23.407.794/0001-08 

23407794/0001-08 
' 23.407.794/0001-08 

23.407.794/0001-08 

23.407.794/0001-08 

23.407.794/0001-08 

24.899.800/0001-54 

23.407.794/0001-08 

24.899.800/0001-54 

23.407.794/0001-08 

24.899.800/0001-54 

23.407.794/0001-08 

24.899.800/0001-54 

24.899.800/0001-54 

23.407.794/O001-O8 

23407794/0001-08 

23.407.794/0001-08 

y 24.899.800/0001-54 

23.407.794/0001-08 

24.899.800/0001-54 

23.407.794/0001-08 

24.899.800/0001-54 

24.899.800/0001-54 

23.407.794/0001-08 

https:HIicilaneLcom.brlpelpregaofata.php?cod=3057 

CNPJ 

02.281.025/0001- 
36 

24.899.800/0001- 
S4 

23.407.794/00O1~ 
08 

Valor Lance 

RS23.918,40 

R$24.050,4O 

R$211.098,40 

852390000 
8523.800,00 

8522.000,00 

8521.500,00 

852000000 
851990000 
851980000 
8519.790,00 

851900000 
851870000 
851860000 
8518.590,00 

851858000 
851839000 
8518.300,00 

851819000 
8518.185,00 

851814000 
851813000 
R$113.129,00 

R$18.100,00 

851809000 
851809700 
851809000 
851807000 
8518.078,00 

8518.077,00 

R$113.074,00 

R$18.075,00 

851807300 
8$18.069,00 

RS 18.067,00 

R$153.065,00 

Proposta 
Inicia! Situação 

RS 23.918,40 Classifícada «- 

R$241.050,40 classificada --- 

RS 24.098,40 classificada --- 

Data/ Hora 

25/10/2017 10:51:03 

25/10/2017 10:51:03 

25/10/2017 10:51:03 

25/10/2017 10:52:01 

25/10/2017 10:53:15 

25/10/2017 10:54:42 

25/10/2017 10:54:59 

25/10/2017 10:55:14 

25/10/2017 10:56:50 

25/10/2017 11:01:23 

25/10/2017 11:04:48 

25/10/2017 11:05:10 

25/10/2017 11:06:13 

25/10/2017 11:06:51 

25/10/2017 11:07:30 

25/10/2017 11:08:15 

25/10/2017 11:09:48 

25/10/2017 11:10:06 

25/10/2017 11:10:29 

25/10/2017 11:11:18 

25/10/2017 11:11:37 

25/10/2017 11:12:16 

25/10/2017 11:12:31 

25/10/2017 11:13:08 

25/10/2017 11:13:39 

25/10/2017 11:14:11 

25/10/2017 11:14:25 

25/10/2017 11:14:38 

25/10/2017 11:14:48 

25/10/2017 11:14:57 

25/10/2017 11:15:15 

25/10/2017 11:15:19 

25/10/2017 11:15:29 

25/10/2017 11:15:30 

25/10/2017 11:15:40 

25/10/2017 11:15:42 

Tipo 

Classificado 

Classificado 

Classificado 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manuai 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual Ç( 
Intermediário 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 
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07/11/2017 Licitanet - Ata _ 

METRO COMERCIAL LTDA 24.899.800/0001-54 R$16.065,00 25/10/2017 11:15:48 Exclui 
ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 23.407.794/0001-08 R$18.063,00 25/10/2017 11:15:56 Inter :f: 
ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 23.407.794/0001-08 R$18.062,00 25/10/2017 11:16:08 Interm-i-a !L0 

METRO COMERCIAL LTDA _ 24.899.800/0001-54 R$18.061,00 25/10/2017 11:20:08 Manual 

METRO COMERCIAL LTDA 24.899.800/0001-54 R$113.059,00 25/10/2017 11:20:39 Manual 

METRO COMERCIAL LTDA 24.899.800/0001-54 RS18.057,00 25/10/2017 11:21:06 Manuai 

METRO COMERCIAL LTDA 24.899.800/0001-54 R$8.056,00 25/10/2017 14:16:45 Manual 

METRO COMERCIAL LTDA 24.899.800/0001-54 R$18.055,20 31/10/2017 10:01:59 Readequado 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO LOTE 2 

Posição Licitante CNPJ Marca Melhor Oferta 

1 “ METRO COMERCIAL LTDA 24.899.800/0001-54 UNIÃO RS 18.055,20 

2 ° ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 23.407.794/0001-08 UNIÃO RS 18.062,00 

3 ° MERCEARIA MARCOPAN LTDA 02.281.025/0001-36 val RS 21.500,00 

Troca de Mensagens do Lote 2 

Usuário 

Sistema 

Sistema 

dstema 

Fornecedor: 
10575 

Fornecedor: 
77838 

Fornecedor: 
77838 

Sistema 

Fornecedor: 
77838 

Sistema 

Sistema 

Fornecedor: 
77838 

,Sistema 
rornecedor: 
77838 

Sistema 

Fornecedor: 
77838 

Sistema 

Sistema 

Fornecedor: 
77838 

Fornecedor: 
77838 

Fornecedor: 
77838 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Data/Hora 

25/ 10/ 2017 
10:51:03 

25/ 10/ 2017 
11:05:16 

25/ 10/2017 
11:07:17 

25/ 10/2017 
11:16:39 

25/ 10/2017 
11:16:44 

25/ 10/ 2017 
11:17:22 

25/ 10/2017 
11:19:58 

25/ 10/2017 
11:20:17 

25/ 10/ 2017 
11:23:35 

25/ 10/2017 
11:23:36 

25/10/2017 
14:02:33 

25/ 10/2017 
14:09:37 

25/ 10/2017 
14:11:11 

25/ 10/2017 
14:12:31 

25/ 10/ 2017 
14:15:37 

25/ 10/ 2017 
14:16:04 

25/ 10/2017 
14:16:45 

26/10/2017 
15:09:54 

26/10/2017 
15:25:22 

26/10/2017 
16:07:06 

26/10/2017 
16:27:01 

31/10/2017 
10:01:59 

07/1 1/ 2017 
14:44:12 

Mensagem 

O LOTE 2 está em disputa. Boa sorte! 

Aviso_ de iminência - o tempo randômico irá iniciar dentro de 02 (dois) minutos. Boa sorte! 

O tempo normal de disputa está encerrado estamos agora em tempo randômico.. 

sera que ficou certo este lance 

Sra Pregoeira Erro de digitação favor desconsiderar meu ultimo lance. 

Desculpe-me, Sr_s Participantes. 

Fornecedor:77838,seu lance no valor de R5 16.065,0000, foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance errado, 
erro de digitação. I 

Obrigado. 

O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 16 minutos e 19 segundos. 

O fornecedor METRO COMERCIAL LTDA venceu o lote pelo valor de R5 18.057,00 

Boa tarde. 

O O LOTE 2 está em negociação. 

Qual valor? 

O O LOTE 2 está em negociação. 

Certo, o valor está otimo. Vou dar mais um desconto de 1,00. E fechamos em 18.056,00 

O O LOTE 2 está em negociação. 

Lote negociado no valor de R5 18.056,00 pelo fornecedor METRO COMERCIAL LTDA 

boa tarde Sra Jaqueline. 

Prezada Pregoeira, pelo que verifiquei, o vencedor do LOTE1 não estava com a documentação em dia no 
HabiIitaNet no prazo de 24 horas conforme o edital. 

Ok, Sra Pregoeira esclarecido. Ff 
Sr[s). fornecedoras) está aberto o prazo de 10 minutos para recurso, se houver interesse em recorrer esse 
é o momento para se manifestar. 

O fornecedor METRO COMERCIAL LTDA teve o valor do seu Iance readequacio para R5 18.055,20. 

A disputa do LOTE 2 está encerrada. 

https:fIIicitaneLcom.br/pe/pregaofata.php?cod=3057 6/9 



077111201 7 

Sistema 

Recursos 

Não houve interposição de recursos para esse lote. 

07/11/2017 
15:47:35 

Licitanet - Ata 

0 lote foi adjudicado pelo pregoeiro para o fornecedor METRO COMERCIAL LTDA, no valor  
18.055,200  

Mensagem Geral 

Usuário 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

/Dregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

=”"\stema 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

P regoei ro 

Sistema 

Data/ Hora 

25/_10/2017 
10:02:35 

25/ 10/ 2017 
10:05:07 

25/10/2017 
10:03:51 

25/ 10/2017 
10:10:00 

25/10/2017 
10:11:03 

25/10/2017 
10:12:57 

25/ 10/2017 
10:14:21 

25/ 10/2017 
10:15:08 

25/ 10/2017 
10:16:15 

25/ 10/2017 
10:18:13 

25/ 10/2017 
10:20:31 

25/ 10/2017 
10:21:46 

25/ 10/2017 
10:26:30 

25/10/2017 
10:29:32 

25/ 10/2017 
10:31:51 

25/ 10/2017 
10:34:16 

25/ 1D/ 2017 
10:34:55 

25/10/2017 
10:50:30 

25/10/2017 
10:52:11 

25/10/2017 
10:54:54 

25/10/2017 
10:57:15 

25/10/2017 
11:00:03 

25/ 10/ 2017 
11:02:22 

25/ 10/ 2017 
11:05:05 

25/ 10/ 2017 
11:07:17 

Mensagem 

Born dia, meu nome é Jaqueline e sou a pregoeira oficial do SAAE Piumhi-MG., gostaria de saber se todos estão 

presentes, desejo a todos licitantes boa sorte!!!!! E peço desde já a se identificarem somente com o numero do 

ID, sob pena de desclassificação. 

Estão todos presentes e prontos para iniciarmos a disputa? 

Vamos iniciar a disputa pelo lote I. Na oportunidade ressalto que as marcas apresentadas devem estar em 

conformidade com o exigido em edital, em relação a qualidade. 

Srs. Licitantes o Lote l está em disputa, vamos dar seus lances Pregão sé disputa de lances. 

O Valor do lote I contínua alto vamos dar lances! 

Temos interesse em comprar os itens, vamos dar lances! Pregão é disputa de lances! Vamos dar lances na 

Plataforma eletrônica para serem aceitos. ' 

O Valor continua alto temos interesse em adquirir os itens, entretanto o valor continua alto pregão é disputa de 
preços, vocês precisam dar lances! 

Licitante 32281 favor dar lances dentro da plataforma pq eles não estão sendo computados 

ATENÇÃO! Senhores licitantes vamos, a qualquer momento acionar o tempo aleatório para os itens em disputa e 

esta disputa pode ser encerrada de Os a 30 minutos, fiquem atentos e melhorem seus lances! 

LICITANTE 32281 seus lances não estão sendo computados. Favor dar os lances dentro da plataforma! 

Vamos melhorar os lances, pregão é disputa valores ainda estão altos os valores! Vamos animar! 

Srs.Licitantes o pagamento será a vista, são grandes quantidades que estão sendo licitada, portanto vamos dar 
lances! 

Estou achando fraca a disputa Srs. Licitantes, vocês não estão dando lances! Vamos melhorar esses lances! 

Pregão e disputa de lances! 

ATENÇÃO! Senhores licitantes vamos, a qualquer momento acionar o tempo aleatório para os itens em disputa e 

esta disputa pode ser encerrada de Os a 30 minutos, fiquem atentos e melhorem seus lances! 

Srs. Licitantes, vamos colocar a disputa no tempo RANDÔMICO, a disputa pode ser encerrada de O s a 30 
minutos, façam suas apostas! 

O lote 1 está no tempo aleatório. 

Vamos dar lances, o Tempo Randõmico foi acionado a disputa pode ser encerrada a qualquer momento! 

O LOTE ll, É EXCLUSIVO PARA ME MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP OU 

EQUIPARADAS em atendimento a Lei Complementar n9 123, de 14 de dezembro de 2006 com a redação dada 

pela Lei Complementar n9 147/2014. Na oportunidade ressalto que as marcas apresentadas devem estar em 

conformidade com o exigido em edital, em relação a qualidade. 

Srs. Licitantes o Lote II, vamos dar lances o Lote lI está em disputa! 

Vamor dar lances, Pregão é disputa de lances! 

Os Valores continuam altos, vamos dar lances! Pregão é disputa de lances, vamos dar lances!! 

ATENÇÃO! Senhores licitantes vamos, a qualquer momento acionar o tempo aleatório para os itens em disputa e 

esta disputa pode ser encerrada de Os a 30 minutos, fiquem atentos e melhorem seus lances! ;f 
Pregão é disputa de lances, valores ainda continuam altos. Vamos dar lances! 

Atenção o Lote li será colocado em tempo randômico e a disputa pode ser encerrada a a qualquer momento de 0 

s a 30 minutos, façam seus lances. 

O lote 2 está no tempo aleatório. 

httpszl/Iícitanet.oombrlpefpregaolala.phpí-'cod=3057 7/9 



07/11/2017 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

_hãregoe iro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Suporte - 
LICITANET 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

httpsJ/Iicítanetcom.br/pe/pregaofata.php?cod=3057 

25/ 10/2017 
11:08:32 

25/10/2017 
11:18:21 

25/10/2017 
11:20:44 

25/10/2017 
11:28:12 

25/ 10/ 2017 
14:01:38 

25/10/2017 
14:08:01 

25/ 10/2017 
14:09:19 

25/ 10/2017 
14:12:12 

25/ 10/ 2017 
14:14:11 

25/ 10/ 2017 
14:14:36 

25/ 10/2017 
14:14:55 

25/ 10/ 2017 
14:15:55 

25/ 10/2017 
14:17:52 

25/ 10/ 2017 
14:21:07 

26/10/2017 
14:22:44 

26/10/2017 
14:24:27 

26/10/2017 
15:01:42 

26/ 10/ 2017 
15:23:45 

26/ 10/2017 
16:04:33 

26/10/2017 
16:15:07 

26/10/2017 
16:15:36 

26/10/2017 
16:26:50 

26/10/2017 
16:40:55 

25/10/2017 
16:41:43 

Licitanet - Ata 

Vamos dar lances, Pregão é disputa! A Disputa pode ser encerrada a qualquer momento 

Sr. Licitante 77838 cancelar seu ultimo lance na plataforma 

Licitantes vamos dar lances! 

Srs. Licitantes vamos fazer urna pausa para o almoço e retornaremos às 14:00 hs, peço a presença de todos no 
horário marcado para continuarmos o certame. 

Boa tarde Srs. Licita ntes, todos estão presentes na plataforma eletrônica, vamos dar sequência ao certame. ? 

Srs. Licitantes vencedores dos Lote I e Il, vamos negociar o valor os lotes? 

Lote I vamos negociar o valor do Lote em R5 72.290,00 e Lote II em RS 24.000,00 

O valor do Lote I em RS 72.200,00 e o valor do Lote II em RS 24.000,00 

Perdão os valores foram informados errados! 

Lote l em negociação RS 54.300,00 

Lote ll em negociação R5 18.000,00 

Srs. Licitantes os valores da negociação são os seguintes Lote R$ 54.300,00 e Lote II 18.000,00 

Sr. Licitante vencedor do Lote 1 vamos negociar o valor em RS 54.300,00 

Senhores licitantes, conforme dispõe o edital fica os mesmos intimados a reguiarizarem o HABILITANET no prazo 
de 24hs, bem como apresentar os documentos solicitados, retornaremos amanhã 26/10/2017 às 14:20 hs para 

darmos sequência ao certame. 

Boa tarde Srs. Licitantes, todos estão presentes na plataforma eletrônica, vamos dar sequência ao certame. 

Srs. Licitantes, devido a diligências que estão sendo realizadas para a análise de documentos de habilitação pela 
Pregoeira e Equipe de apoio suspenderemos a sessão até as 15:00h, horário este que daremos continuidade ao 
certame. 

Boa tarde 

A Pregoeira e a Comissão de Licitação estão analisando a documentação da Habilitação para darmos 
continuidade ao certa me 

Srs. licitantes, gostaríamos de informar a todos que a empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP, tentou anexar 

documentos junto ao HABILITANET desde a data de ontem não obtendo êxito, desta feita entrou em contato com 

o SUPORTE que até o momento também estava tendo dificuldades para anexar os mesmos, tendo em vista, que 

alguns documentos estavam corrompidos, o que veio a travar o sistema no momento do upload. Portanto, fica a 

aludida empresa eximida de qualquer responsabilidade, não sendojusta a inabílitação da mesma. Obrigado pela 

compreensão de todos. Equipe LICITANET 

Vamos dar continuidade ao certame 

Srs. licitantes fica aberto o prazo de 10 minutos para analise do HABILITA-NET dos documentos de habilitação e 

logo em seguida abriremos o prazo de recurso. 

Srs. Licitantes está aberto o prazo para interposição de recursos. 

Srs.l.icitantes não havendo manifestação em relação a recursos pelos os mesmos, fica precluso o direito de 

recorrer, e conferindo os documentos do habilitanet das empresas ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP e METRO 
COMERCIAL LTDA, esta pregoeira juntamente com a equipe de apoio constatou que os mesmos se encontram de 
acordo com o solicitado no Anexo II do edital em atendimento ao título 8 sub-item 8.13 do edital, aguardamos a 

cópia da proposta de preços ajustada ao preço final, contendo preço unitário e global com até 02 (duas) casas 

decimais, bem como a marca, para o e-mail: licitacoes3@saaepiumhi.com.br e os originais dos documentos de 
habilitação no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, juntamente com a proposta de preços readequada ao lance 

final, para o seguinte endereço: Destinatário: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG - Setor de 

Licitações, Praça Zeca Soares, n9 211, Centro, Piumhi/MG CEP:37325-000; Pregoeiro: Jaqueline Aparecida de É( Souza. Sendo assim, pela análise dos documentos hei por bem encerrar essa disputa. Favor ter ATENÇÃO para 

não se esquecer de nenhum documento de habilitação. 

Em conformidade com o Edital item 10.5., o licitante vencedor do Pregão deverá apresentar 01 (uma) unidade de 
cada um dos produtos que fazem parte da Cesta Básica, ern embalagem original como amostras, respeitando a 

marca ofertada na proposta comercial, no prazo de até 05 (cinco) dias após a habilitação, conforme descrito no 
Anexo II do edital, aos quais serão analisadas pela Comissão de Avaliação e Fiscalização de Amostras, designada 

pela Portaria n9 36/2017. 
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07/11/2017 Licitanet - Ata 

Lotes Adjudicados 

Fornecedor 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

Lotes Adjudicados: 1 - Rs 5434550 

METRO COMERCIAL LTDA 

Lotes Adjudicados: 2 Rs 1805520 

Total Geral Adjudicado RS 72.400,80 

Após encerramento da fase de lances, e atendido os procedimentos da Lei Complementar 123/06, o licitante melhor classificado em cada lote 
ou item foi declarado vencedor conforme indicado no quadro Resultado da sessão pública, a classificação dos valores ofertados foi publicada 
nos quadros de Propostas e Lances, e fo¡ concedido o prazo recursal de acordo com preconizado na Norma Regulamentar ou Edital. 

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:47:35 horas do dia 07 de Novembro de 2017 cuja ata foi lavrada pelota) 
Pregoeirota). 

Autenticação: 7BB3F8OÚBEC02A94B405491BAO3243A1 

httpstlllícitanetoom.brlpelpregaofata.php?cod=3057 9/9 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
raça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais, Subsistema: Controle de documentos 
Protocolo de juntada de documentos a processo licitatório 

Sistema ................. .. Sistema de Gestão da Administração Publica 

Subsistema ........... .. Gestão de Materiais - h) Compras e Contratações 

Tipo de processo... Processo de compra 

Modalidade ............ .. Pregão Eletrônico 

N° Processo ........... .. 9 I 2.017 

/HTipo de documento. Proposta 

Tipo de juntada ..... .. Anexação de novos documentos ao processo identificado 

Protocolo..... 13521 I 2017, quarta-feira, 25 de outubro de 2017 08:59:00 
Requerente. ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP 23.407.794l0001l08 
Finalidade... 

Detalhes,... 

ÍN 



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 Eletrônico 

N° Processo ........... .. 912.017 

x-ífipo de documento. Proposta 

Tipo de juntada ..... .. Anexação de novos documentos ao processo identificado 

Protocolo..... 13518 I 2017, quarta-feira, 25 de outubro de 2017 08:59:00 
Requerente. METRO COMERCIAL LTDA ME 24899800/0001/54 
Finalidade... 

Detaihes..... 

Sistema: MGFCompras - JuntadaDeDccumentosDLrpt Página 1 



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

Piumhi - MG 

Abertura de propostas do processo de compra 301 I 2017 
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES DA AUTARQUIA 

Processo de licitação: 9/2017, modalidade: 11 Pregão Eletrônico 

2340719410001 -08 ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP 

Número de parcelas: 12 Prazo p¡ primeira parcela: 7 dias 

Prazo de entrega: 07 DIAS Validade da proposta: 25/12/2017 

Condições de frete: CIF Valor da proposta: 72.295,20 

Aceitação: Proposta aceita 

24.899.800/0001-54 METRO COMERCIAL LTDA ME 
Número de parcelas: 12 . Prazo p¡ primeira parceia: 7 días 

Prazo de entrega: 07 DIAS Validade da proposta: 25/12/2017 

/Sondições de frete: C/F Valor da proposta: 24.050,40 
Aceitação: Proposta aceita 

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

Piumhi - MG 

Proposta ao processo de compra: 301 I 2.017 

ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP 
Representante: 

Sistema: MGFC0mpras - 

PAULO JOSÉ ISRAEL AZEVEDO Identificação? MG 8.641.111 Aceito 

Validade prop.: 25112/2017 ?P820 de enifegâí 07 DIAS Proposta aceita 

comprovou MEIEPP 
Cod produto Descrição do produto Quantidade PreÇO Unitário Total do ilem 

00000000001 ACUOAR CRISTAL 05I<G 720,00 8,95 5.451,20 

Marcalmodelo: DELTA! 

00000000952 ARROZ AGUI-HINHA TIPO 1 05KG 1.440,00 12,79 18.417,80 

MarcaIModeIo: CONFIANÇA l 
00000000953 CAFE EM PO TORRADO E MOIOO 2500 1.440,00 5,68 8.179,20  Marca/Modelo: BIAGINJ .I 

00000000940  ?Ê-NTAL COM FLÚOR E MICROPARTÍCULAS DE 72000 32g 235350 
Marca/Modelo: CLOUSE UP f 

00000000958 EXTRATO OE TOMATE 3406 720,00 3,90 2.808,00 

MarcafModeloz ELEFANTE I 

00000000950 FARINHA DE MILHO 5000 720,00 2,93 2.109,50 

Marca/Modelo: CONFIANÇA I 

00000000955 FARINHA DE TRIGO TIPO 1 01I<G 720,00 2,95 2.124,00 

Marca/Modelo: CLARICE I 

00000000955 FEIJÃO CARIOOUINHA TIPO I DIKG 1.440,00 4,53 5.557,20 

Marca/Modelo: DANDÁOI 

00000000947 FI-OCOS DE MILHO 5000 720,00 3,58 2.577,50 

Marca/Modelo: MILHARINA I 

00000000949 FUBA MIMOSO 5000 720,00 2,45 1.771,20 

Marca/Modelo: SOIARI 

00000000959 GOIABADA 500G 720,00 3,45 2.484,00 

Marca/Modelo: PREDILECTAI 

99999999957 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE a SOOG 1.440,00 2,79 4.017,50 

Marca/Modelo: DON SAPORE l 

00000000954 OLEO REFINADO DE SOJA 900MI- 2.150,00 3,33 7.192,80 

' Marca/Modelo: ABC I 

00000000948 POLVII-HO DOCE OIKG 720,00 5,95 4.291,20 

Marca/Modelo: MATUTOI 

00000000951 SAI- REFINAOO 0II<G 720,00 1,15 535,20 

Marcalmodelo: UNIÃO! 

Valor tolal da proposta: 72.295,20 

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

Piumhi - MG 

Proposta ao processo de compra: 301 ¡ 2.017 

METRO COMERCIAL LTDA ME 
Representante: VALDIR BARCELOS MESQUITA Identificação: 115155021 Aceito 

Validade prop.: 25/12/2017 Prazo de enlfega? O7 DIAS Proposta aceita 

comprovou MEIEPP 
Cod produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário TotaI do item 

00000000001 ACUCAR CRISTAL 05I<G 240,00 0,95 2.145,00 

Marcam/Iodelo: DELTA¡ 

00000000952 ARROZ AOUI-HINHA TIPO I 05I<O 400,00 12,75 5.120,00 

Marca/Modelo: DO JOAO¡ 

00000000053 CAFÉ EM PO TORRADO E MOÍDO 250o 40000 557 272150 

?N Marca¡M0deIo: INDIANOPOLIS¡ 

00000000040 013150110 000770 com FLÚOR E MICROPARTICULAS DE 240,00 3,29 789,60 

MarcalModeroz SORRISO¡ 

00000000955 EXTRATO DE TOMATE 3409 240,00 3,09 933,50 

Marca/Modelo: BONARE¡ 

00000000950 FARINHA OE MILHO 5006 240,00 2,92 700.00 

Marca/Modelo: PACHA¡ 

00000000955 FARINHA OE TRIGO TIPO 1 01 KG 240,00 2,95 705,00 

Marca¡ModeIo: BELO SABORE I 

00000000955 FEIJÃO CARÍOQUINHA TIPO 1 O1 KG 43000 4,52 2217,60 

Marca/Modelo; REI DO LAR¡ 

00000000947 FI-OCOS DE MII-HO 5000 240,00 3,57 055,00 

Marca/Modelo: PACHA¡ 

00000000949 E UBA IVIIIIIIOSO 5006 240,00 2,45 555,00 

' MarcajModelo: PACHA¡ 

00000000959 GOIABADA 5006 240,00 3,45 520,00 

Marca¡Modelo: MINAS MAIS¡ 

00000000957 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 8 5006 43000 233 1334,40 

Marca/Modem: DOM SAPORE¡ 

00000000954 OI-EO REFINAOO DE SOJA 900IIIII- 720,00 3,33 2.397,50 

Marca¡ModeIo: SOYA¡ 

00000000940 POI-VII-I-IO DOCE 01 KG 240,00 5,95 1.430,40 

Marca/Modelo: PACHA¡ 

00000000951 SAI- REFINAOO OIKG 240,00 1,15 275,00 

Marca/Modelo: UNIÃO ¡ 

Valor total da proposta: 24.050,40 

Sistema: MGFCompras - Página 1 
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25/10/2017 Licitanet - Proposta inicial 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

Proposta Inicial 

LICITAÇÕES ON-LINE 

'PREGÃO ELETRÔNICO Ne 0009/2017 

LOTE: 1 - 

Fornecedor: ID 62196 - ME/EPP - 06/10/2017 20:52:25 

Situação do lote: classificada 

Item Quant. Unid. Descrição Marca ?lar Valor Total 
Unitarlo 

AÇÚCAR CRISTAL, contendo no mínimo 99,3 96 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 

1 720.00 un trazer a denominação "açúcar", seguido do tipo e a classificação - DELTA RS 8,96 RS 6.451,20 

Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 

/N 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. 

CREME DENTAL COM FLÚOR E MICROPAERICULAS DE CÁLCIO, 
2 720.00 un embalagem com 90 gramas. Gel dental com flúor ativo, baixa CLOSE UP RS 3,29 RS 2.368,80 

abrasividade, 90g, vários sabores. 

FLOCOS DE MILHO, tipo cozido, enriquecido com ferro e ácido fólico, 
milho livre tegumento, seco, tostado e recoberto, caracteristicas 

adicionais enriquecido com vitaminas e sais minerais, com glú, Pacote 

_ de 500 gr. Necessária Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 
3 72000 Un 20 de setembro de 2002) (ANVISA). Validade: No minimo 3 (três) M|LHAR|NA R$ 358 Rs 257160 

meses a partir da data de entrega. Considerar as datas conforme 

programação de entrega. A data de validade deverá constar da 

embalagem. 

POLVILHO DOCE, tipo 1, origem amíláceo mandioca, tipo grupo fécula. 

Embalagem, pacotes de 1 kg. Necessária Rotulagem Nutricional 4 720.00 . .. AT O R , . , u" Obrigatorla. (RDC 259 de 20 de setembro de 2002) (ANVISA). M UT S 5 96 Rs 4 291 20 

Validade: No mínimo 3 (três) meses a partir da data de entrega  FU BÁ DE MILHO enriquecido com ferro e ácido fólico. Produto obtido 

pela moagem do grão de milho, desgerminado ou não. O produto 
deverá conter no máximo 12g de sócio por porção de 50g. Deverá ser 

fabricado a partir de matérias primas sãs, limpas, isentas de matéria 

terrosa e parasita. Não poderá estar úmido, fermentado ou rançoso. 
5 72000 un Embalagem pacotes de 500 g. Necessária Rotulagem Nutricional SOLAR RS 2'46 Rs 177120 

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. 

FARINHA DE MILHO. Produto obtido pelo grão de milho 

desgerminado, de baixa umidade em flocos íntegros, homogêneos e 

isentas de substâncias não comestíveis e sujidades. No rótulo devera' 

constar a denominação do produto de acordo com a sua designação e 

classificação. Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 de 

setembro de 2002) (ANVISA). Embalagem em pacotes de plástico 

transparente resistente e incolor de SUOgr. 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. 

7 720.00 un SAL REFINADO, extra, iodado. Cloreto de sódio catalisado, extraído de UNIÃO RS 1,16 RS 835,20 

fontes naturais. Obrigado à adição de sais de iodo (iodeto de potássio, 

iodato de potássio ou outro sal de iodo não tóxico) e antiumectante. 

6 720.00 un CONFIANÇA RS 2,93 RS 2.109,60 

httpsnlllicítanet.com.brlpefpregaolimpjropini.php?p=MzA1Nw== 1/14 
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Embalagem, pacotes de 1 kg. 0 rótulo deverá trazer a denominação 

"sal" seguida de sua classificação. Deverá também constar do rótulo, a 

declaração "iodeto" e a declaração dos antiumecta ntes adicionados. 

Registro no Ministério da Agricultura. 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. l 

ARROZ AGULHINHA TIPO 1, beneficiado, polido, limpo, grãos inteiros, 
longos e finos em pacotes de 5 kg. O produto deve conter no mínimo 

90% de grãos inteiros e não poderá apresentar mais que 15% de 

umidade. Embalagem em pacotes de plástico transparente, resistente 
e incolor. O produto deverá ser rotulado de acordo com o cereal de 

origem e 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. 

8 1440.00 un 

CAFÉ EM PQ, torrado e moído, embalagem alumínizada em pacote de 

250 gramasj. O produto deverá ser 100% arábica conillon, bebida dura, 
torração média e conter selo de qualidade e pureza (ABIC). Validade: 

No minimo 2 (dois) meses, a partir da data de entrega 

ÓLEO REFPNADO DE SOJA, 900 ml, tendo sofrido processo tecnológico 
'KW adequado como de gomagem, neutralização, clarificação, 

frigorificação ou não'e desodorização. Deverá apresentar aspecto, 
cheiro, sabor e cor peculiares e deverá estar isento de ranço e de 

outras características indesejáveis. O produto deverá conter no 

máximo 2,9Dg de gordura monoinsaturadas por porção de 13ml. Na 

rotulagem deverá conter as indicações correspondentes à classificação 

e designação - Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de 

setembro de 2002 (ANVISA). Embalagem de 900ml intactas. 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 

FEIJÃO CARIÓQUINHA TIPO 1 de primeira qualidade, "extra", 

constituído de no mínimo 95% de grãos na cor característica à 

variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, 

limpos e secos, em pacotes de 1 kg. O produto não poderá apresentar 
mais que 15% de umidade e 0,5% de substâncias não comestíveis. 

11 1440.00 un Embalagem em pacotes de plástico transparente resistente e incolor. 

O produto deverá ser rotulado de acordo com o cereal de origem e 

classificação  Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de fx setembro deIZOOZ (ANVISA). Validade: No mínimo 3 (três) meses a 

partir da data de entrega. Considerar as datas conforme programação 
de entrega.  data de validade deverá constar da embalagem. 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL enriquecida com ferro. Produto obtido 

pela moagem exclusiva do grão de trigo são, limpo, isento de terra, 

com no máximo 15% de umidade, certificado HACCP. Aspecto de pó 

fino, branco, cheiro e sabor próprios. Em pacotes de 1 kg. Embalagem, 

pacotes de polietileno transparente atóxico, ou papel branco. No 

rótulo deveráí conter a denominação "farinha de trigo" seguida do tipo 
- Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 

2002 (ANVISA). Validade: No mínimo 2 (dois) meses a partir da data 

de entrega. Considerar as datas conforme programação de entrega. A 
data de validade deverá constar da embalagem. 

13 1440.00 un MACARRÃO TÍIPO ESPAGUETE, com sêmola, vitaminado, não 

fermentado. (j) produto deverá conter no mínimo 2,4mg de fibra 

alimentar e 3,4mg de ferro por porção de 80g. Ao serem postas em 

água não deverão turvá-la antes da cocção. Embalagem: sacos de 

polietileno atoxico, transparente, reforçado de SOOgr. Poderá ser 

adicionado apenas de corantes naturais. As massas deverão trazer no 

rótulo a designação expressa de sua natureza - 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 

9 1440.00 un 

10 2160.00 un 

12 720.00 un' 

htipsJ/IicítaneLcom.brfpelpregaolimp_propin¡.php?p=MzA1N == 

CONFIANÇA 

BIAGINI 

DAN DÃO 

CLARICE 

DON SAPORE 

RS 12,79 RS 18.417,60 

RS 5,68 Rs 3.179,20 

RS 3,33 as 7.192,80 

RS 4,63 R5 6.667,20 

RS 2,95 RS 2.124,00 

RS 2,79 Rs 4.017,60 
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datas conforme programação de entrega. A data de validade deverá 

constar da embalagem. 

EXTRATO DE TOMATE em embalagem (lata de 340g), produto 

resultante de concentração da polpa de tomates maduros, sem pele e 

sem semente, por processo tecnológico adequado. O produto deverá 

conter BRIX minimo de 18%, fibra alimentar minimo de 1,2g, 

carboidratos máximo de 3g por porção de 30g, estar isento de 

fermentações, não indicar processamento defeituoso e apresentar as. 

caracteristicas: aspecto massa espessa, cor vermelha, cheiro e sabor 

próprio. No rótulo deverá constar a denominação do produto e sua 

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. 

DOCE DE GOIABA, embalagem de 500 gr., doce massa, sabor 

goiabada, com ingredientes: polpa de goiaba, açúcan liquido e ácido 
cítrico prazo validade 12, aplicação sobremesa. Necessária 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 

ELEFANTE 

PREDILECTA 

r ecedor: ID 65709 - ME/EPP - 16/10/2017 13:13:51 

S. -ação do lote: classificada 

Item Quant. 

l 720.00 

2 720.00 

3 720.00 

4 720.00 

5 720.00 

E 720.00 

Unid. Descrição Marca 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

AÇÚCAR CRISTAL, contendo no minimo 99,3 96 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 - DELTA 

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. 

CREME DENTAL COM FLÚOR E MICROPAERICULAS DE CÁLCIO, 

embalagem com 90 gramas. Gel dental com flúor ativo, baixa 

abrasividade, 90g, vários sabores. 

SORRISO 

FLOCOS DE MILHO, tipo cozido, enriquecido com ferro e ácido fólico, 

milho livre tegumento, seco, tostado e recoberto, caracteristicas 

adicionais enriquecido com vitaminas e sais minerais, com glú, Pacote 

de 500 gr. Necessária 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. 

PACHA 

POLVILHO DOCE, tipo 1, origem amiláceo mandioca, tipo grupo fécula. 

Embalagem, pacotes de 1 kg. Necessária Rotulagem Nutricional 

Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro de 2002) (ANVISA). 

Validade: No minimo 3 (três) meses a partir da data de entrega 

FUBÁ DE MILHO enriquecido com ferro e ácido fólico. Produto obtido 

pela moagem do grão de milho, desgerminado ou não. O produto 

deverá conter no máximo 12g de sócio por porção de 50g. Deverá ser 

fabricado a partir de matérias primas sãs, limpas, isentas de matéria 

terrosa e parasita. Não poderá estar úmido, fermentado ou rançoso. 

Embalagem pacotes de 500 g. Necessária 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. 

FARINHA DE MILHO. Produto obtido pelo grão de milho 

desgerminado, de baixa umidade em flocos integros, homogêneos e 

isentas de substâncias não comestíveis e sujidades. No rótulo deverá 

PACHA 

PACHA 

PACHA 

https:Illicitanetcom.bripelpregaolimp_propini.php?p=MzA1Nw== 

RS 3,90 

RS 3,45 

R5 2.808,00 

R$ 2.484,00 

TOTAL RS 72.295,20 

Valor 

Unitário 

RS 8,95 

RS 3,29 

RS 3,57 

R5 5,96 

RS 2,45 

RS 2,92 

Valor Total 

R$ 6.444,00 

R5 2.368,80 

R5 2.570,40 

RS 4.291,20 

RS 1.764,00 

R5 2.102,40 
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constar a denominação do produto de acordo com a sua designação e 

classificação. Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 de 

setembro de 2002) (ANVISA). Embalagem em pacotes de plástico 

transparente resistente e incolor de 500gr. 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. 

SAL REFINADO, extra, iodado. Cloreto de sódio catalisado, extraído de 

fontes naturais. Obrigado à adição de sais de iodo (iodeto de potássio, 

iodato de potássio ou outro sal de iodo não tóxico) e antiumectante. 

Embalagem, pacotes de 1 kg. O rótulo deverá trazer a denominação 

"sal" seguida de sua classificação. Deverá também constar do rótulo, a 

declaração "iodeto" e a declaração dos antiumectantes adicionados. 

Registro no Ministério da Agricultura. 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. 

ARROZ AGULHINHA TIPO 1, beneficiado, polido, limpo, grãos inteiros, 
longos e finos em pacotes de 5 kg. O produto deve conter no minimo 

90% de grãos inteiros e não poderá apresentar mais que 15% de 

umidade. Embalagem em pacotes de plástico transparente, resistente 

e incolor. O produto deverá ser rotulado de acordo com o cereal de 

origem e 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. 

CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, embalagem aluminizada em pacote de 

250 gramas. O produto deverá ser 100% arábica conillon, bebida dura, 

torração média e conter selo de qualidade e pureza (ABIC). Validade: 
No mínimo 2 (dois) meses, a partir da data de entrega 

ÓLEO REFINADO DE SOJA, 900 ml, tendo sofrido processo tecnológico 

adequado como de gomagem, neutralização, clarificação, 
frigorificação ou não e desodorização. Deverá apresentar aspecto, 

cheiro, sabor e cor peculiares e deverá estar isento de ranço e de 

outras caracteristicas indesejáveis. O produto deverá conter no 

máximo 2,90g de gordura monoinsaturadas por porção de 13ml. Na 

rotulagem deverá conter as indicações correspondentes à classificação 

e designação - Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de 

setembro de 2002 (ANVISA). Embalagem de 900ml intactas. 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 

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 de primeira qualidade, "extra", 

constituido de no minimo 95% de grãos na cor caracteristica à 

variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, 

limpos e secos, em pacotes de 1 kg. O produto não poderá apresentar 
mais que 15% de umidade e 0,5% de substâncias não comestíveis. 

Embalagem em pacotes de plástico transparente resistente e incolor. 

O produto devera' ser rotulado de acordo com o cereal de origem e 

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. 

FARINHA DE TRIGO ESPEClAL enriquecida com ferro. Produto obtido 

pela moagem exclusiva do grão de trigo são, limpo, isento de terra, 

com no máximo 15% de umidade, certificado HACCP. Aspecto de pó 
fino, branco, cheiro e sabor próprios. Em pacotes de 1 kg. Embalagem, 

pacotes de polietileno transparente atóxico, ou papel branco. No 

rótulo deverá conter a denominação "farinha de trigo" seguida do tipo 

- Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 

2002 (ANVISA). Validade: No minimo 2 (dois) meses a partir da data 

httpstl/Iicitanet.combrfpelpregaolimp_propini_php?p=MzA1Nw== 

UNIÃO 

DO JOÃO 

INDIANAPOLIS 

SOYA 

REI DO LAR 

BELLO SABORE 

RS 1,15 

-RS 12,75 

RS 5,67 

R$ 3,33 

RS 4,62 

R5 2,95 

RS 828,00 

RS 18.360,00 

RS 8.164,80 

R$ 7.192,80 

R5 6.652,80 

RS 2.124,00 
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de entrega. Considerar as datas conforme programação de entrega. A 

data de validade deverá constar da embalagem. A 

MACARRÃO TlPO ESRAGUETE, com sêmola, vitaminado, não 

fermentado. O produto deverá conter no mínimo 2,4mg de fibra 

alimentar e 3,4mg de ferro por porção de 80g. Ao serem postas em 

água não deverão turvá-la antes da cocção. Embalagem: sacos de 

polietileno atóxico, transparente, reforçado de 500gr. Poderá ser 

adicionado apenas de corantes naturais. As massas deverão trazer no DON SAPORE 

rótulo a designação expressa de sua natureza - Rotulagem Nutricional 

Obrigatória. RDC 259 de 2D 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. 

EXTRATO DE TOMATE em embalagem (lata de 340g), produto 

resultante de concentração da polpa de tomates maduros, sem pele e 

sem semente, por processo tecnológico adequado. O produto deverá 

conter BRIX mínimo de 18%, fibra alimentar minimo de 1,2g, 

carboidratos máximo de 3g por porção de 30g, estar isento de 

fermentações, não indicar processamento defeituoso e apresentar as. 

caracteristicas: aspecto massa espessa, cor vermelha, cheiro e sabor 

próprio. No rótulo deverá constar a denominação do produto e sua 

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. 

DOCE DE GOIABA, embalagem de 500 gr., doce massa, sabor 

goiabada, com ingredientes: polpa de goiaba, açúcar, liquido e ácido 

cítrico prazo validade 12, aplicação sobremesa. Necessária 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 

BONARE 

MINAS MAIS 

Fornecedor: ID 32281 - ME/EPP - 24/10/2017 20:40:37 

Situação do lote: classificada 

Item Quant. Unid. Descrição 

d 720.00 

2 720.00 

3 720.00 

4 720.00 

5 720.00 

un 

un 

un 

un 

U|"I 

Marca 

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 - delta 

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. 

CREME DENTAL COM FLÚOR E MlCROPAERlCULAS DE CÁLCIO, 

embalagem com 90 gramas. Gel dental com flúor ativo, baixa 

abrasividade, 90g, vários sabores. 
clouseup 

FLOCOS DE MILHO, tipo cozido, enriquecido com ferro e ácido fólico, 
milho livre tegumento, seco, tostado e recoberto, caracteristicas 

adicionais enriquecido com vitaminas e sais minerais, corn glú, Pacote 

de 500 gr. Necessária 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. 

quaker 

POLVILHO DOCE, tipo 1, origem amiláceo mandioca, tipo grupo fécula. 

Embalagem, pacotes de 1 kg. Necessária Rotulagem Nutricional _ 

Obrigatória. [RDC 259 de 2o de setembro de 2002) (ANVlSA). Validade: mam” 
No mínimo 3 (três) meses a partir da data de entrega 

FUBÁ DE MILHO enriquecido com ferro e ácido fólico. Produto obtido kiflor 

pela moagem do grão de milho, desgerminado ou não. O produto 

httpszlllicitanetcom.brlpelpregaolimp_propini.php'?p=MzA1N == 

R5 2,78 

RS 3,89 

R$ 3,45 

R5 4.003,20 

RS 2.800,80 

RS 2.484,00 

TOTAL RS 72.151,20 

Valor 

Unitário 

RS 8.95 

R5 3,25 

RS 3.55 

RS 5,95 

RS 2,40 

Valor Total 

RS 6.444,00 

RS 2.340,00 

RS 2.556,00 

RS 4.284,00 

RS 1.728,00 
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deverá conter no máximo 12g de sócio por porção de 50g. Deverá ser 

fabricado a partir de matérias primas sãs, limpas, isentas de matéria 

terrosa e parasita. Não poderá estar úmido, fermentado ou rançoso. 

Embalagem pacotes de 500 g. Necessária 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. 

FARINHA DE MILHO. Produto obtido pelo grão de milho 

desgerminado, de baixa umidade em flocos integros, homogêneos e 

isentas de substâncias não comestíveis e sujidades. No rótulo deverà 

constar a denominação do produto de acordo com a sua designação e 

classificação. Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 de 

setembro de 2002) (ANVISA). Embalagem em pacotes de plástico 

transparente resistente e incolor de 500gr. 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. 

6 720.00 un 

SAL REFINADO, extra, iodado. Cloreto de sódio catalisado, extraído de 

fontes naturais. Obrigado à adição de sais de iodo [iodeto de potássio, 

iodato de potássio ou outro sal de iodo não tóxico) e antiumectante. 

Embalagem, pacotes de 1 kg. O rótulo deverá trazer a denominação 
"sal" seguida de sua classificação. Deverá também constar do rótulo, a 

declaração "iodato" e a declaração dos antiumectantes adicionados. 

Registro no Ministério da Agricultura. 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. 

ARROZ AGULHINHA TIPO 1, beneficiado, polido, limpo, grãos inteiros, 

longos e finos em pacotes de 5 kg. O produto deve conter no minimo 

90% de grãos inteiros e não poderá apresentar mais que 15% de 

umidade. Embalagem em pacotes de plástico transparente, resistente 

e incolor. O produto deverá ser rotulado de acordo com o cereal de 

origem e 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. ' 

"A3 720.00 un 

8 1440.00 un 

CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, embalagem aluminizada em pacote de 

9 1440-00 un 250 gramas. O produto deverá ser 100% arábica conillon, bebida dura, 

torração média e conter selo de qualidade e pureza (ABIC). Validade: 
#W No minimo 2 (dois) meses, a partir da data de entrega 

ÓLEO REFINADO DE SOJA, 900 ml, tendo sofrido processo tecnológico 

adequado como de gornagem, neutralização, clarificação, 

frigorificação ou não e desodorização. Deverá apresentar aspecto, 

cheiro, sabor e cor peculiares e deverá estar isento de ra nço e de 

outras caracteristicas indesejáveis. O produto deverá conter no 
10 2160.00 Un máximo 2,90g de gordura monoinsaturadas por porção de 13ml. Na 

e designação - Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de 

setembro de 2002 (ANVISA). Embalagem de 900ml intactas. 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 

11 1440.00 un FEIJÃO CARIOQUINHÀ TIPO 1 de primeira qualidade, "extra", 

constituido de no mínimo 95% de grãos na cor característica à 

variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, 
limpos e secos, em pacotes de 1 kg. O produto não poderá apresentar 
mais que 15% de umidade e 0,5% de substâncias não comestíveis. 

Embalagem em pacotes de plástico transparente resistente e incolor. 

O produto deverá ser rotulado de acordo com o cereal de origem e 

classificação - Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de 

setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No mínimo 3 (três) meses a 

httpsz/Ilicitanetcom.brlpelpregaolimp_propini.php?p=MzA1N == 

kiflor 

união 

bonfim 

Chapadão 

, . . .. . . . .. a C rotulagem devera conter as indlcaçoes correspondentes a classiflcaçao 

gloria 

R5 2,80 

R5 1,15 

R5 12,75 

RS 5,60 

RS 3,32 

RS 4,60 

RS 2.016,00 

R$ 828,00 

RS 18.360,00 

RS 8.064,00 

as 7.171,20 

RS 6.624,00 
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12 720.00 

13 1440.00 

14 720.00 

15 720.00 

"W 

un 

un 

UH 

Url 
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partir da data de entrega. Considerar as datas conforme programação 

de entrega. A data de validade deverá constar da embalagem. 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL enriquecida com ferro. Produto obtido 

pela moagem exclusiva do grão de trigo são, limpo, isento de terra, 

com no máximo 15% de umidade, certificado HACCP. Aspecto de pó 

fino, branco, cheiro e sabor próprios. Em pacotes de 1 kg. Embalagem, 

pacotes de polietileno transparente atóxíco, ou papel branco. No _ 

rótulo deverá conter a denominação "farinha de trigo" seguida do tipo dance 

- Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 

2002 (ANVISA). Validade: No mínimo 2 (dois) meses a partir da data de 

entrega. Considerar as datas conforme programação de entrega. A 

data de validade deverá constar da embalagem. 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, com sêmola, vitamínado, não 

fermentado. O produto deverá conter no mínimo 2,4mg de fibra 

alimentar e 3,4mg de ferro por porção de 80g. Ao serem postas em 

água não deverão turvá-la antes da cocção. Embalagem: sacos de 

polietileno atóxico, transparente, reforçado de 500gr. Poderá ser 

adicionado apenas de corantes naturais. As massas deverão trazer no don sapore 

rótulo a designação expressa de sua natureza - 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. 

EXTRATO DE TOMATE em embalagem (lata de 340g), produto 
resultante de concentração da polpa de tomates maduros, sem pele e 

sem semente, por processo tecnológico adequado. O produto deverá 

conter BRIX minimo de 18%, fibra alimentar mínimo de 1,2g, 

carboidratos máximo de 3g por porção de 30g, estar isento de 

fermentações, não indicar processamento defeituoso e apresentar as. 

caracteristicas: aspecto massa espessa, cor vermelha, cheiro e sabor 

próprio. No rótulo deverá constar a denominação do produto e sua 

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. 

DOCE DE GOIABA, embalagem de 500 gr., doce massa, sabor 

goiabada, com ingredientes: polpa de goiaba, açúcar, líquido e ácido 
cítrico prazo validade 12, aplicação sobremesa. Necessária 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 

colonial 

R5 3,43 

R5 2.93 RS 2.109,60 

RS 2,75 R5 3.960,00 

RS 3,89 RS 2.800,80 

RS 2.469,60 

TOTAL R5 71.755,20 

LOTE: 2 - 

Fornecedor: ID 10575 - ME/EPP - 05/10/2017 20:52:25 

Situação do lote: classificada 

Item Quant. Unid. Descrição 

1 

2 

3 

240.00 

240.00 

240.00 

U|"I 

UFI 

L||"l 

Marca 

AÇÚCAR CRISTAL, contendo no minimo 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 DELTA 

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. 

CREME DENTAL COM FLÚOR e MICROPAERICULAS DE CÁLCIO, 

embalagem com 90 gramas. Gel dental com flúor ativo, baixa 

abrasividade, 90g, vários sabores. 
CLOSE UP 

FLOCOS DE MILHO, tipo cozido, enriquecido com ferro e ácido fólico, MILHARINA 

milho livre tegumento, seco, tostado e recoberto, caracteristicas 

httpsz/Ilicitanetcom.brlpelpregaolimp__propini.php?p=MzA1Nw== 

R$ 8,96 

Valor 
v I l Unitário a “r ma 

RS 2.150,40 

RS 3,29 RS 789,60 

RS 3,58 RS 859,20 
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5 240.00 

6 240.00 

7 240.00 

W 

8 480.00 

9 480.00 

10 720.00 

un 

un 

un 

un 

un' 

un 

un 
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adicionais enriquecido com vitaminas e sais minerais, com glú, Pacote 

de 500 gr. Necessária 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. 

POLVILHD DOCE, tipo 1, origem amiláceo mandioca, tipo grupo fécula. 

Embalagem, pacotes de 1 kg. Necessária Rotulagem Nutricional 
. , . M UT Obrlgatorla. (RDC 259 de 20 de setembro de 2002) (ANVISA). Validade: AT o 

_ No mínimo 3 (três) meses a partir da data de entrega. 

FUBÁ DE MILHO enriquecido com ferro e ácido fólico. Produto obtido 

pela moagem do grão de milho, desgerminado ou não. O produto 
deverá conter no máximo 12g de sócio por porção de 50g. Deverá ser 

fabricado a partir de matérias primas sãs, limpas, isentas de matéria 

terrosa e parasita. Não poderá estar úmido, fermentado ou rançoso. 

Embalagem pacotes de 500 g. Necessária 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. 

FARINHA DE MILHO. Produto obtido pelo grão de milho desgerminado, 

de baixa umidade em flocos íntegros, homogêneos e isentas de 

substâncias não comestíveis e sujidades. No rótulo deverá constar a 

denominação do produto de acordo com a sua designação e 

classificação. Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 de 

setembro de 2002) (ANVlSA). Embalagem em pacotes de plástico 

SOLAR 

transparente resistente e incolor de 500gr. 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. 

SAL REFINADO, extra, iodado. Cloreto de sódio catalisado, extraído de 

fontes naturais. Obrigado à adição de sais de iodo (iodeto de potássio, 

iodato de potássio ou outro sal de iodo não tóxico) e antiumectante. 

Embalagem, pacotes de 1 kg. O rótulo deverá trazer a denominação 
"sal" seguida de sua classificação. Deverá também constar do rótulo, a 

declaração "iodeto" e a declaração dos antiumectantes adicionados. 

Registro no Ministério da Agricultura. 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. 

ARROZ AGULHINHA TIPO 1, beneficiado, polido, limpo, grãos inteiros, 

longos e finos em pacotes de 5 kg. O produto deve conter no mínimo 

90% de grãos inteiros e não poderá apresentar mais que 15% de 

umidade. Embalagem em pacotes de plástico transparente, resistente e 

incolor. O produto deverá ser rotulado de acordo com o cereal de 

origem e 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. 

UNIÃO 

CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, embalagem aluminizada em pacote de 

250 gramas. O produto deverá ser 100% arábica conillon, bebida dura, 

torração média e conter selo de qualidade e pureza (ABIC). Validade: 

No mínimo 2 (dois) meses, a partir da data de entrega 

ÓLEO REFINADO DE SOJA, 900 ml, tendo sofrido processo tecnológico 

adequado como de gomagem, neutralização, clarificação, frigorificação 

ou não e desodorização. Deverá apresentar aspecto, cheiro, sabor e cor 
peculiares e deverá estar isento de ranço e de outras caracteristicas 

indesejáveis. O produto deverá conter no máximo 2,90g de gordura 

monoinsaturadas por porção de 13ml. Na rotulagem deverá conter as ABC 

indicações correspondentes à classificação e designação - Rotulagem 

Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 2002 (ANVISA). 

BlAGlNl 

- Embalagem de 900ml intactas. 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 

httpsJ/Iicitanetcom.brfpelpregaolimp_propini.php?p=MzA1N == 

CONFIANÇA 

CONFFANÇA 

RS 5,96 

RS 2,46 

R$ 2,93 

RS 1,16 

RS 12,79 

RS 5.68 

RS 3,33 

RS 1.430,40 

R5 590,40 

RS 703,20 

RS 278,40 

RS 6.139,20 

R5 2.726,40 

R5 2.397,60 
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11 480.00 un FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 de primeira qualidade, "extra", DANDÃO R$4,63 

constituido de no minimo 95% de grãos na cor característica à ' 

variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, 

limpos e secos, em pacotes de 1 kg. O produto não poderá apresentar 

mais que 15% de umidade e 0,5% de substâncias não comestíveis. 

Embalagem em pacotes de plástico transparente resistente e incolor. O 

produto deverá ser rotulado de acordo com o cereal de origem e 

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. 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL enriquecida com ferro. Produto obtido 

pela moagem exclusiva do grão de trigo são, limpo, isento de terra, 

com no máximo 15% de umidade, certificado HACCP. Aspecto de pó 

fino, branco, cheiro e sabor próprios. Em pacotes de 1 kg. Embalagem, 

12 24000 un pacotes de polietileno transparente atoxicq-ou papelbranco: No rotulo CLARFCE RS 2,95 RS 708100 
devera conter a denominação "farinha de trigo" seguida do tipo - 
Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 

2002 (ANVISA). Validade: No mínimo 2 (dois) meses a partir da data de 

entrega. Considerar as datas conforme programação de entrega. A data 

de validade deverá constar da embalagem. 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, com sêmola, vitaminado, não  fermentado. O produto deverá conter no minimo 2,4mg de fibra 
alimentar e 3,4mg de ferro por porção de 80g. Ao serem postas em 

água não deverão turvá-la antes da cocção. Embalagem: sacos de 

' polietileno atóxico, transparente, reforçado de 500g¡ Poderá ser 

13 480.00 un adicionado apenas de corantes naturais. As massas deverão trazer no DON SAPORE R5 2,79 R$ 1.339,20 

rótulo a designação expressa de sua natureza - 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 

EXTRATO DE TOMATE em embalagem (lata de 340g), produto 
resultante de concentração da polpa de tomates maduros, sem pele e 

sem semente, por pro_cesso tecnológico adequado. O produto deverá 

conter BRIX minimo de 18%, fibra alimentar mínimo de 1,2g, 

carboidratos máximo de 3g por porção de 30g, estar isento de 

14 24000 un fermentaçoes, nao indicar processamento defeituoso e apresentar as. ELEFANTE Rs 3,90 Rs 93690 
caracteristicas: aspecto massa espessa, cor vermelha, cheiro e sabor 

próprio. No rótulo deverá constar a denominação do produto e sua 

classificação - Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de fx setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No mínimo 3 (três) meses a 

partir da data de entrega. Considerar as datas conforme programação 
V de entrega. A data de validade deverá constar da embalagem. 

DOCE DE GOIABA, embalagem de 500 gr., doce massa, sabor goiabada, 

com ingredientes: polpa de goiaba, açúcar, liquido e ácido cítrico prazo 

validade 12, aplicação sobremesa. Necessária Rotulagem Nutricional 
. P EDILECTA R 3,45 R ,O 

15 240 DO un Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro de 2002) (ANVISA). Validade: R s $828 O 

No mínimo 3 (três) meses a partir da data de entrega. Considerar as 

datas conforme programação 

TOTAL R5 24.098,40 
Fornecedor: ID 77838 - MEIEPP - 15/10/2017 13:13:51 

Situação do lote: classificada 

V I 
Item Quant. Unid. Descrição Marca _ à?” Valor Total 

Unitario 
1 240.00 un AÇÚCAR CRISTAL, contendo no mínimo 99,3 % de sacarose, deverá ser DELTA R5 8,95 RS 2.148,00 

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. 

httpszfflicítanetcom.brfpelpregaolimp_propini.php?p=MzA1N == 9/14 



' 25/ 1 0/2031? 

2 240.00 un 

3 240.00 un 

4 240.00 un 

U1 240.00 un 

6 240.00 un 

240.00 un 

8 480.00 un 

9 480.00 un 

10 720.00 un 
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Considerar as datas conforme programação de entrega. A data de 

validade deverá constar da embalagem. 

CREME DENTAL COM FLÚOR E MICROPAERICULAS DE CÁLCIO, 

embalagem com 90 gramas. Gel dental com flúor ativo, baixa 

abrasívidade, 90g, vários sabores. 
SORRISO 

FLOCO5 DE MlLHO, tipo cozido, enriquecido corn ferro e ácido fólico, 

milho livre tegumento, seco, tostado e recoberto, caracteristicas 

adicionais enriquecido com vitaminas e sais minerais, com glú, Pacote 

de 500 gr. Necessária Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de PACHA 

20 de setembro de 2002) (ANVISA). Validade: No minimo 3 (três) meses 

a partir da data de entrega. Considerar as datas conforme programação 

V de entrega. A data de validade deverá constar da embalagem. 

POLVILHO DOCE, tipo 1, origem amiláceo mandioca, tipo grupo fécula. 

Embalagem, pacotes de 1 kg. Necessária Rotulagem Nutricional 

Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro de 2002) (ANVlSA). Validade: 

No minimo 3 (três) meses a partir da data de entrega. 

PACHA 

FUBÁ DE MILHO enriquecido com ferro e ácido fólico. Produto obtido 

pela moagem do grão de milho, desgerminado ou não. O produto 

deverá conter no máximo 12g de sócio por porção de 50g. Deverá ser 

fabricado a partir de matérias primas sãs, limpas, isentas de matéria 

terrosa e parasita. Não poderá estar úmido, fermentado ou rançoso. 

Embalagem pacotes de 500 g. Necessária 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. 

FARINHA DE MILHO. Produto obtido pelo grão de milho desgerminado, 

de baixa umidade em flocos integros, homogêneos e isentas de 

PACHA 

_ substâncias não comestíveis e sujidades. No rótulo deverá constar a 

denominação do produto de acordo com a sua designação e 

classificação. Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 de 

setembro de 2002) (ANVISA). Embalagem em pacotes de plástico 

transparente resistente e incolor de 500gr. 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. 

SAL REFl NADO, extra, iodado. Cloreto de sódio catalisado, extraído de 

fontes naturais. Obrigado à adição de sais de iodo (iodeto de potássio, 

iodato de potássio ououtro sal de iodo não tóxico) e antíumectante. 

Embalagem, pacotes de 1 kg. O rótulo deverá trazer a denominação 

"sal" seguida de sua classificação. Deverá também constar do rótulo, a 

declaração "iodeto" e a declaração dos antiumectantes adicionados. 
Registro no Ministério da Agricultura. 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. 

PACHA 

UNIÃO 

' ARROZ AGULHINHA TIPO 1, beneficiado, polido, limpo, grãos inteiros, 

longos e finos em pacotes de 5 kg. O produto deve conter no minimo 

90% de grãos inteiros e não poderá apresentar mais que 15% de 

umidade. Embalagem em pacotes de plástico transparente, resistente e 

incolor. O produto deverá ser rotulado de acordo com o cereal de 

origem e 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. 

DO JOÃO 

CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, embalagem aluminizada em pacote de 

250 gramas. 0 produto deverá ser 100% arábica conillon, bebida dura, 

torração média e conter selo de qualidade e pureza (ABIC). Validade: 

No mínimo 2 (dois) meses, a partir da data de entrega 

ÓLEO REFiNADO DE SOJA, 900 ml, tendo sofrido processo tecnológico SOYA 

adequado como de gomagem, neutralização, clarificação, frigorificação 

ou não e desodorização. Deverá apresentar aspecto, cheiro, sabor e cor 

peculiares e deverá estar isento de ranço e de outras caracteristicas 

INDIANAPOLIS 

httpszl/Iicitanetcom.brIpe/pregaolimp_propini.php?p=MzA1N == 

RS 3,29 

RS 3,57 RS 856,80 

R5 5,96 RS 1.430,40 

RS 2,45 RS 588,00 

RS 2,92 RS 700,80 

RS 1,15 RS 276,00 

RS 12,75 RS 6.120,00 

' RS 5,67 R$2.721,60 

R5 3,33 RS 2.397,60 
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indesejáveis. O produto deverá conter no máximo 2,90g de gordura 

monoinsaturadas por porção de 13ml. Na rotulagem deverá conter as 

indicações correspondentes à classificação e designação - Rotulagem 

Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 2002 (ANVlSA). 

Embalagem de 900ml intactas. 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 

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 de primeira qualidade, "extra", 

constituído de no minimo 95% de grãos na cor característica à 

variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, 

limpos e secos, em pacotes de 1 kg. O produto não poderá apresentar 

mais que 15% de umidade e 0,5% de substâncias não comestíveis. 

Embalagem em pacotes de plástico transparente resistente e incolor. O REI DO LAR 

produto deverá ser rotulado de acordo 'com o cereal de origem e 

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. 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL enriquecida com ferro. Produto obtido 

pela moagem exclusiva do grão de trigo são, limpo, isento de terra, 

com no máximo 15% de umidade, certificado HACCP. Aspecto de pó 

fino, branco, cheiro e sabor próprios. Em pacotes de 1 kg. Embalagem, 

pacotes de polietileno transparente atóxico, ou papel branco. No rótulo 

deverá conter a denominação "farinha de trigo" seguida do tipo - 
Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 

2002 (ANVISA). Validade: No minimo 2 (dois) meses a partir da data de 

entrega. Considerar as datas conforme programação de entrega. A data 

de validade deverá constar da embalagem. 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, com sêmola, vítaminado, não 

fermentado. O produto deverá conter no minimo 2,4mg de fibra 

alimentar e 3,4mg de ferro por porção de 80g. Ao serem postas em 

água não deverão turvá-la antes da cocção. Embalagem: sacos de 

polietileno atóxico, transparente, reforçado de 500gr. Poderá ser 

adicionado apenas de corantes naturais. As massas deverão trazer no 

rótulo a designação expressa de sua natureza - 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 

EXTRATO DE TOMATE em embalagem (lata de 340g), produto 

resultante de concentração da polpa de tomates maduros, sem pele e 
»  sem semente, por processo tecnológico adequado. O produto deverá 

conter BRIX mínimo de 18%, fibra alimentar minimo de 1,2g, 

carboidratos máximo de 3g por porção de 30g, estar isento de 

fermentações, não indicar processamento defeituoso e apresentar as. 

características: aspecto massa espessa, cor vermelha, cheiro e sabor 

próprio. No rótulo deverá constar a denominação do produto e sua 

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. 

11 480.00 un R$4,62 

/W 240.00 un BELLO SABORE 
R$ 2,95 

13 480.00 un _ DON SAPORE R$2,78 

14 240.00 un 'BONARE 1 RS 3,89 

y DOCE DE GOlABA, embalagem de 500 gr., doce massa, sabor goiabada, 

com ingredientes: polpa de goiaba, açúcar, líquido e ácido cítrico prazo 

validade 12, aplicação sobremesa. Necessária 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 

15 240.00 un MINAS MAIS R$3,45 

RS 2.217,60 

RS 708,00 

RS 1.334,40 

RS 933,60 

R5 828,00 

TOTAL RS 24.050,40 
Fornecedor: ID 23591 - ME/EPP - 24/10/2017 20:40:37 

Situação do lote: classificada 

Valor 

Unitário 
Item Quant. Unid. Descrição Marca 

httpszl/Iicitanetoom.brlpefpregaolimp_propini.php?p=MzA1N == 

Valor Tata! 
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1 240.00 un AÇÚCAR CRISTAL, contendo no minimo 99,3 96 de sacarose, devera' ser delta 

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. 

CREME DENTAL COM FLÚOR E MICROPAERICULAS DE CÁLClO, 

2 240.00 un embalagem com 90 gramas. Gel dental com flúor ativo, baixa clouseup 

abrasívidade, 90g, vários sabores. 

FLOCOS DE MILHO, tipo cozido, enriquecido com ferro e ácido fólico, 

milho livre tegumento, seco, tostado e recoberto, caracteristicas 

adicionais enriquecido com vitaminas e sais minerais, corn glú, Pacote 

3 240.00 un de 500 gr. Necessária Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de quaker 

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. 

POLVILHO DOCE, tipo 1, origem amiláceo mandioca, tipo grupo fécula. 

. Embalagem, pacotes de 1 kg. Necessária Rotulagem Nutricional _ 

Obrigatória. (RDC 259 de 2o de setembro de 2002) (ANViSA). Validade: mam” 
"X No mínimo 3 (três) meses a partir da data de entrega. 

4 240.00 un 

FUBÁ DE MILHO enriquecido com ferro e ácido fólico. Produto obtido 

pela moagem do grão de milho, desgerminado ou não. O produto 
deverá conter no máximo 12g de sócio por porção de 50g. Deverá ser 

fabricado a partir de matérias primas sãs, limpas, isentas de matéria 

5 240.00 un terrosa e parasita. Nao podera estar Uil'ild0,fe|'mEl1tad0 ou-rançoso. kíflor 
Embalagem pacotes de 500 g. Necessaria 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. 

FARINHA DE MILHO. Produto obtido pelo grão de milho desgerminado, 

de baixa umidade em flocos integros, homogêneos e isentas de 

substâncias não comestíveis e sujidades. No rótulo devera' constar a 

denominação do produto de acordo com a sua designação e 

6 24000 un _ classificaçao. Rotulagem Nutricional Obrigatoria. (RDC 259 de .20 de kmor 
setembro de 2002) (ANVISA). Embalagem em pacotes de plastico 

transparente resistente e incolor de 500gb Validade: No minimo 3 (três) 

,É meses a partir da data de entrega. Considerar as datas conforme 
programação de entrega. A data de validade deverá constar da 

embalagem. 

SAL REFINADO, extra, iodado. Cloreto de sódio catalisado, extraído de 

fontes naturais. Obrigado à adição de sais de iodo (iodeto de potássio, 

iodato de potássio ou outro sal de iodo não tóxico) e antiumectante. 

Embalagem, pacotes de 1 kg. 0 rótulo deverá trazer a denominação 

"sal" seguida de sua classificação. Deverá também constar do rótulo, a __ 
7 240.00 un _ _ ,, . . _ uniao 

declaraçao "iodeto" e a declaraçao dos antiumectantes adicionados. 

Registro no Ministério da Agricultura. 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. 

ARROZ AGULHINHA TIPO 1, beneficiado, polido, limpo, grãos inteiros, 
longos e finos em pacotes de 5 kg. O produto deve conter no mínimo 

f 90% de grãos inteiros e não poderá apresentar mais que 15% de 

umidade. Embalagem em pacotes de plástico transparente, resistente e 

8 480.00 un incolor. O produto deverá ser rotulado de acordo com o cereal de bonfim 

origem e classificação - Rotulagem Nutricional Obrigatória, RDC 259 de 

20 de setembro de 2002 (ANVlSA). 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. 

9 480.00 un CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, embalagem aluminizada em pacote de Chapadão 

httpsrlflicitanet.com.brfpefpregaolimp__propini.php?p=MU\1Nw== 

RS 8,95 

Rs 3,25 

R$ 3,55 

RS 5,95 

RS 2,40 

RS 2,80 

_ Rs 1,15 

RS 12,75 

RS 5,60 

R5 780,00 

RS 852,00 

R5 1.428,00 

RS 576,00 

RS 672,00 

RS 276,00 

R$ 6.120,00 

as 2.688,0 \ 
12/14' 
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250 gramas. O produto deverá ser 100% arábica conillon, bebida dura, 

torração média e conter selo de qualidade e pureza (ABIC). Validade: 

No mínimo 2 (dois) meses, a partir da data de entrega 

ÓLEO REFINADO DE SOJA, 900 ml, tendo sofrido processo tecnológico 

adequado como de gomagem, neutralização, clarificação, frigorificação 

ou não e desodorização. Deverá apresentar aspecto, cheiro, sabor e cor 
peculiares e deverá estar isento de ranço e de outras caracteristicas 

. indesejáveis. O produto deverá conter no máximo 2,90g de gordura 
10 720.00 un monoinsaturadas por porção de 13ml. Na rotulagem deverá conter as abc 

indicações correspondentes à classificação e designação - Rotulagem 

Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 2002 (ANVISA). 

Embalagem de 900ml intactas. 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 

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 de primeira qualidade, "extra", 

constituido de no minimo 95% de grãos na cor característica à 

variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, 

limpos e secos, em pacotes de 1 kg. O produto não poderá apresentar 
mais que 15% de umidade e 0,5% de substâncias não comestíveis. 

11 480.00 un Embalagem em pacotes de plástico transparente resistente e incolor: O gloria 

produto deverá ser rotulado de acordo com o cereal de origem e 

classificação - Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de j 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. 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL enriquecida com ferro. Produto obtido 

pela moagem exclusiva do grão de trigo são, limpo, isento de terra, 

corn no máximo 15% de umidade, certificado HACCP. Aspecto de pó 

fino, branco, cheiro e sabor próprios. Em pacotes de 1 kg. Embalagem, 

12 240.00 un pacotes de polietileno transparente atoxico,.ou papelóbranco.. No rotulo Clarice 
devera conter a denominaçao "farinha de trigo" seguida do tipo - 
Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 

2002 (ANVISA). Validade: No mínimo 2 (dois) meses a partir da data de 

entrega. Considerar as datas conforme programação de entrega. A data 

de validade deverá constar da embalagem. 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, com sêmola, vitaminado, não 

fermentado. O produto deverá conter no minimo 2,4mg de fibra 

alimentar e 3,4mg de ferro por porção de 80g. Ao serem postas em 

água não deverão turvá-la antes da cocção. Embalagem: sacos de 

polietileno atóxico, transparente, reforçado de 500gr. Poderá ser 

,Lã 480.00 un adicionado apenas de corantes naturais. As massas deverão trazer no don sapore 
' rótulo a designação expressa de sua natureza - 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 ' 

EXTRATO DE TOMATE em embalagem (lata de 340g), produto 
resultante de concentração da polpa de tomates maduros, sem pele e 

sem semente, por processo tecnológico adequado. O produto deverá 

conter BRIX minimo de 18%, fibra alimentar mínimo de 1,23, 

carboidratos máximo de 3g por porção de 30g, estar isento de 

14 240.00 un fermentaçoes, nao indicar processamento defeituoso e apresentar as. Colonia' 
caracteristicas: aspecto massa espessa, cor vermelha, cheiro e sabor 

próprio. No rótulo deverá constar a denominação do produto e sua 

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. 

15 240.00 un DOCE DE GOIABA, embalagem de 500 gr., doce massa, sabor goiabada, val 

. com ingredientes: polpa de goiaba, açúcar, liquido e ácido cítrico prazo 

validade 12, aplicação sobremesa. Necessária Rotulagem Nutricional 

Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro de 2002) (ANVISA). Validade: 

httpszlflicitanetoom.brlpelpregaolimp_propini.php?p=MzA1Nw== 

RS 3,32 RS 2.390,40 

RS 4,60 RS 2.208,00 

R5 2,93 RS 703,20 

RS 2,75 RS 1.320,00 

R$ 3,89 RS 933,60 

Rs 3,43 R5 823,20 

13/14 
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No mínimo 3 (três) meses a partir da data de entrega. Considerar as 

datas conforme programação 

httpsrlllicitanetcom.br/pefpregaolimp_propini.php?p=MzA1Nw== 



29/11/2017 Classificação dos Lotes 

SERVIÇO Autôngomo DE AGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 
PREGAO ELETRONICO N° 0009/2017 

Classificação da Disputa 

Lote Classificaçãó Fornecedor Vencedor ID MARCA CNPJ Valor Lance 

.4 7.79 - 

1 1° ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 62196 DELTA  o 4/0001 RS 54.345,60 

24399.8 0 00 1- 1 2° METRO COMERCIAL LTDA 65709 DELTA 54 O / O R5 54.380,00 

. .0 - 

1 3° MERCEARIA MARCOPAN LTDA 32281 delta  281 25/0001 RS 61.900,00 

24.899.800/0001- 2 1° METRO COMERCIAL LTDA 77838 DELTA 54 RS 18.055,20 

23.4 7.794 0 - a 2" ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 10575 DELTA O8 O / 001 RS 18.062,00 

02.281.025 O 01- 2 3° MERCEARIA MARCOPAN LTDA 23591 delta 36 f O RS 21.500,00 

httpsz/Hicilanetcom.br/pemhatlcIassiñcphp?pregao=305T 1/1 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
23.782.816l0 

Sistema: Materiais, Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 9/ 2017 

Protocolo: 13578/2017, 25-Out-2017 16:17 

Na data e hora do protocolo referenciado acima, reuniram-se o pregoeiro e sua comissão de apoio, abaixo 
assinada, a tim de realizar a abertura das sobrecartas contendo as propostas enviadas pelas empresas licitantes, 
constantes deste processo, para a aquisição dos objetos do certame, ora Iicitado, conforme convocação, em 
atendimento à licitação referida acima. iniciados os trabalhos, o pregoeiro e a comissão receberam e abriram os 
envelopes a ela encaminhados, e classificaram as propostas iniciais conforme os termos da legislação afim e os termos 
do edital, apresentando ao final a seguinte firma, conforme documentação anexa rubricada pelo pregoeiro e os 
membros da comissão. 

a 
LOTE: 1 LOTE l 

Cota Principal R$75,00% 
Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance 

1 24.899.800/0001-54 METRO COMERClAL LTDA ME 72.151,20 Lance caduco 

3 23.407.794/0001-08 ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP 54.400,00 Lance caduco 

5 23.407.794/0001-08 ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP n 54.345,60 Lance caduco 

7 2340779400001-08 ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP n n V 54.945,60 Lance final disputa 
v . « ' 2 ^ . ' É w i t z 5 _ . 

m5. .. ..r ', ... M_ .__ w w_ í ,222    “F _x_  
Cota Reservada R$25,00% 

Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance 

1 24.899.800/0001-54 METRO COMERCIAL LTDA ME 24.050,40 Lance caduco       23.407 794/0001-08 ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP Lance caduco      23.407.794/0001-08 ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP 
18.062,00 Lance de desistência    

Lance final vencedor 
 

7 24.899.800/0001-54 METRO COMERCIAL LTDA ME 18.055,20 

Sistema: MGFCompras - PropostalnicialDePregaogo.rpt Págmaí 1 
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31/10/2017 - Lícitanet - Vencedor Lote 

senvxço AUTÔNOMO oe ÁGUA E escore oe PIUMHI-MG 

PREGÃO ELETRÔNICO N” anos/zon 
Vencedor(es) do(s) Lolne(s) 

Fornecedor: ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP - 23.407.794/0001-08 

V. Unit. V. Total V. Unit. V. Totat 
Lanoe Lance orçado orçado Emnomia 

Lote Quant. Unid. Descrição Marca 

AÇÚCAR CRISTAL, contendo no 
mínimo 99,3 “la 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 

1 720,00 un "açúcar", seguido do tipo e a DELTA R$ 7,00 R$ 5.040,00 R$ 8,96 R$ 6.451,20 21,88% 
classiñcação - 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. 'K0 CREME DENTAL COM FLúpR E 

_ MICROPAERICULAS DE CALCIO, 
1 720,00 un embalagem com 90 gramas. Gel CLOSE UP R$ 1,92 R$ 1.382,40 R$ 3,29 R$ 2.368,80 41,64°/o 

dental com flúor ativo, baixa 

abrasividade, 90g, vários sabores. 

FLOCOS DE MILHO, tipo cozido, 

enriquecido com ferro e ácido fólico, 
milho livre tegumento, seoo, tostado 
e recoberto, características 
adicionais enriquecido com 
vitaminas e sais minerais, com glú, 
Pacote de 500 gr. Necessária 

1 720,00 un Rotulagem Nutricional Obrigatória. MILHARINA R$ 2,84 R$ 2.044,80 R$ 3,58 R$ 2.577,60 20,67% 
(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. 

PDLVILHO DOCE, tipo 1, origem 
amiláoeo mandioca, tipo grupo 
fécula. Embalagem, pacotes de 1 

kg. Necessária Rotulagem _d 1 720m “" Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 

. 20 de setembro de 2002) (ANVISA). 

Validade: No mínimo 3 (três) meses 
a partir da data de entrega 

rua/S. DE MILHO enriquecido com 

ferro e ácido fólico. Produto obtido 
pela moagem do grão de milho, 
desgerminado ou não. O produto 
deverá oonter no máximo 12g de 
sócio por porção de 50g. Deverá ser 
fabricado a partir de matérias 
primas sãs, limpas, isentas de 
matéria terrosa e parasita. Não 

poderá estar úmido, fermentado ou 
rançoso. Embalagem pacotes de 
500 g. Necessária 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. 

1 720,00 un FARINHA DE MILHO. Produto obtido CONFIANÇA R$ 1,05 R$ 756,00 R$ 2,93 R$ 2.109,60 64,16% 
' pelo grão de milho desgerminado, 

de baixa umidade em flocos 

integros, homogêneos e isentas de 
substâncias não comestíveis e 

sujidades. No rótulo devera' constar 
a denominação do produto de 

MATUTO R$ 4,56 R$ 3.283,20 R$ 5,96 R$ 4.291,20 23,49% 

1 720,00 un SOLAR R$ 0,59 R$ 424,80 R$ 2,46 R$ 1.771,20 7600294: 
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acordo oom a sua designação e 

classiñcação. Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. (RDC 259 de 20 de 
setembro de 2002) (ANVISA). 

Embalagem em pacotes de plástico 
transparente resistente e incolor de 

500gr. 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. 

SAL REFINADO, extra, iodado. 
Cloreto de sódio catalisado, extraído 
de fontes naturais. Obrigado à 
adição de sais de iodo (iocleto de 

potássio, iodato de potássio ou 

outro sal de iodo não tóxico) e 

antiumectante. Embalagem, pacotes 
de 1 kg. O rótulo deverá trazer a 

denominação “sal”.seguida de sua 
classificação. Deverá também 
constar do rótulo, a declaração 
"iodeto" e a declaração dos 
antiumectantes adicionados. 
Registro no Ministério da 

Agricultura. 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 

!N . da embalagem. 

ARROZ AGULHINHA TIPO 1, 

beneficiado, polido, limpo, grãos 
inteiros, longos e ñnos em pacotes 
de 5 kg. O produto deve conter no 

mínimo 90% de grãos inteiros e não 
poderá apresentar mais que 15% de 

umidade. Embalagem em pacotes 
de plástico transparente, resistente 
e incolor. O produto deverá ser 

1 1.440,00 un rotulado de acordo com o cereal de CONFIANÇA R$ 11,30 R$ 16.272,00 R$ 12,79 R$ 18.417,50 11,65% 
origem e classiñcação - 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. 

CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, 
embalagem aluminizada em pacote 
de 250 gramas. O produto deverá 
ser 100% arábica conillon, bebida 

1 LMQDO ' u" dura, torração média e conter selo  de qualidade e pureza (ABIC). 
' Validade: No mínimo 2 (dois) 

meses, a partir da data de entrega 

ÓLEO REFINADO oe SOJA, 900 ml, 

tendo sofrido processo tecnológico 
adequado como de gomagem, 
neutralização, clarificação, 
frigoríñcação ou não e 
desodorizaão. Deverá apresentar 
aspecto, cheiro, sabor e cor 
peculiares e deverá estar isento de 
ranço e de outras características 

indesejáveis. O produto deverá 
conter no máximo 2,909 de gordura 
monoinsaturadas por porção de 

13ml. Na rotulagem deverá conter 
as indicações correspondentes à 
classiñcação e designação - 

Rotulagem Nutricional Obrigatória. 
RDC 259 de 20 de setembro de 

2002 (ANVISA). Embalagem de 
900ml intactas. 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 

1 1.440,00 un FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 de DANDÃO R$ 2,69 R$ 3.873,60 R$ 4,63 R$ 6.667,20 41,90°/e 

primeira qualidade, “extrai 
constituído de no mínimo 95°ln de 

grãos na cor característica à 

1 720,00 un UNIÃO R$ 0,68 R$ 489,60 R$ 1,16 R$ 835,20 41,38°/0 

BIAGINI R$ 3,75 R$ 5.400,00 R$ 5,68 R$ 8.179,20 33,98°/n 

1 2.160,00 un ABC R$3,24 R$6.998,40 R$3,33 R$7.192,80 2,70% 

https:lilicitanetcom.brfpefpregao/impjonc.php?p=MzA1Nw==&&fornec= 2/7 
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variedade correspondente, de 

tamanho e formato naturais, 
maduros, limpos e secos, em 
pacotes de 1 kg. O produto não 
poderá apresentar mais que 15% de 
umidade e 0,5% de substâncias não 

comestíveis. Embalagem em 

pacotes de plástico transparente 
resistente e incolor. O produto 
deverá ser rotulado de acordo com 

o cereal de origem e 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. 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 
enriquecida com ferro. Produto 
obtido pela moagem exclusiva do 

grão de trigo são, limpo, isento de 
terra, com no máximo 15% de 
umidade, certificado HACCP. 

Aspecto de pó fino, branco, cheiro e 

sabor próprios. Em pacotes de 1 kg. 
Embalagem, pacotes de polietileno 
transparente atóxlco, ou papel 
branco. No rótulo deverá conter a 

denominação "farinha de trigo" 
seguida do tipo - Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 
20 de setembro de 2002 (ANVISA). 
Validade: No minimo 2 (dois) meses 

a partir da data de entrega. 
Considerar as datas oonforme 
programação de entrega. A data de 
validade deverá constar da 

embalagem. 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, com 

sêmola, vitaminado, não 
fermentado. O produto deverá 
conter no minimo 2,4mg de ñbra 

alimentar e 3,4mg de ferro por 
porção de 80g. Ao serem postas em 

água não deverão turvá-la antes da 
cocção. Embalagem: saoos de 

polietileno atóxico, transparente, 
reforçado de 500gr. Poderá ser 
adicionado apenas de corantes 
naturais. As massas deverão trazer 

no rótulo a designaão expressa de 

sua natureza - 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. 

EXTRATO DE TOMATE em 
embalagem (lata de 340g), produto 
resultante de concentração da polpa 
de tomates maduros, sem pele e 
sem semente, por processo 

tecnológico adequado. O produto 
deverá conter BRIX minimo de 18°/o, 

ñbra alimentar minimo de 1,29, 
carboidratos máximo de 3g por 
porção de 30g, estar isento de 
fermentações, não indicar 
processamento defeituoso e 
apresentar as. caracteristicas: 
aspecto massa espessa, cor 
vermelha, cheiro e sabor próprio. 
No rótulo deverá constar a 

denominação do produto e sua 
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. 

CLARICE R$ 1,99 

DON SAPORE R$ 1,60 

ELEFANTE R$ 3,45 

httpszlllioitanetcombr/pe/pregao/imp_venc.php?p=MzA1Nw==&&fornec= 

R$ 1.432,80 

R$ 2.304,00 

R$ 2.484,00 

R$ 2,95 R$ 2.124,00 

R$ 2,79 R$ 21.017,60 

R$ 3,90 R$ 2.808,00 

32,54% 

42,õ5°/o 

11,54% 
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DOCE DE GOIABA, embalagem de 
S00 gr., doce massa, sabor 
goiabada, corn ingredientes: polpa 

de goiaba, açúcar, liquido e ácido 
cítrico prazo validade 12, aplicação 
sobremesa. Necessária 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 

PREDILECI' A R$ 3,00 R$ 2.160,00 

Subtotal Lote R$ 54.345,60 

Total R$ 54.345,60 Total R$ 
24,a3°/o 

Fornecedor: METRO COMERCIAL LTDA - 24.899.800/0001-54 

Lote Quant. 

2 

2 

2 

2 

2 

240,00 

240,00 

240,00 

240,00 

240,00 

Unid. Descrição 

un 

Un 

UTI 

un 

un 

Marca 

AÇÚCAR CRISTAL, contendo no 
minimo 99,3 % de sacarose, devera' 
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 
devera' 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. 

CREME DENTAL COM FLúpR E 

MICROPAERICULAS DE CALCIO, 

embalagem com 90 gramas. Gel 
dental com flúor ativo, baixa 

abrasividade, 90g, vários sabores. 

FLOCOS DE MILHO, tipo cozido, 
enriquecido com ferro e ácido fólico, 
milho livre tegumento, seco, tostado 
e recoberto, características 
adicionais enriquecido com 
vitaminas e sais minerais, oom glú, 
Pacote de 500 gr. Necessária 

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. 

POLVILHO DOCE, tipo 1, origem 
amiláceo mandioca, tipo grupo 
fécula. Embalagem, pacotes de 1 

kg. Necessária Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 
20 de setembro de 2002) (ANVISA). 
Validade: No mínimo 3 (três) meses 

a partir da data de entrega. 

FUBÁ DE MILHO enriquecido com 
ferro e ácido fólico. Produto obtido 

pela moagem do grão de milho, 
desgerminado ou não. 0 produto 
deverá conter no máximo 12g de 
sócio por porção de 50g. Deverá ser 
fabricado a partir de matérias 
primas sãs, limpas, isentas de 
matéria terrosa e parasita. Não 

poderá estar úmido, fermentado ou 

rançoso. Embalagem pacotes de 
500 g. Necessária 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 

DELTA 

SORRISO 

PACHA 

PACHA 

PACHA 

https:IIIicitanetcom.brfpelpregao/imp_venc.php?p=MzA1Nw==&&fornec= 

V. Unit. 
Lance 

R$ 7,46 

R$ 2,76 

R$ 1,26 

R$ 5,96 

R$ 1,50 

V. Total 
Lance 

R$ 1.790,40 

R$ 662,40 

R$ 302,40 

R$ 1.430,40 

R$ 360,00 

V. Unit. 
orçado 

R$ 8,96 

R$ 3,29 

R$ 3,58 

R$ 5,96 

R$ 2,46 

72.295,20 

V. Total 
orçado 

R$ 2.150,40 

R$ 789,60 

R$ 859,20 

R$ 1.430,40 

R$ 590,40 

Economia 

16.7496 

16,11“/o 

64.8091: 

0,00 

39,02% 
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programação de entrega. A data de 
va lidade deverá constar da 

embalagem. 

FARINHA DE MILHO. Produto obtido 
pelo grão de milho desgerminado, 
de baixa umidade em flocos 

íntegros, homogêneos e isentas de 
substâncias não comestíveis e 

sujidades. No rótulo deverá constar 
a denominação do produto de 
acordo com a sua designação e 
classificação. Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. (RDC 259 de 20 de 
setembro de 2002) (ANVISA). 

Embalagem em pacotes de plástico 
transparente resistente e incolor de 

500gr. 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. 

SAL REFINADO, extra, iodado. 
Cloreto de sódio catalisado, extraído 
de fontes naturais. Obrigado à 

adição de sais de iodo (iodeto de 

potássio, iodato de potássio ou 

outro sal de iodo não tóxico) e 

antiumectante. Embalagem, pacotes 
de 1 kg. 0 rótulo deverá trazer a 

denominação "sal" seguida de sua 
classificação. Deverá também 
constar do rótulo, a declaração 
"iodeto" e a declaração dos 
antiumectantes adicionados. 
Registro no Ministério da 

Agricultura. 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. 

ARROZ AGULHINHA TIPO 1, 

beneficiado, polido, limpo, grãos 
inteiros, longos e ñnos em pacotes 
de 5 kg. O produto deve conter no 

mínimo 9D°/n de grãos inteiros e não 
poderá apresentar mais que 15°/u de 

umidade. Embalagem em pacotes 
de plástico transparente, resistente 
e incolor. O produto deverá ser 
rotulado de acordo com o cereal de DO JOÃO 

origem e classiñcação - 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. 

CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, 
embalagem aluminizada em pacote 
de 250 gramas. O produto deverá 
ser 100% arábica conillon, bebida 
dura, torração média e oonter selo 
de qualidade e pureza (ABIC). 
Validade: No mínimo 2 (dois) 
meses, a partir da data de entrega 

ÓLEO REFINADO os SOJA, 90o ml, 

tendo sofrido processo tecnológico 
adequado como de gomagem, 
neutralização, clarificação, 
frigoriñcação ou não e 

desodorização. Deverá apresentar 
aspecto, cheiro, sabor e cor 
peculiares e deverá estar isento de 
ranço e de outras características 
indesejáveis. O produto deverá 
conter no máximo 2,90g de gordura 
monoinsaturadas por porção de 
13ml. Na rotulagem deverá conter 
as indicações correspondentes à 

classificação e designação - 

Rotulagem Nutricional Obrigatória. 
RDC 259 de 20 de setembro de 

2002 (ANVISA). Embalagem de 

PACHA R$ 1,56 

UNIÃO R$ 0,83 

R$ 10,25 

INDIANAPOLIS R$ 3,61 

som R$ 3,25 

https:fllicitanetcom.brlpelpregaolimp__venc.php?p=MzA1Nw==&&fornec= 

R$ 374,40 

R$ 199,20 

R$ 4.920,00 

R$ 1.732,80 

R$ 2.340,00 

R$ 2,93 R$ 703,20 

R$ 1,16 R$ 278,40 

R$ 12,79 R$ 6.139,20 

R$ 5,68 R$ 2.726,40 

R$ 3,33 R$ 2.397,60 

46,76% 

28,45% 

19,S6°/u 

36,44% 

2,40% 
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900ml intactas. 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 

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 de 

primeira qualidade, "extra", 
constituído de no mínimo 95W:: de 

grãos na cor caracteristica à 

variedade correspondente, de 
tamanho e formato naturais, 
maduros, limpos e secos, em 

pacotes de 1 kg. O produto não 

poderá apresentar mais que 15% de 

umidade e 0,5% de substâncias não 
comestíveis. Embalagem em 
pacotes de plástico transparente 
resistente e incolor. O produto 
deverá ser rotulado de acordo com 

o cereal de origem e classiñcação - 
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. 
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 

enriquecida com ferro. Produto 
obtido pela moagem exclusiva do 
grão de trigo são, limpo, isento de 
terra, com no máximo 15% de 

umidade, certiñcado HACCP. 

Aspecto de pó Fino, branco, cheiro e 
sabor próprios. Em pacotes de 1 kg. 
Embalagem, pacotes de polietileno 
transparente atóxico, ou papel 
branco. No rótulo deverá conter a 

denominação "farinha de trigo" 
seguida do tipo - Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 

20 de setembro de 2002 (ANVISA). 
Validade: No mínimo 2 (dois) meses 

a partir da data de entrega. 
Considerar as datas conforme 

programação de entrega. A data de 
validade deverá constar da 

embalagem. 

MACARRÃO neo ESPAGUETE, com 
sêmola, vitaminado, não 

fermenlado. O produto deverá 
conter no mínimo 2,4mg de ñbra 
alimentar e 3,4mg de ferro por 
porção de 80g. Ao serem postas em 
água não deverão turvá-Ia antes da 

cocção. Embalagem: sacos de 
polietileno atóxico, transparente, 
reforçado de 500gr. Poderá ser 
adicionado apenas de corantes 
naturais. As massas deverão trazer 
no rótulo a designação expressa de 
sua natureza - 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 

EXTRATO DE TOMATE em 
embalagem (lata de 340g), produto 
resultante de concentração da polpa 
de tomates maduros, sem pele e 
sem semente, por processo 
tecnológico adequado. O produto 
deverá conter BRIX mínimo de IEP/a, 

fibra alimentar mínimo de 1,2g, 

carboidratos máximo de 3g por 
porção de 30g, estar isento de 

fermentações, não indicar 
processamento defeituoso e 

apresentar as. caracteristicas: 
aspecto massa espessa, cor 
vermelha, cheiro e sabor próprio. 

REI DO LAR R$ 3,09 

BELLO SABORE R$ 1,75 

DON SAPORE R$ 1,70 

BONARE R$ 1,67 

httpsz/llicitanet.com.brlpefpregao/impjeno_php?p=MzA1Nw==&&fornec= 

R$ 1.483,20 

R$ 420,00 

R$ 816,00 

R$ 400,80 

R$ 4,63 R$ 2.222,40 

R$ 2,95 R$ 708,00 

R$ 2,79 R$ 1.339,20 

R$ 3,90 R$ 936,00 

312691: 

40,68% 

39,07% 

57,18% 
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No rótulo deverá constar a 

denominação do produto e sua 
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 a5 datas conforme 
programação de entrega. A data de 
validade deverá constar da 

embalagem. 

DOCE DE GOIABA, embalagem de 
500 gr., doce massa, sabor 
goiabada, com ingredientes: polpa 

de goiaba, açúcar, líquido e ácido 
cítrico prazo validade 12, aplicação 

sobremesa. Necessária 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 

2 _ 240,00 un MINAS MAIS R$ 3,43 R$823,20 R$3,45 R$828,00 0,5884. 

Subtotal Lote R$ 18.055,20 

Total R$ Total R$ 18.055,20 24_°98'40 25,08%; 

yqltornecedodes) particlpante(s) , ornecedor CNPJ Lote(s)vencido(s) Total Geral Total orçado Economia 

ISRAEL e ISRAEL LTDA - EPP ãg'4°7'794¡°°°1' 1 R$ 54.345,50 R$ 72.295,20 24,83% 

METRO COMERCIAL LTDA Ê:'°99'°°°¡°°°1' 2 R$ 18.055,20 Rs 24.098,40 25,08% 

Total Geral ' R* R* 243901.. 
72.400,80 96.393,60 

httpszlllicitanetcom.brlpelpregaolimp_venc.php?p=MzA1Nw==&&forneo= . 7/7- 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2017 “ -  
LICITANET   LIEIHÇÓES Oil-IAM 

Fornecedor: ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP CNPJ: 23.407.794I0001-08 
Representante: PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO 

Telefone: (37)3431-1209 

E-mail: supermercadoisraeI@hotmaiI.com 

Endereço: RUA PADRE DOMINGOS, 117 - CERRADO. BAMBUI - MG - 38.900-000 

Lote: 
1 

item Quant. Unid. Descrição Marca V. Total 
Unit. 

AÇÚCAR CRISTAL, contendo no mínimo 99,3 “rã 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 

1 720 DO un 5 kg. No rótulo deverá trazer a denominação “açúcar”, seguido do tipo e a DELTA R$ R$ 
' classificação - Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 7,00 5.040,00 

2002 (ANVISA). Validade: No minimo 3 (três) meses a partir da data de entrega. 
/N Considerar as datas conforme programação de entrega. A data de validade deverá 

- constar da embalagem. 

CREME DENTAL COM FLÚOR E MlCROPAERICULAS DE CÁLCIO, embalagem CLOSE UP R$ R$ 
1 720m) u" com 90 gramas. Gel dental com flúor ativo, baixa abrasividade, 90g, vários sabores. 1,92 1.382,40 

FLOCOS DE MILHO, tipo cozido, enriquecido com ferro e ácido fólico, milho livre 
tegumento, seco. tostado e recoberto, caracteristicas adicionais enriquecido com 
vitaminas e sais minerais, com glú, Pacote de 500 gr. Necessária Rotulagem Rs R$ 

1 720,00 un Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro de 2002) (ANVISA). Validade: MILHARlNA 2 84 2 044 80 

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. 

POLVILHO DOCE, tipo 1, origem amiláceo mandioca, tipo grupo fécula. 
1 720 DO un Embalagem, pacotes de 1 kg. Necessária Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC MATUTO R$ R$ 

' 259 de 20 de setembro de 2002) (ANVISA). Validade: No mínimo 3 (três) meses a 4,56 3.283,20 
partir da data de entrega 

FUBÁ DE MILHO enriquecido com ferro e ácido fólico. Produto obtido pela moagem 

do grão de milho, desgerminado ou não. 0 produto deverá conter no máximo 12g 

de sócio por porção de 50g. Deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs, 
Iim as, isentas de matéria terrosa e arasita. Não oderá estar úmido, ferrnentado R$ 

1 72030 un ou prançoso. Embalagem pacotes d: 500 g. Negessária Rotulagem Nutricional SOLAR 0,59 R$ 42430 
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. 

FARINHA DE MILHO. Produto obtido pelo grão de milho desgerminado, de baixa 
umidade em flocos integros, homogêneos e isentas de substâncias não comestíveis  ' e sujidades. No rótulo deverá constar a denominação do produto de acordo com a 

_ sua designação e classificação. Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 R$ 
T T2000 u" de setembro de 2002) (ANVISA). Embalagem em pacotes de plástico transparente CONFMNÇA 1,05 R$ 756m) 

resistente e incolor de Soogr. Validade: No minimo 3 (tres) meses a partir da data de 
entrega. Considerar as datas conforme programação de entrega. A data de validade 
deverá constar da embalagem. 

SAL REFINADO, extra, iodado. Cloreto de sódio catalisado, extraído de fontes 
naturais. Obrigado à adição de sais de iodo (iodeto de potássio, iodato de potássio 
ou outro sal de iodo não tóxico) e antiumectante. Embalagem, pacotes de 1 kg. O 

1 720 DO un rótulo deverá trazer a denominação "sal" seguida de sua classificação. Deverá “Não R$ 
' também constar do rótulo, a declaração "iodetd" e a declaração dos antiumeclantes 0,68 

adicionados. Registro no Ministério da Agricultura. 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. 

ARROZ AGULHINHA TlPO 1, beneficiado, polido, limpo, grãos inteiros, longos e 
ñnos em pacotes de 5 kg. O produto deve conter no minimo 90% de grãos inteiros e 

não poderá apresentar mais que 15% de umidade. Embalagem em pacotes de 
plástico transparente, resistente e incolor. O produto deverá ser rotulado de acordo R$ R$ 

1 144000 u" com o cereal de origem e classificação - Rotulagem Nutricional Obrigatória, RDC CONFIANÇA 11,30 16.272,00 

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. 

R$ 489,60 

CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, embalagem aluminizada em pacote de 250 gramas. 
1 1 44o DO un 0 produto deverá ser 100% arábica conitlon, bebida dura, torração média e conter BMGN R$ R$ 

' ' selo de qualidade e pureza (ABlC). Validade: No minimo 2 (dois) meses, a partir da 3,75 5.400,00 
data de entrega 

1 2.160,00 un ÓLEO REFlNADO DE SOJA, 900 ml, tendo sofrido processo tecnológico adequado ABC R$ R$ 

como de gomagem, neutralização, clarificação, frigorificação ou não e 3,24 6.998,40 
desodorização. Deverá apresentar aspecto, cheiro, sabor e oor pecuiiares e deverá 
estar isento de ranço e de outras caracteristicas indesejáveis. O produto deverá 
conter no máximo 2,909 de gordura monoinsaturadas por porção de 13ml. Na 
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rotulagem deverá conter as indicações correspondentes à classificação e 
designação - Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 
2002 (ANVISA). Embalagem de 900ml intactas. 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 

FEIJÃO CARIOQUINHA TlPO 1 de primeira qualidade, “extra", constituido de no 

minimo 95% de grãos na cor característica à variedade correspondente, de 
tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos, em pacotes de 1 kg. O 
produto não poderá apresentar mais que 15% de umidade e 0,5% de substâncias $ $ 

não comestíveis. Embalagem em pacotes de plástico transparente resistente e - R R 
1 “MMOG un incolor. O produto deverá ser rotulado de acordo corn o cereal de origem e DANDAO 2,69 3.873,60 

olassiñcação - 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. 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL enriquecida com ferro. Produto obtido pela 
moagem exclusiva do grão de trigo são, limpo, isento de terra, com no máximo 15% 
de umidade, certificado HACCP. Aspecto de pó fino, branco, cheiro e sabor próprios. 
Em pacotes de 1 kg. Embalagem, pacotes de polietileno transparente atóxico, ou Rs R3¡ 

1 720,00 un papel branco. No rótulo deverá conter a denominação "farinha de trigo" seguida do CLARICE 1 99 1 432 ao 

tipo - Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 2002 ' ' ' 

(ANVISA). Validade: No mínimo 2 (dois) meses a partir da data de entrega. 
Considerar as datas conforme programação de entrega. A data de validade deverá 
constar da embalagem. 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, com sêmola, vitaminado, não fermentado. O 

produto deverá conter no mínimo 2,4mg de fibra alimentar e 3,4mg de ferro por 
porção de 80g. Ao serem postas em água não deverão turvá-Ia antes da cocção. 
Embalagem: sacos' de polietileno atóxico, transparente, reforçado de 500gr. Poderá R$ R$ 

1 1.440,00 un ser adicionado apenas de corantes naturais. As massas deverão trazer no rótulo a DON SAPQRE 1 60 2 304 00 
designação expressa de sua natureza - 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 ñ data de validade deverá constar da embalagem. 

EXTRATO DE TOMATE em embalagem (lata de 340g), produto resultante de 
concentração da polpa de tomates maduros, sem pele e sem semente, por 
processo tecnológico adequado. 0 produto deverá conter BRIX mínimo de 18%, 
ñbra alimentar minimo de 1,2g, carboidratos máximo de 3g por porção de 30g, estar 
isento de fermentações, não indicar processamento defeituoso e apresentar as. R$ R$ 

1 720,00 un caracteristicas: aspecto massa espessa, cor vermelha, cheiro e sabor próprio. No ELEFANTE 3 45 2 484 00 
rótulo deverá constar a denominação do produto e sua 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. 

DOCE DE GOIABA, embalagem de 500 gr., doce massa, sabor goiabada, com 
ingredientes: polpa de goiaba, açúcar, liquido e ácido cítrico prazo validade 12, R$ R$ 

1 720,00 un aplicação sobremesa. Necessária Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de PREDILECTA 3 no 2 160 0D 

20 de setembro de 2002) (ANVISA). Validade: No minimo 3 (três) meses a partir da ' ' ' 

data de entrega. Considerar as datas conforme programação 

Total: R$ 54.345,60 

Fornecedor: METRO COMERCIAL LTDA CNPJ: 243993001000164 
Representante: VALDIR MESQUITA 

Telefone: (34)3332-9888 

_ E-mail: metrocomercialItda@gmail.com 

›- Endereço: AV DONA MARIA DE SANTANA BORGES, 1546 - OLINDA, UBERABA - MG - 38.055-000 

Lote: 
2 

Item Quant. Unid. Descrição Marca *na V. Total 

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 

2 240 00 un 5 kg. No rótulo deverá trazer a denominação "açúcar", seguido do tipo e a DELTA R$ R$ 
' classiñcação - Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 7,46 1.790,40 

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. 

CREME DENTAL COM FLÚOR E MICROPAERICULAS DE CALCIO, embalagem R$ 2 24030 u" com 90 gramas. Gel dental com flúor ativo, baixa abrasividade, 90g, vários sabores. soRRlso 2,76 R$ 66140 

FLOCOS DE MILHO, tipo cozido, enriquecido com ferro e ácido fólico, milho livre 
tegumento, seco, tostado e recoberto, características adicionais enriquecido corn 
vitaminas e sais minerais, com glú, Pacote de 500 gr. Necessária Rotulagem ' Rs 

2 240.00 un Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 de setembro de 2002) (ANVlSA). Validade: PACHA 1 26 RS 302,40 
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. 

POLVILHO DOCE, tipo 1, origem amiláceo mandioca, tipo grupo fécula.    
2 240 00 un Embalagem, pacotes de 1 kg. Necessária Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC PACHA R$ R$ 

' 259 de 20 de setembro de 2002) (ANVISA). Validade: No minimo 3 (três) meses a 5,96 1.430,40 
partir da data de entrega. 

2 240,00 un FUBA DE MILHO enriquecido com ferro e ácido fólico. Produto obtido pela moagem PACHA R$ R$ 360,00 

 
do grão de milho, desgerminado ou não. O produto deverá conter no máximo 12g 1,50 
de sócio por porção de 50g. Deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs, 
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limpas, isentas de matéria terrosa e parasita. Não podera' estar úmido, fermentado 
ou rançoso. Embalagem pacotes de 500 g. Necessária 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. 

FARINHA DE MILHO. Produto obtido pelo grão de milho desgerminado, de baixa 
umidade em flocos integros, homogêneos e isentas de substâncias não comestíveis 
e sujidades. No rótulo deverá constar a denominação do produto de acordo com a 
sua des¡ nação e classificação. Rotula em Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de 20 R$ 

2 24030 un de seterEbro de 2002) (ANVISA). Embglagem em pacotes de plástico transparente PACHA 1,56 R$ 374m) 
resistente e incolor de 500gr. 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. 

SAL REFINADO, extra, iodado. Cloreto de sódio catalisado, extraído de fontes 
naturais. Obrigado à adição de sais de iodo (iodeto de potássio, iodato de potássio 
ou outro sal de iodo não tóxico) e antiumectante. Embalagem, pacotes de 1 kg. O $ 
rótulo deverá trazer a denomina ão “sal” seguida de sua classificação. Deverá ~ R 

2 24000 u" também constar do rótulo, a dectaíração "iodeto" e a declaração dos antiumectantes UNMO 0,33 R$ 19920 
adicionados. Registro no Ministério da Agricultura. 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. 

ARROZ AGULHINHA TIPO 1, beneficiado, polido, limpo, grãos inteiros, longos e 
finos em pacotes de 5 kg. O produto deve conter no minimo 90% de grãos inteiros e 
não poderá apresentar mais que 15% de umidade. Embalagem em pacotes de 

2 480 DO un ptástico transparente, resistente e incolor. O produto deverá ser rotulado de acordo DO JOÃO R$ R$ 
' com o cereal de origem e classificação - Rotulagem Nutricional Obrigatória, RDC 10,25 4.920,00 

259 de 20 de setembro de 2002 (ANVISA). Validade: No minimo 3 (três) meses a 
panir da data de entrega. Considerar as datas conforme programação de entrega. A 
data de validade deverá constar da embalagem. 

CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, embalagem aluminizada ern pacote de 250 gramas. 
O produto devera' ser 100% arábica oonilton, bebida dura, torração media e conter R$ R$ dz 48030 un selo de qualidade e pureza (ABIC). Validade: No mínimo 2 (dois) meses, a partir da INDmNAPOLlS 3,61 1.732,80 

,- data de entrega 

ÓLEO REFINADO DE SOJA, 900 ml, tendo sofrido processo tecnológico adequado 

como de gomagem, neutralização, clarificação, frigoriticação ou não e 
desodorização. Deverá apresentar aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares e deverá 
estar isento de ranço e de outras caracteristicas indesejáveis. O produto deverá 

2 720 DO un conter no máximo 2,90g de gordura rnonoinsaturadas por porção de_ 13ml. Na SOYA R$ R$ 
' rotulagem deverá conter as indicaçoes correspondentes à classificação e 3,25 2.340,00 

designação - Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 
2002 (ANVISA). Embalagem de 900ml intactas. 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 

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 de primeira qualidade, “extra”, constituido de no 
minimo 95% de grãos na cor caracteristica à variedade correspondente, de 
tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos, em pacotes de 1 kg. O 
produto não poderá apresentar mais que 15% de umidade e 0,5% de substâncias 
não comestíveis. Embalagem em pacotes de plástico transparente resistente e R$ R$ 2 48mm u" incolor. 0 produto deverá ser rotulado de acordo com o cereal de origem e RHDO LAR 3,09 1.483,20 

classificação - Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 
2002 (ANVISA). Validade: No minimo 3 (tres) meses a partir da data de entrega. 
Considerar as datas conforme programação de entrega. A data de validade deverá 
constar da embalagem. 

FARiNHA DE TRIGO ESPECIAL enriquecida com ferro. Produto obtido pela 
moagem exclusiva do grão de trigo são, limpo, isento de terra, com no máximo 15% 
de umidade, certificado HACCP. Aspecto de pó ñno, branco, cheiro e sabor próprios. 
Em pacotes de 1 kg. Embalagem, pacotes de polietileno transparente atóxico. ou HELLO R$ 

»WZ 240,00 un papel branco. No rótulo deverá conter a denominação "farinha de trigo” seguida do SABORE 1 75 R$ 420,00 
. tipo - Rotulagem Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 de setembro de 2002 ' 

(ANVISA). Validade: No minimo 2 (dois) meses a partir da data de entrega. 
Considerar as datas conforme programação de entrega. A data de validade devera' 
constar da embalagem. 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, corn sêmola, vitaminado, não fermentado. O 

produto deverá conter no minimo 2,4mg de fibra alimentar e 3,4mg de ferro por 
porção de 80g. Ao serem postas em água não deverão turvá-Ia antes da cocção. 
Embalagem: sacos de polietileno atóxico, transparente, reforçado de 500gr. Poderá R$ 

2 480,00 un ser adicionado apenas de corantes naturais. As massas deverão trazer no rótulo a DON SAPORE 1 .m R5 816,00 
designação expressa de sua natureza - 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 

EXTRATO DE TOMATE em embalagem (tata de 340g), produto resultante de 
concentração da polpa de tomates maduros, sem pele e sem semente, por 
processo tecnológico adequado. O produto deverá conter BRIX minimo de 18%, 
ñbra alimentar mínimo de 1,29, carboidratos máximo de 3g por porção de 30g, estar 
isento de fermentações, não indicar processamento defeituoso e apresentar as. R$ 

2 240,00 un caracteristicas: aspecto massa espessa, cor vermelha, cheiro e sabor próprio. No BONARE 1 6.¡ R$400,80 
rótulo deverá constar a denominação do produto e sua 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. 

DOCE DE GOIABA, embalagem de 500 gr., doce massa, sabor goiabada, com 
ingredientes: polpa de goiaba, açúcar, líquido e acido cítrico prazo validade 12, _ R$ 

2 240,00 un aplicação sobremesa. Necessária Rotulagem Nutricional Obrigatória. (RDC 259 de MINAS MAIS 3 43 R$ 823,20 
20 de setembro de 2002) (ANVISA). Validade: No minimo 3 (três) meses a partir da 
data de entrega. Considerar as datas conforme programação 

Total: R5 18.055,20 
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Validade da proposta: Confonne estipulado no Ed itaí. 

Condições de entrega do produto ou execução dos serviços: Conforme estipulado no Edital. 

Garantia regar: Conforme especiñcação do Editai. 

imprimir 
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DOCUMENTOS DE HABILITA ÇÃ 0 
CONFORME HABILI T ANE T 

ISRAEL & ISRAEL LT DA-EPP 



26/10/2017 LlCITANET f lmprimir Certificado Habilítanel 

LICITANET® 
LiClT/\ÇÕES (IN-UNE 

HABILITANET 

Certificado n” 6285 

Dados Cadastrais 

Razão Social: lSRAEL E ISRAEL LTDA - EPP CEP: 38.900-000 

CNPJ: 23.407.794/0001-08 Repr. Legal: PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO 

CPF: 436.040.996-68 Telefone: (37)3431-1209 

Endereço: RUA PADRE DOMINGOS ,n°117 Bairro: (ERRADO E-mail: supermercadoisrael@hotmail.com 
Cidade: BAMBUl-MG Data de Cadastro: 25/10/2017 18:25:55 

/X Regularidade Fiscal e Trabalhista 

Emissão Vencimento N" CND: Status Anexos 
I.N.S.S 03/10/2017 01/04/2018 BC15.2C7D.4203.5EB9 0K 0K 

F.G.T.S 16/10/2017 10/11/2017 2017101201471597599380 0K 0K 
CND Federal 03/10/2017 01/04/2018 BC15.2C7D.4203.5EB9 0K 0K 

CND Estadual - 25/10/2017 23/01/2018 2017000235697024 OK 0K 

CND Municipal 31/08/2017 02/02/2018 011016 0K OK 

CND Trabalhista 26/07/2017 21 /01 72018 1343007902017 0K DK 

Contrato Social: 0K 0K 

Docs Pessoais Sócios: 0K Oi( 

Alteração Contratual: 0K 0K 

Atestado de Capacidade: OK 0K 

Declaração 0K OK 

Qualificação Econômica-Financeira 

Ô 
\ ' Certidão de Falência e concordata 0K OK 

Capital Social 

RS 2000030 

Observação: 

AUTENTICAÇÃO: C1BB2EC7A913E32A2DO5CACF3B83CD1B 

Imprimir 

httpsz//Iicitanetcom.br/pe/cagef/visualizqjmpressao.phpÍ/¡d_cagef=62B5 
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r   _HL ggêÊÊíl9 sEo e do Turismo' I  7 n 

Departam Nacncnal de Reg-¡jgoñomércio  -' _' . ugyâãw _ SEDE '_ 

«E g / _ - ' - ' n'  33332337354 W 71° “l 3 a IIIHIMMIIMIIIIIIIHWIHIWIMIIH 
041710136 1 -3 

*___ #ISRAEL e ISRAEL LTDA ma# 1 

1 l 

I_.. 3058958 23/01/2004 
_ _  _ MINAS GERAIS 

NOME:    ¡ÊRÀÊL _L TJPE_ _____ __ #___ ___ j_ _me  __    
(da empresa (lu do Agenie .Auxilia-Kirin Camamu)  - 

requer a V. 3° cI deferimento do seguinãe ata: 'n' ' f' 
NE DE cb GO ' o 

...V133  LQfíKTO ._QÊ.EE_:AEGI:~?ÇD__ @IEE- _ DESÇBKQÃO DQAIOIEYENTO_ __7__ V _,_____, _____ ___ ___: ________  __ 

«isa "I oa¡ ã i OI ' cansou DA Ko ' › .  .. ..l o I  , _ _____ _ ___ ç _í_ ______ _______A ________ __ HTÍ_ 7 __f___ __ mí__Â   É ; u  . .___. ... ¡.-.... . . ,. _, me., . ._ . ., .. .. .___.  
Iza.;¡Igugçsgígugaggnaaaagaiggz@sem ' '  ' "m" ' '   e ""'   ' " I'“' q Represenlanle Legal da Empresa I Agente Auxiliar do Comércio: Ê 

BAMBUI/MG ' Nom:   .__.  _. . _ _ e _ 

Assinatura: REnÂN EXO É 

   

 
 

Local 

09, 0lf2004  í ' Data *É* Telefone de montam: ____ QPD/ 
e 'Il _ r _ r _ _  _- . _x - . 

z-_vso nA--IUNIA °§\MFR°iA!:-.Í:.  _   __ “ 

m DECISÃO SINGULAR É) DECISÃO COLEGIADA 
- v 

Noma(s) EmpresarlaKais) íguanais) ou samalhantch): 
' Processo em ordem. D Em D 3'" indecisão. 

f 

E Não í t _DE_ f í espm v¡ :I Não I Data l Responsável  ;fp Heaponsáve! 

rw DECiSÃO SINGULAR 
K 2- I-:xIgsncIa :I-Exsganua 4- 'ulaàncíu 

Processo em exigência. É] (Vide despacha "I lama anexa) 

Processo deferido. Pubiiqua-se a arquiva-se. 

É Í oÍnuW f I [j Processo mdafendo. Publique-se¡ Tom¡ 

DECISÃO COLEGIADA 

Processo em enganam_ 2' Exlgenda 4- Exigandn s' Enga-Ian 

(Vide despacho em falha anexa) E] GN_ E51; DE 5B 
A - . .mu A°°“"E“ manaus- ?W539 .941100613 

É] Processo deferido. Publique-sa a arquiva-ae. - IEUÊÍ5I1ÉO4 paotonüw- 'j Processo indeãeridu. Publlquawse. 

1 J 

Data Vocal 
Presidente da 

OBSERVAÇÕES: 

% f¡ JÔ 

museus Gunnar EditnraLhda_ acc. 111895541000149- BH. us. ( f"" í   
V 

Junta Comerciai do Estado de Minas Gerais f/ ertifico que este documento da empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP, Nire 31202707852, fo¡ deferido e arquivado sob o n° 3058 5B em 
23101/2004, Para validar este documento, acesse mvw.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 0151002497275 e o código de segurança Bu 
Esta cópia foi autenticada digitalmente _e assinada em 03I12¡2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 

I' R:: Jazz": I* pás- "ô 



l Esta cópia fo¡ autenticada digitalmente e assinada em 03J12l2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secietáría-Geral. 

_i1 f 1 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico que este documenta da empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP, Nire 31202707852, foi deferido   e arquivado sob o n” 3058958 em 28/0112004. Para varidar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n” do protocora 6151002497275 e o código de segurança BuBX 
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31 0.3529 2369  
Folha: 1l3  

PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO , brasileiro , casado em regime de comunhão universal de 
bens , empresário . portador da CI n° M. 8541.11 1, expedida SSP-MG , em 10-12-1993, CPF n° 
436.040.996-88 , 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, GlSLENE 
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 CI n° 3.547.665. expedida 
SSP-MG . CPF n° 515.236.716-53 , residente e domiciliada em Bambuí-MG , à Rua Padre 

Domingos _117 , Apto 01 m Bairro Cerrado . 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° 
312.027.078.52 em 16-08-1987 , resolvem de comum acordo Iterar seu contrato social ñ conforme Cláusulas e condições seguintes: 

*N Código Civil (Lei n' 10.406. de 10101/2002). art. 1.052 e seguintes . : 

Cláusula 1' -A Sociedade gira sob a denominação social de (c 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 integrallzdas. em moeda corrente do 
país _ pelos sócios: l 

PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO 1800 QUOTAS R§ 1890.00 

GISLENE SUELI DA SILVA ISRAEL 20o ouoTAs_ Rs. .gozam 

cláusula 3° - O objetivo social é o comércio varejista da gêneros alimentícios em geral? revenda 
de gás para cozinha, açougue. padaria. ' ' ' 

Cláusula 4° - O prazo de duração da sociedade é indeterminado. 
II 

O Cláusula 5° - A sociedade e empresária sob a forma de sociedade limitada, regitl pelo novo 
UCQ 
n 

Cláusula 6° - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor da suas quotas, mas todos 

-ceiros sem o expresso consentimento do outro socio, a quem tica assegurado 
em igualdade de condições , preço e direito de preferência para a sua aquisição se 
postas a venda , formalizando , se realizada a cessão delas , a alteração contratual 
pertinente . 

respondam solidariamente pata integralização do capital social. 

Cláusula a- - A administração da sociedade é exercida pelo sócio . PAULO JOSE ISRAEL 
AZEVEDO . que fará uso do nome empresarial, ficando por este motivo, expres- 

unta Comercial do Estado de Minas Gerais  LÊ erlifico que este documento da empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP, Nire 31202707852, foi deferido e arquivado sob o n” 3058958 em 
28/01/2004. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.hr e inlorme n° do protocolo 0151002497275 e o código de segurança SuBX 
Esta cópia fo¡ autenticada digitalmente e assinada em 03f12I2015 por Marínely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.   



”%__ 
_ i , 31 03529 237o  

- CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOC. EMPRESARIAL 
ISRAEL E ISRAEL LTDA 

Folha: za 
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 extrajudicial- 
mente e tem os mais amplos poderes de administração , distribuindo e se incum- 

autofalencia , ou qualquer outro ato jUFIdIcO que afete as atividades sociais , só 
produzirão os efeitos , quando subscrito por todos os sócios. 

cláusula 9" -› Fica estabelecido que a sociedade não terá Conselho fiscal, todavia, para suas 

na proporção de suas quotas os lucros ou perdas apurados. 

Cláusula 11' - A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, 

mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

Cláusula 12' - O sócio administrador , PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO , terápireito a uma 
retirada mensal a título de pró-labore, a ser fixada, de comum acordoenue os só- 
cios e, observadas as disposições regulamentares pertinentes. : ' '- 

cláusula 13' - No caso de falecimento de um dos sócios, não. implicará _imediato na 

ou, se os interesses destes oclidiram com o do sócio remanescente, proceder-sea 
a um levantamento, cujo resultado, se positivo. será pago pela sociedade, na for- 

cessores do "de cujas" à sociedade igualmente na forma e prazo que dispõe este 
contrato. 

Cláusula 14' - As modificações do contrato social, que tenham por objeto matérias tais como: 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certifico que este documento da empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP, Nire 31202707852, foi deferido e arquivado soh o n° 3055958 em 



31 03529 2371  
  
 - CONSOLIDA ÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SO 

ISRAEL E ISRAEL LTDA 
Folha: 3K?- 

- Fica eleito o foro de Bambuí-MG , para o exercício e o cumprimento 
direitos e obrigações resultantes deste contrato . 

  
Cláusula 15° "a, so _ 

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 temporariamente, o acesso a cargos públi- 
cos; ou por crime falimentar, de prevaricaçãc, paira ou suborno. concussão, pecu- 
lato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional. contra 
normas de defesa da concorrência. contra as relações de consumo. fé pública. ou 
a propriedade. 

E, por estarem assim justos e combinados, assinam o presente instrumento em 03 
vias de igual teor e forma na presença de D2 (duas) testemunhas. 

BAMBUl (MG), 3o de Nove ro de aos. 

TESTEMUNHAS: 

Assinatura: 

CPF n°: 

(três) 

 
Assinatura: 

CPF n°:  

Jun-ra 'COMERCIAL oo ESTADO n¡ MINAS osnms 
osnrmco o assumo soa o uno.: 3058958 
uma: 28/01/2004 PR0TD0OLD:O47100513 

luzsmdzr.. E ISRAEL LTDA -Mzit 

a- -sz-..SÍ/ÍT* ” “ f” ...J ° 

*l Certifico que este documento da empresa ISRAEL E lSRAEL LTDA -EPP. Nire 31202707852, foi deferido e arquivado sob o n” 3 58958 em 

protocolo 6151002497275 e o código de segurança SUB www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do 

omfim - Secretária-Geral. 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2015 por Marinely de Paula B 

 



  " Junta Comercial do Est 
Ceríífico que este documento da em 
28/01/2004. Para var' ar 

esse www.jucemg_mg.gov.br e fn Esta cópia foi autenticada digitalmente e ass¡ 

'fx 

lSRAEL E ISRAEL LTDA, COM SEDE EM BAMBUI-MG, A RUA PADRE DOMINGOS 117 , CERRADO , 

CNPJ N” 23.407.794/0001-08 VEM REQUERER A V. S' 
o DEFERIMENTO no REGISTRO DÁ CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL JUNTO A ESTA REPARTIÇÃO. 

BAMBUI (MG), 26 DE DEZEMBRO DE 2003. 

'í', 

x_ A' 

ado de Minas Gerais 

presa ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP. Nire 31202707852 
este documento, ac , fo¡ deferido e arquivado sob o n" 

forme n” do protocolo 01510024972 
nada em 03/12/2015 por MarineIy de Paula Bom 

ñm - Secretária-Serei. 

3058958 em 
75 e o código de segurança BuBX 

 



 
         

  
  

Ministério do Desenvolvimento. Indústria e Comércio Exterior N, DO PROTOCOLO (Usa da "uma @matam 

Secretaria de Comércio e Serviços 

Departamento Nacional de Registro do Comércio  JUCEMG _ “D53 -› UD53 - MF DIVINOPOLIS 

NIRE (da seda ou filial. quando a Código da Natureza N” do Matricula do Agente i 
sede for em outra UF) _ Juridica Auxillardo Comércio | |    I    121599. 75-4 
.3 12037072352 . 2.062 . .  

'T1  REóüEiáiMENTo   *'43 *T ' _. ;.i. z_  . es# rs" _fikei  .›...- o    ..  _ . . 

ILIVIO. SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
NOME: ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comercio) 

requer a V.S' o deferimento do seguinte ato: N' Fc NIREMP 

N” DE CODIGO CÓDIGO _1123354614245 

VIAS DO ATO DO EVENTO QTDE' _ DESCRIÇÃO DO ATO I EVE NTO 
[32 fa" ;  .. I ALTERACAO 

021 1 ALTERACAO DE DADOS [EXCETO NOME EMPRESARIAL) 
2244 1 ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E 

SECUNDARIAS) 
2247 1 ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 
2015 1 ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL 

Representante Legal da Empresa I Agente Auxiliar do Comércio: 

BAMBUI Nome: I 
Local Assinatura: 

19 Novembro 2012     
 

 

 

Data 

2?TisotíÀÊíUNTAtoMERàAL-fi  ' -- . '   ':*-.:= -.   - 

DECISÃO SINGULAFI E DECISÃO COLE IADA 

Nomeia) Empresariauais) lguauals) ou semalhanlets): 

ü SIM D NÃO Processo em Ordem 

A decisão 

l .I 

Data 

ü NÂO __I_r U NÃO __I_I____ ____:____ Responsável 

- Data Responsável Dale Responsável 

DECISÃO SINGULAR 2' Exigência 3' Exigência 4a Emgncra Enga-ma 

E Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

/hqárocesso deferido. Publique-se e arquiva-sa. U E &E352; :icí1.'= !E435 C31¡ 
Anaiirvlia :se c' Emreeltll ü Processo indeferido. Publique-se. JIICENG - SP5 11330754 

494111125  

 

Data Responsável 

DECISÃO COLEGIADA 2° Exigência 3' Exigência 4° Exigência 5" Exigência 
p .... -_ -uÍnRnn-'n mu., Harman-h n. mu.: n 1 _ [-1 V E ¡oges n” | n n nova B.  E E a 

D P'°°95*_\ _ ' A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
' . . CERHFICO oaeoaemoooso 1111024063155 E' Prooes' abr» eu 2611112012 llSRAEI. e BRAEI. uma -epn 

__ ' u vnorocoLo: 1215994754 '  --:- 
. h  ma¡ Vogal 

'- .r 

_na meu ' x 

OBSERVAÇÕES 

à 
econheço go: autenticidade a firma 

I ' 1 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ;f Certifico que este documento da empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP, Nire 31202707852, foi deferido e arquivado sob o n” 49531 
26/1112012. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n” do protocolo 6151002480407 e o código de segurança Xa 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.  pág. 1¡ s: nenhuns: 

 



  
ESB Cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01112/'2 
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'ALTERAÇÃO CONTRATUAL NE 01 DA SOCIEDADE EMPRESARIA "ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP" 

PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO, brasileiro, casado -em gegim-e pe- oprnunhao .universal de bens, 

empresário, portador da Cl n° M-B. 641.111 SSPIMG, çPPmj4:16.0q0.99§-68,¡nascido em 04-11-1961, 
natural de ARAÚJOS-MG, residente e domiciliado em BAMBUl-MGT? Rua Padreüorningos, 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, natura¡ 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° 117, apto 01, bairro Cerrado, únicos componentes da 
Sociedade Empresaria Limitada denominada ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP, com sede em BAMBUÍ- 
MG, a 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 28701/2004 sob o n” 3058958. resolvem de comum acordo alterar seu contratosocial e 

consolidação dele, conforme as cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula 1a - A sociedade gira sob o nome empresarial de ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP. 

Cláusula 2° - O capital social que era de R5 2.000,00 (dois mil reais) dividido em (duas mil) quotas de 
R$ 1,00 cada, passará neste ato para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) 
quotas de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas 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 = R5 18.000,00 = 9096. 

GISLENE SUELI DA SiLVA ISRAEL ----------~-----2.000 quotas = R3 2.000,00 = 10%. 

-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 Iiqueteito 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 papelariapomércio 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 perfumarias e de higiene pessoal. 

Cláusula 4*- O prazo de duração da sociedade é indeterminado. 

Cláusula Sa- 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. i 

Cláusula 6a - A responsabilidade de cada sócio 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 sócio, a quem ñca assegurado, em igualdade de condiçoes, 
preço e direito de preferência para a sua aquisição se posta a venda, formalizando, se realizada a 
cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

Cláusula 8" - A administração da sociedade é exercida pelo sócio PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO, 
que fara uso do nome empresarial, ficando por este motivo, expressamente proibido, subscrever 
endossos, saques de favor, fianças ou abonos que possam envolver a responsabilidade social. 
Responderá 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, 0 pedido de concordata, autofalencia, ou qualquer outro ato juridico 
que afete as atividades sociais, so produzirão os eleitos, quando subscrito por todos os sócios. 

› àunta; Comercial do Estado de Minas Gerais _. erti ico que este documento da empresa lSRAEL E ISRAEL LT - ' - - . 

2611112012. Para validar este do DA EPP' N” 31202707552' m' defelldü e arquivado sob a n° 
cumento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n” do protocolo 0151002430407 e o ód' d 

c igo e se 015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral_ 

In n v mula u 
s: nnAaur e¡ 

mis_ 

4963155 em 
gurança c1Xa 



Cláusula 9° - Fica estabelecido que a sociedade: 'não :tera 'conselho fiscal', 'todavia para suas 3 
deliberações os administradores adotarão preferartclalrrielñeta foriñâ aistãbáleêida no parágrafo 3° do 
art. 1.072 do Código Civil. tornando-se portanto dispênsavêis a Fêuriiãô o'u assembleia quando todos os 
sócios decidirem por escrito_ sobre a matéria que seria objeto delas. 

Cláusula 103- Ao termino de cada exercicio social, em 31 de dezembro. o administrador prestara contas 
justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do 
balanço de resultado econômicopabendo 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. 

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 susceptlveis de assumir na sociedade os 

'N 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, sera pago pela sociedade , na forma e 

prazo que dispõe este contrato,e se negativo.peIos 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 unãnime dos sócios, tornando -se 
dispensáveis, reunião ou assembleia quando os sócios decidirem por escrito, como determina a cláusula 
93. 

Cláusula 15"- O socio. 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 prevaricação, 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 Bambul-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. 

Bambuí (MG) 10 de novembro de 2012. 

 
ll \ 

PAU LàJOSE ISRAEL AZEV   
2° OFICIO 
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Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico que este documento da empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP, Nire 31202707852, foi deferido e arquivado sob o n" 4963155 em 
26/11/2012. Para validar este documento, acesse urvvw.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 0151002480407 e o codigo de segurança cl Xa 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01.l12.l2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral_ _  pás- 3 4 i  B REYÁRIAGE 
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2- Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certifico que este documento da empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP, Nire 31202707552, foi deferido e arquivado sob o n° 4963155 em 
26111/2012. 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 Marínely de Paula Bomñm - Secretária-Geral. 
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ISRAEL E ISRAEL LTDA -- (ÍN"PJ_.23.407;794/000.I-08 
Rua #Mire Dumingasd l? w (Ícrmúí) -› 13a nzlxui A MG  “llgtfü-.Mlii-l 2M *^~__ÊÊIIB_ arma-rmtlqigajaclüêêmttnaílxcnn 

ANÉXOVI 

?REGÀÕ ELE-TRÔNICG .DE REGISTRO n:: PREÇOSN” .og/goza 
PRGGESSO KICITATÔRHÉ) N” 301x201? 
MENORPREÇO?ORL9TE 

.declaração de enquadramento _em regime de !ributaçâó de Empresa de Pequeno 
Porte 

DECLARAÇÃO 

A Sígnaíária ISRAEL F; ISRAEL IJFDA, inscrita na CNPJ sob o n** 23,4G7.794¡000I- 
O8, por intemédic de seu representante legal, @(21) Sr PAEJLO JOSÉ iS RAÉL 
AZEVYEDG, portador do Documenta de 'Identidade n” M-8.64_l..1 I 1 ~ SSPMG e inscrito 
no_ CPF sob 'o n** 436134111996433, _DECLARAMOS para ÉOÇÍIDS os ñns _de direito, 
çspecifícanmente para participação de Eiciiaçâo na modaiidade de pregão, que estmnos 
âüb o regime de nücrpoempresa eu empresa de pequeno ponta., para efeito do disposto na 

Lei .Complementar E23, de i4 de dezembro de 2006. 

PlUM-Í-Í! - MC), - de outubro de 2017. 

“L3  x 

ISRAEL.. 513m8!... LTDA 
C-N:P3..23.407.794zo00a «os 

PAULO JOSÉ ISRAEL AZEVEDO 
CPF.436.040.996~68 

 g :ãíêêíâfiáüíêüküââ 1¡ .yym 6 

M) 

êàraaiaê e:: iaraaã ;uma  Pacha? ílíüfñimàíffr H 
iàêészsázíêâ2 - C335; "êggúühüúg  

É fâcçrtrífwí ›  m.: 
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4-» cm,  



Minssãéráa» da ínãcsâraa. Ccntétrczo Exame: e ÍÉÇHIHÇGS 

Sécrérarâa &spam; í da Mitac s: Pequena Enrprasa 
Deparíanêento sit: Regâsãio ãzíznpreszsnat s: ãniagraçáo 

ecrmana de ítísrado da Fàzxenaia dzàfkfireêas (Baraàs 
_Junia Comarca? cfc &Static; de Magias; Geraas 

 
Certidão Simplificada Cenificansos que as informações abetuxc consêam dos documeníes arquivados nesta Junta Comerciaf 

vigerwtas na dara de 'sua expedição. 

e são . __ Mm... _ _,..,_.._^..._,.__.._m.._,,__.,w__,,.__.u..,__..._w_ü_.w_,,_WW__.__________ . 

Name: Eztwfeàsâafiaí' ?SRAEL E ISHAEI. LWJA »EPP 

Na :marta Juràaasa $4.39' 1595x5332 E'i“-«1P??íí;¡¡Rí/x i. Em¡ ?ASA Àwmdmww _wmmm_ _M_  w MM_ m 

Í n_.........,_.. . ..www......._vm_..m.........m_.mw 

 
Naneera de :uemefauaçáo da_ ::mas , mma deârqxnríáàraãgñêo Aàó 2342453» :ruína de Alzhdaáe 

'Reâíêlfô-dü Empresa? - NERE Í . Cimsíãuzlávo 

M_ 3?2'U2?0?85-.-2 _w  _ 23.,.2o7.?94igg5;1~$33 L_ _jgxsgngar 
Ermcíereçca Cçsnapla to, 

fgjáfngíggíí amgxgmçoa _ig « ramais:: Cííifñgg _M5123 gemxosgg u; 345593953_ 
@agem Sasíaí: 

comaamo VAREMSYA E MERCAOORMS m. íââiüàL_ 

StJPÊRMERÇEsDOS_ comeram:: »aan  *g u í 

ayxrzcgwaas e mtos_ coMâRc-:a *JAR 
Dãnéwsaos. COMEFRCHO varemas CIE' m, 
cómamcro" VAREJiSTA DE sromzsseuna:' 
supmmerdros m; ENFORñAAWCà, com: - 

  

aoooarxaréso às CARGA_ =. - “. .. . _ 

!NíE-RNACíÓNÀL. comzsmcnc vaneusíría EsPâcíâiízzxüíü m; ezsuzsrrzozsomasracas e EQu;_PAMt-:N'ros ::a AUDIO a' vuoeo, 
Camamu) VAREJL. m oscosnnsncas. Pñõãüuíoê; as nsszrumanjzxs e os :name passam.. 

_ _MÍ,_%___W___,._ m_______ _._ 

  

MWM., m... .... _u_ WM., __,_,.__m___w,_____...____._w. 

Cama.? Social' RS 20.096,99 ñahcwempresa m¡ Prazo de Dura ção 

vwrs MEL REAIS Empresa de Pequeno 

Canna¡ fnãesgraíizado: :as QQGOG (i0 E ?we I JNUETE-Tãtnlzxfâoo 
n-V-;N-;É ;VHL QEÀJS  EJÉÕPÍQESÂ-PEÚUÉNO 

j ?ORM 

l rm: Campzzwucrxlar 5 n 

_W____,______________________V__M__________________________w_____w_r_____~__w__w______h___m_gvj_ê_3rífõà M___________________ 

Sámcça;lixdminnszradorãesj 
CQFKNERÇE ?Juma Tarifa_ náaszctato Pamcipaçãn Função 

515.235.375-53 GÍSLENE SUELI QA SILVA êsfêâãl, xxxxxxx R5 é? 090,69 30cm 

.«=3:›*-v49-99=5~68 _P?“1“í-.Ó.H°.5íi@Wii§;5V599_._mw,_w__ Tíaagm ._.ñâ_..r_êítãiâesw_ _..ã%%F:M,'NJST.W._.f9_R  ' â2;=:?5ííivf172.=3í§wíí ..... ,__m____ _______ MWWWMW Kazuma Arauavamenso' 2B?? R261? Ne..-v==:r-0 wa:: ~ 

me (102 z àLZIERACA-í) 

Évenk-(s) 22-14 ~ AETEWACIRO DE ¡\”2'r'*»-":'UADE:ÍS ECQNOMsCíxS HÉRINÇIFHfM'. E. SECBNDARiAS¡ 

2247 » ALTERíxÇAÇ) DE CAPFZB-*ut ÊQGÉAL 

20's” - fx' I-'ERACAO QE CBJÊSTG 313mm 

__ J ,___ L _íííafwm-«hwm--wmwmwhwwwíwmaw-u-_âmmm-»wmawwmwí-wuna-w-«w-wwmpmwwm-íw 
Ernpreaaís) Amecessorafs) ' 

Nome Azummr Nsre Núrner-a Aiarcvaçác UF Tipo Mov-naentaçrág 

ssíêAggji-ELES E cm LTO§ ____ “gy-giga ____ _WWW 54 ?$534 

WWWWW_ ___, ,__ _ , ______ _M_ _W w___ ....__.__..._..__ 
NACJF¡ MAIS# “V 

.' “VW, 'l í É! . 

»à J:  .- 

«Çízáíêjxâ-ÍÃÊÃ I 
SEÇREÍAM# asda; 

 
 Cenzüar: Sçmprsâic-;scia migas:: amam pasa Jussara CCñ/!Hííjlfst N* i;  'riu- 53H ranma GiàRAES e certificada digííãíñíeffle. Se düsejãf 

«sentiu-nar a autenlísnãzxda óssea cervaéo_ acesse 0 san-z os¡ JÃJCLEÍVÉC çêuíp #wwwgucezng sngaggv-.brg e clique em vahéar cc-râitâão A 
cerzecfãm pode ser vahçfacfa cia duas !ganas - 

?j Valsdaçàz: por era-vb de arenas-z.: íupigagj; 
2; vaãuaçác visual ídígíic o 9° C1 ?GMXÊQOGSES t: vzsuzaszse; :r ceuzcrzãa; N 

_ É y .. 

hlíílillfflílíidglfllulII¡ L  4 de? % 17s<sa 1.   



!SRA EL E ISRAEL LTDA -- CN.PJ.23.-407,794/000.I~08 
Rua !mira Dúmíngfiâid i7 _ tiúrradi¡ m llambui w-MG -» 'B"<»l..3"?-J4Jl-I209 - gngcrraierrsàgggg' raclíñgctmaígàçgg 

ANEXO 1V 

ruas-Â:: EmgjrzzôN-zco DE R-EGISTRO- an: ?maços m: N” 139x201? 
PROCESSO LICrI-'ATÓRIO N" 3013017 
MFSNOR Pitrzcrü _POR_ LOTE 

.DECLARAÇÃO DE. INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO 
m. EMPRESA ÉMPREGADORA DECLARAÇÃO 

A SiguauáríafSRAEiL lí ISIiAEL LTDA, inscrita no CNPJ sob o 11° 23 4017941000]- 
08, por intermédio de seu representante icga!, o(a) Sr PAULO JOSÉ-i .ISK/xiii, 
AZEVEDQ_ ganador do Documento_ de Identidade n” M--Sfiáã .I il ~ SSPMG ::inscrito 
na CPF sob o n° 436.040.996~6S, Declaro qu:: não possuímos., em nosso Quadro de 
Pessoal, empregados menores di.? IS (dezoito) anos em trabaiho' noturno, perigoso ou 
insalubre c em qualquer trabalho, naenures da E6 (dezesseis) anos., sam) na condição de. 

aprendiz, a_ part-ir de 14 (quatorze) anos, em observância à Le¡ -Federal n” 9854, de 
2710.99, que aitera a Lxe¡ n” 8666f93. 

PIHUMFEI_ »- MG. 25 de outubm de: 201?. 

o É 
ISRAEL  !SRA EL LTDA 
CN¡>J._23.497;794zooo1aos 
PAULO .má ISRAEL AZEVEDO 
CPF.436.040.996~68 

à;f.%;;j;:?;s§<3;9ü01«0 5 

Êfãíêêf 6:3 israel uma 

Em  ?mim _ãí›*<àsràar1íjcs, Tí? 

&Qz mui:: Sã?” 38 ?ÉQQQÚO l Êezãzzízuv ~ 52855 



!SRAEL E ISRAEL LTDA -- (ÍN'PJ-.23.47.7;94¡Q 1308 
Rua _Padre 9133156365357 &Cerraçícp- B§mebui~ MC --'i*el.¡'Í-343l~E2lI9-:«'  .  
AN EXG V 

PREGÃO. ÍÊLETRÔNÍÇÚ DE RECISÍÍRÍ) DE PREÇOS N” 99721317 
PROC.ESSO LICITATORIO N“'301l20 l 7 

MENOR PREÇO P014( 'LOTES 

MODELO QECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO 1m 'roms AS EXIGÊNCIAS 
CONTIDAS NG saum. DECLARAÇÃO 

A Síignatária 'lSRvAEL E .ESRAIÊL- LTDA, inscrita no CNP-J sob O n°'23..4()”?.'?9410001- 
G8, por intermédio de seu representante legal, @(3) Sr 'PAULO JOSÉ ISRAEL 
AZEVEDO, portador do Documento de identidade if' M-8.641.'l1 l ~ SSPMG e inscrita 
na CPF sob¡ a n” 43_6.04í2,996~6S, iJECL-ARAMOS, para fins de participaçãc no 
proccsso ¡icitatório em pauta, sob_ as. penas da Lei., que a licitante concorda e se submete 
a todas os termos, normas e especificações pertinentes ao Edilal, bem coma. às leis. 
decretos, portarias e resoluções ::Luas normas incidam sobre a presente: licitação. 
Declaramos ainda. que nos preço:: catados já esátâo ¡nüêuídas todas as .despcxxas com. 
imposto, taxas_ seguros! bem como os ônus dccarrenxtes de cunzrataçâo de pessoal, Ieês 

trabalhistas, da Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, e. outras que direta ou_ 

indiretamente incidirem sobre a contratada. 

PÍLÍMHÍ - MG, 25 de outubrü (ie 2017. 

g:§ ÊQX 

ISRAEL ::a usaram LTDA 
CNPJ.23,4<›7.?94zo0o¡-0x 
PALELO JOSÉ 133m2": AZEVEDO 
c:1>1'>:436.04o.9§ó-as 

í ;Éí§.:êí§íà”§*ê3«í§/ê9G1~OSÉ 

ãmuaeê e ísraéí uma 

55km Pzzcêráà Daazmgzgígas, “H 3' 

3G ruàaãau ~  iàféíiêííõaüúâ 

à¡ ÊÊ ?ÉPÍFMÂ -  I 
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' X TÍTULO no ESTABELECEMENTOiNOME as FANTAKSM) 

"Í a conter: e DESCRIÇÃO GA Nnruraszrxiuainaàá 
206-2 - Sociedade E11 presária Limitada 
LQGRAUOURO woman:: corapmmenro 

R PÀÊRE DOM ÍNGOS 117 

cap ' u' &Amnoisismaro Municipio ur . 

ÍÂBSÚO-OOG CERRÂDÓ BÀM EU¡ _ MG 

suar-tasca eminomco ' TELEFQNF 

 
u~»w**wm**“ 

Compravante de Inscrição e de Situação cadastra¡ 

Contribuinte, 

Coniira os dados de identificação da Pessoa .Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie iunto à 

RFB a sua atualização cadastvai. 

REPÚBLICA FEDERATIVA no BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA ?ESSQA JURÍDiCA  
l-Nqmàacnsmmnaçàm pg _V ' “ - - _ ' * mAzànaàaeâiurz-r. 

.23.-4e7.794¡oue1=oa com O ANTE Dãàãígãããâc E QE SITUAÇÃO 1619911987 
MATRIZ - 

HÍÊMFÃÉJHFÚESFÍÊWL 

ISRAEL EISRAEL LTDA - E39 

ttaggano 

cds iso E :assumam a». AÉMÉJVADÉ Ecozécmsca przaasacinm. 
4111-25-02 - Comércio varejista de mercadarías em geral, com predominância de produtos alimentícios - 

supe rm ercados 

*cosmo a assumam nas Armin/ines ECÓNOMDGAS sacusorxíaiss 
4184-9-00 - comércio varejista da gás iiqüeteito de petróleo (GLP) 

47.2t-1-03 « comércio varejista de laticínios e trios 
4722-53-91 - Comércio varejista de carnes - açougues 
&LZSÍT-OO - Comércio varejista de bebidas 
4731314432 »e Padaria e confeitaria com predominância de revenda 
4724-5430 - Comércio varejista de hortírrutigranjeiros 
47514-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
4126141413 - com ércic varejista de artigos de papeiaria 
46.134-641 - Comércio atacadista de carnes bovihas e suinas e derivados 
46.5'i~6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 
49.304-072 « Transporte rodoviário de carg, exceto produtos perigosos e mudanças., intarmuniçipal, 

interestadual e internacional 
4753-9410 ~ comércio varejista especializado de eletrodomésticos a equipamentos de áudio e video 
41.72-5~00 - Comércio varejista da cosméticos. prodhtos de perfumaria e da higiene pessoal 

&nm; ressnarwo Resmwsàvaram; 
orar¡ 

srruncàocmmsrum. ' u ::IMA cm saruAçào cmAsTRAL 

!UNA _ _ 26102I2005 

MOTNO DE. SWUÀÇÃO ÇNMSTÊN. 

SITUAÇÃO EZSFECML DATA m; situação sspscm 
uwmgggag * *atwtàâs 



16¡ 113??) 1 É' hÍtgjájlüàmâí &ig; excaixzxbgcvjgrããnwzswí: ríããfrfiãíg¡ eCFÊJfrp¡ . msííbgjãsfjx? aap'r“v§tRPc›$,a;az:íãk«1 2:.; . zí-kfsdízí ãiímñjàíã fíwj-.ã-'u x r em?” &Làiàváíâgjfr M i3 

% Ceriíiícado de Regularidàzde do F :as ... Lim* 

Inscrição: 234s7?94;09a.1›os 
Razâc_ $oc-iaç; íâflâãi_ F: 132mm ;fora 
Endereço: aux. @mas Dcmawüos ::z g ceamam x ezxazazs:  :ea f 

' 389Gí3wí30ü 

#3 Caixa Econõmca Fecíerai, .rw ::as da atribuíçãc que lhe; canfare z; 

Art. ?i cia Lei 81136, @e 13. de maio de 1990, Çürtlãfêcã que, nesta 
dat-a, a enmresa acima identificada encontravam em situação regular 
perante o Fundo de: Garantia cio Temo de âewíçc - FGFS. 

c: presente Certifãcadc' nã:: servirá de prova ::entra ::abrança de 
quaisquer débims referentes a contribuições e/ou encargos devidas, 
deccrrentüs das Obfígñgõêà cam o F61' S. 

Validade.: xzxrtozzox? a 1034112017' 

cettíficaçãn Nízmero: 201,71012014?159?59938G 

infomwação obtida em íôjlüfzül?, às; 17:10:13, 

A utêãização @este Certêficaóü para os Eiras pi-“áêvssãüs em Lei está 
condãcíonada à veráficaçàc) de autenticidade na sête da Caixa: 
wuvwmaixêngombr 



FEiTURA MuiPAL DE 

_BAMBUI 
MINAS GERAlS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE oeerros 
MUNICEPAIS 

iiomszàgzàcisciçrgg” IsaÂéi-_e ¡sRAÉL LTQÂÉPP  
 Endereço: PADRE DOMINGOS: Mamma¡ 117 

Compiemento: Bairro* CERRADO 
É CEP.: ~ 38900300 Municipio: BAMBUI up; Mc; 

'iixisceicgmão ser: "  ¡_  iiiseaiçae C05”   Ím.iiiumeeóiioebonrsom 
_ 03s400;209- pp _ 000072 . 1 011015  " ""        o;r~íl"i:›”f;i.rei;i5ÍFÍ  

0515559420000 i = 2s.407.794:0001-0s 
A Fazeààá Pública mgmçapar, iáieñàéihidoê saiseçasi d; para; ihteréàààdà: Ééifrnfíóai 

que, revendo seus arquivos e apontamentos, até a presente date, NÃO FORAM 
LOCALIZADOS débitos cuja responsabiiidade tributária eloufiscai é vinculada à inscrição 
econômica _i Imobiiiária que especifica a presente, atestando na forma do Código Tributário 
Municipal, que' ÃO constam débitos para a inscrição Econômica¡ imobiliária especificada'. 
Ressalva-se a Fazenda Pública no direito de constituir novos créditos incidentes sobre a 
inscrição econômica acima identifica e que, porventura, venham a ser apurados 
posteriormente à emissão da presente certidão, ressaivando-se, mais, no direito de 
consoliüar à inscrição econômica f imobiiiaria acima epigrafada os débitos porventura 
vinculados a outras inscrições econômicas f lmobiiiária em decorrência da não atuaiização 
dos dados cadastrais. Por ser verdade, firma a presente CERTiDÃO para que produza 

seus jurídicos e iegais efeitos. 

FINALIDADE DA ceRTipÀo; 

OQSERVAÇÕES: 

BAMBUE, 31 de agosto de 2917 

E V OR MUNICIPAL 
Qualquer rasura invalida a oenidão. 

O PRESENTE' TERÁ O PRAZO DE VALIDADE DE 130 DIAS. 



MENÍSYÊRHÕ UÀ- FAÉNDÀ 
Secretaria da Receita Fecíerai do Brasil' 
Procuradoria-Gera; da Fazenda Nacional 

GERYIÊIÃG &EGÀWVA DE -DÉBHOS REEATIVD$ @.03 TRÃBUYQS FEDERAÉS EÀ DÍVÍDA ATIVA BA UNI O 

Nome: ?SRÀEL E' E$RA§L LTDA - EPP 
CNPJ: 23.407.794Í0901-f38 

Ressahzdo a direita de a Fazenda Nac-.íonat cobraí a ¡nscravsr quaisquer diarias de responsabitidade do 
sngeito passivo acima identificada que 253mm a ser apuradas, é ::animado que não ::custam 
pendências nem seu nome.- zêeâatáxas a créditos tributários atímínêstrados peêa Secreíaña da Receita 
Federa: ao Brasi# (RFB) e a inscrições em Díxàda Ativa da União ;uma à Procuradoriawcâerai da Fazenda 
Nacimmí (PGFN). 

Está certidão é @lida para o estabeíecímento matriz e suas ñâíaãs e. no caso de eme: federatim, para- 

todas os órgãos 'e mndàs públicas da administração direta a ele xáracsulados. Refera-àe à situação do 
sugeita passivo no âmbito da 'RFB e da PGFN e abrange incãusive as contribuições sociais previstas 
nas afíneas *a* a 'd' do parágrafo único cio art. 11 cia Lei n9 8.212, de 24 de iuiho de 1991'. 

A aceitação desta certidão está cuncficionada à xeññcação de sua autenticidade na Iníamet. nes'- 

endereços chupzlimw.receãiafazenáagoubn ou <http:.'iwm.pgfrw.fazenda.gav,bn. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN m9 1.751, de 02110120141. 

Emitída às 12:19:25 do dia. 03f10f201? -áhóra e data de Brasíiãab. 

Vátêdà até O1J04L2018. 

Código de contrcle da. certidão": _BC15.2C?D.4203.$m9 
Qualquar rasura ou emenda ãnxaiidará este documento. 



Bâlíüifâêê? SEFÉMQ - SEÀRE 

SECRETÀREÁ DE ESTÀQO ;DE FAZEÉDA DE MQHÀS GERMS  
CERTEÍÊÃO Emzrzm EM: :enviam: .na :mamas ?Rxsuráazos SKI-Giaêüi? 

“eüatwa ÇERTIQÃO vAum »xa 
zzxexgmgs 

NÕMÉJNGME EMÊRESARIAL: 155mm. E :saga um - ,EPP 

ÉÉSCIÊIÇÂO ESTÀDUÁLÍ 95355594239”. CNPÇI/CPF: 23.40“.7.794¡'U5G.1-G8 &SITUAÇÃO; Ativa 

-aomwouixa ::ua PADRE DOMENGOS ' ' ' Numgaa; mu? 

COMPLEMENTO: ' EAIâRíJ: zzàmzano u CEP: 339133966_ 

caâs-'raâTozpox/oaoo: .hííJNãiííPlüz mmsuí usí MG 

Hessaivada o direito de a Fàzaqda Pública Estadual cobrar_ e insêrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vieram a ser apuradas, é certificado 
que: › 

1. Não constam débitos reíativas a tributos administrados peía Fazenda Fáblíca Estadual eloa 
Advecacía Geral do Estância; 

2¡ No caso da utilízaçãa par; lavratura de escritura ¡qúhlíca ou .registro de formal de partílha, 'de 
carta de adjudicação ex? dieta em autos de lnventárua ou de arm "amante, de sentença em ação de separaçao juctíciai, :g u mia, eu .geupartiiha de bens na união estava! e de escritura púh_ íça- de 
doaçao da bens :móvensá esta certmao somente terá validade sa acompanhadas_ da Cart¡ ãe de 
Pagamento ,I nasmseraçfac 'da IYCD, prevista na artsgc 39 do Decreto 4193112805. 

; 
certidãa válfda para todos os gstahelecimgnras da emprega, alcançando débitos tributários do sujeito passaro em Fase Admínnstratlva ou ;nscritos em Duvida Ativa. 

IDENTEFICAÇÃO mumsao ::à :uma ' nascrzzção 

A àutentíeidade desta certidão deverá ser 'confirmada no sitio da secrçtaria de Estaqo de 
Fazenda de Minas Gerais em wuvwxazendam .gomhr c:: certidão da debitos tributárms ::a 

certificar ::aumentos 

653323160 ai; CONTROLE na císanbão: 2017050235597024 

?xãrpzgiâàwwzfazenda.snçgggav.briscllclriísoLiüü'f!D§§TAã..:~E§E.M7~§8?AcAodafâsuAàãzélxRâraumíkctassiotiàü# ?1 3GâôíâwaautantícacaoMqgiehrt). .. 1:1 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO$ TRÀBALHISTAS 

Nome: ISRAEL E ISRAEL LT§A - EPP (MATRIZ E FILEAISJ 
'CNPJ: 23.407.794/ÔG01~Ú8 
Certidão n°: 134300790/2017 
Expedição; 26/07/2131?, às 1'8:4.3:EÊ-5 
Validade; 21x61/2018 - 13% (cento e miC@nàaÊ d;as, tontadcs da data 
de-sua-expedição. 

Certifica-se que ISRAEL E ISRAEL LTDA « EPP (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrítoía) no CNPJ soh n n° 23.4o7.794¡ooox»oe, NÃO consra do Banco 
Nacional de-Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida cam base no art. 642~A da Consolidação das Leis do 
Trabalhe, acrescentado peía Lei n° 12.440, de ? de julho de 2011, e 
na Resõlução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosta de 2011. 

-ÔS dados constantes d&$ta Certidão são de rasponsabííidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores â data da sua expedição, 
Ne caso de pessoa jurídica, a Certidão ateata a empresa em relação 
a todos os seus estabelacàmentos, agências ou filiais_ 
A aceitação desta certzdâo condiciona-se à veriíicaçãc de sua 
auâenticídade no porta. do Tribunal Supexior ão Trabaího na 
Internet (http:f/www.Lst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

ÍNFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedoxes Trabalhistas constam os dados 
necessários ã identifâcaçãc das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante_a Jusãiça do Trabalho quanto às obxigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgada ou em 

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernenãe aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários. a custas. a 
emolumentos mu a recolhimentos deteYmínaá0s em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados peàante 0 Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Concilâacáo Prévia. 



 Tribuna¡ de Justiça de Estado de Minas Gerais 
BAMBUÍ 

CERTiDÃO cíva. na FALÊNCIA E' coNcoRnATA NEGATIVA 

CÉRTiFãGü que, revendo os ragãsãms de distràbuíçâo de ação' de NATUREZA CEVEL ::asia Cümàãfüa. até a 
presente data. nasaçães específicas de 'Çancosdaãa Preventiva J Suspenssva, Fazàncâa ae Eimpresàrios. 
scçêedãdes Empresária. .Microempresas. e Empresas de Pequeno Pmrlea Recuperàçâe Extfajudicial_ 
Recuperaçãe Judicial. NASA-CONSTA em tramitação contra: ' ' 

Nome: ?SRÀEL E ISRAEL LTDA ÊPF* 

CNPJ": 223407394/0001438 

Õbsewaçôés: 
a) Cszftãdáo expedida gratuitamente através da internas, nos termas da .caput do art S” da Resoluçãü 32132010 

do Sessenta Nàcícnai de J.u§tiça; 

b) a _informação donúmero do CPFKJNP.: e de responsabiiiíáade do soãêcitante da certidão. senda; pesquisadas- 

0 mamae o (PPJCNPJ exatamente com:: digitados, 

c) ao' destênatàrío cabe conferir o ncrñe .e a titularidade do número do CPFICNPJ informado, paciencia 
confirmar a autenticidade da Certidão nc porãal do Tribuna¡ de Justiça do !Estado die Mínáã Gerais 
(httpíiwwwümg.jusbú. pain prazn de 3 (três) meses apàs a sua expedição; 

d) esta Ceràidãn tem a mesma validade aa emêâída diretamente no Fórum e abrange os _processos-cia Justiça 
'Con-eum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, incluánso os pmcessos 
fisicas e etatrônicos, onde houve: sido ímpíantado o Processo Judicial Etetrõnico - PJe a o Sistema CNJ EEK»- 

Proiudí): 

A presente certidão NÃO EXCLUâ a pcssàbiiidacie da existência de outras ações de natureza diversa. üaquetàs 

aqui mencionadas. 

Certidão solicitada em f? de Setembro de: 2017 às 13:40 

um: lozlfâ/ÚOW/ 

BAMBUÍ. 12 de Setembro de 2017 às 16:03 

Código dê Autenticação: 1709~121B›ü315'-0335-§ 'I ?7 

Para validar essa eenidào. aceàse e sãtíq ea TJãàíê «zvmwjirztg ;us m) em Cedidam .Sudtmãlffxu 115m! :Sienna 'JA ;m1 tam) 

?ÀUÊÊNTICAÇÃG 2 inítsrmama a @adaga 

ATENÇÃO: Documento compcstode _1 imãhasísh Documenlo emitida par processamento áimrànãco. Quaêquer 
emenda ou [rasuras gera sua ínvalidade e será considerada como indício de passível _aduiteraçào eu tentativa 
de fraude. ide? 

;f 



ISRAEL E ISRAEL LTDA w- CNPJ.23.407.794/000l-O8 
Rua Padre bomiszgusJ a?  Cerrado wrliambna¡  MG - 1':-tz._.¡7-343l~i 269 « gatmgmcrcadgigrg efgêbgggnanait.etam 

ANEXO ¡E! 

.PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS DE N” 6912017 
PRKJÇESSO LICITATÓRIO N** 301x201": 
MENGR PREÇO .POR LOTE 

DECLARAÇÃO DE 'moreninha E m: ¡Igpxigrâmarg pE FATO 
SUPERVENIENTE ¡Mvxnnnvo na: &IABILITAÇAO DECLARAÇAO 

A Sign-atáría ISRAEL, E ISRAEL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n** 23.40?.794/ü001- 
08. por intermédio de~ seu representante legaí, o(a) Sr PAULO JOSÉ ISRAEL 
AZEVEDO, pomador do Documento de Identidade n° M-8.641.1 1 1. - SSPMG e inscrito 
no CPF sob o' n” 436.040.996~68, Declara; que até a presente: data encontra~se 
desimpedida de participar da iicitaçoão. obrigando-se, ainda, a decíarar, sob as 

penaliáadcs cabíveis, a supervermiência de foto ¡Lnpcditivo da habíiitação_ conforme art. 
32, parágrafo i2” da Lei n” 8.666/93. 

PIUMPI] ~ MG. 25 de outubro dc 2017. 

Lx É 
ISRAEL E !SRAEL LTDA 
CNPJ.23.407.794¡U001~08 
mxuLo-Josíâ :sRALaL AZEVEDO 
(:p:=.43a.o4o.99a-es 

Êa3gé'ê«UK,/95+JOOGÂWGBÍ 

êsraeã e âsraeâ uma 

?wa ?Q3133 Ôünunçgog n? 
É Coxraeeéae › (35575) âãíâüâxaaa 

Ê--eHÉÍF é . TJ  É ::xml 



PREFEITURA MUNICIPAL na amami 
Praça Mozart Tôjrzes, n** 68 Centro. 
38900~ü0GBAMBUÍ›-MINAS GERAI s- A 

Telefax: (0xx37) 3431 -. 513o ecc:: 2o.92o.se7/ooo1_93 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos-para fins_ de cadastro e concorrência perante órgãos públicos' Federais, 
Estaduais e Municipais., que a_ empresa ISRAEL E ZSRAEL LTDA, sediada no Endereço 
Rua Padre Dozníngoal 17 P» Cerrado - Bambuí - MG, CepBSQOO- 
000,CNP3.23.407.794/0001-D8, forneceu no ano de 2014, e continua a fornecer neste 
Ano de 201.5, Corte de frango em geral, gêneros alimentícios em "geral, hortifiut 
Grwanksiros, produtos de limpeza e higiene pessoal, GLP, Água nflineral, .Cestas Básicas, 
Pzípelaria. em geral, para a PREFEITURA NIUNICIPAL DE BAMBUÍ, Praça mozart 
torres, 68 - Centro - Bambuí - MG, cep.38900.000, inscrita no CNPJ.20.920.567/00Ol« 
93. 

Atestamos ainda que a empresa atende satisfatoriamente, com atendimento regular 
e _pontualidade em relação aos compromissos estipulados por este município, por via De 
pregão. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

0 BAMBUI 
MINAS GERPIS 

ALVARÁ _DE L-ICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

É 2017 mm.. 

CNPJ: 23.407.794/0001-08- INSQESTADUAL: 0515559420000 

i 0 AzzasnscçaLí 0' à  :saAéL0à"i§éÃ§á-:L"Lrbái0em»   0000 “  ' 0 0 “ 0 ' 

é NOME' FANTASIA 2 ISRAEL r-z ISRÀEL LTDA EPP 

_Enàíereçó ; 0 m. pagas 0955350100035; "  00 00 V' “  ' ”  000000000 : 44%   A 

_ Complemento : r Bairro. : CERRADO 
ã CEP. : 3039004300 Município : BAMBU¡ UF : MG 

;comendo  ATIVIDADE- PRINCIPAê.  '  " 0 
0101020707# COMERCEO VAREJSSTA DE GÊNEROS' ALIMENTWIIOS E REVENDA DE GLP 

0 ATIVIOAIDEOS) SECUNDÁRIAW) 
01011320575 ~ SUPERMERCADO 4 _ 

, 0101020844 ~ COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS. PRODUTOS DE PERFUMARIA E HEGÍENE PESSOA 
N 01.01.020168 - COMERCIO VAREJISTA DÊ LATiCINIOS E FRIOS 

01.01.0526 a ÊS-OMERCIÓ VAREJISTA DE HORTíFRuTiüRANGêlRüS 

:HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 08:00 às 18:00  cuc '  
0000000002000  .0000 70    0000000201? 

: OBsERVÃÇÓÉSÉ 

aAsniÀbo em Luêiéíiíãâêí -› _púaníâó'EERQKíÍEéÍÀfET 03111232513": "  "V 



 . . _ .\ \_ .  
Serviço Autônomo de * gua e Esgoto 

diretor¡ eeee cut¡ v a s a aepiumhiconLbr PJ: 2 . 2.816/0001 
Autarquia Municipni (Lei 1035/90) ra a Zeca Soares, 2lI - 37 . - 00 P HIIMG - e e ax 37-3371-1332 

DOCUMENTOS DE HABILI T A ÇÃO 
f¡ CONFORME HABILI T ANE T 

METRO COMERCIAL LTDA 



25/10/2017 LICITANET f Imprimir Certificado Habiliianet 
É" 

LIÍSITAET” 
Lictraçõss naum¡ 

HABILITAN ET 

Certificado n° 6270 

Dados Cadastrais 

Razão Social: METRO COMERCIAL LTDA CEP: 38.055~000 

CNPJ: 24.899.800/0001-54 Repr. Legal: VALDIR MESQUITA 

CPF: 842.653.026-53 Telefone: (34)3332-9888 

Endereço: AV DONA MARIA DE SANTANA BORGES ,n°1546 Bairro: 0L|NDA E-rnail: metrocomercialltdaáàgmaiLcom 
Cidade: UBERABA-MG Data de Cadastro: 25/10/2017 08:26:50 

f¡ - Regularidade Fiscal e Trabalhista 

Emissão Vencimento N” CND: Status Anexos 

l.N.S.S 19/05/2017 15-/11/2017 6A6C.B607.F9D1.0252 0K 0K 

F.G.T.S 11/10/2017 09/11/2017 2017101105010432615453 0K OK 

CND Federal 19/05/2017 15/11/2017 6A6C.B607.F9D1.0252 O1( OK 

CND Estadual 01/09/2017 30/11/2017 2017000227031934 0K 0K 

CND Municipal › 01/09/2017 30/11/2017 0e1u7o2oO 0K 0K 
CND Trabalhista 01/09/2017 27/02/2018 136376862/2017 OI( OK 

Contrato Social: OK 0K 

Docs Pessoais Sócios: OK OK 

Alteração Contratual: 0K OK 

Balanço Patrimonial: 0K 0K 

Atestado de Capacidade: 0K OK 

Declaração 0K OK 

Outros PDF: OK OK 

Qualificação Econômica-Financeira ÍW 

Certidão de Falência e concordata 0K 0K 

Capital Social 

R5 100000,00 

Observação: 

AUTENTICAÇÃO: 6120D42C7249ACB7B2CFCF02OBF7AB75 

lmpümjr q. 

https://Iicitanet.com.br/pe/cagef/visuaiiza_impressao.php?id_cagef=6270 1/1 
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Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais  
w" "w 

n; a: .R 

Ministerio da Indústria. Comércio Exterior e Serviços N” OO PROTOCOLO (USO da Juma Comercial) ãñ Í 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa .É, 
Departamento de Registro Empresarial e Integração p i “c, 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

requer a V.S° o deferimento do seguinte alo: 

N° DE CÓDIGO CÓDIGO oo 
VIAS oo ATO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO l EVENTO 

NIRE (da sede ou filial, quando a Código da Natureza N” de Matrícula do Agente 
sede íor em outra UF) Jurídica Auxiliar do Comércio 

31210642926 2062 NTO 
iLMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Nome:  
N° FCNIREMP 

' J1739Q0484472 

1 | 002 ALTERACAO 
2211 1 ALTERACAO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICiPIO 

B BA 

Local 

Data 

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL 

IE] DECISÃO SlNGULAR 

Representante Legal da Empresa !Agente Auxiliar do Comércio: 
Nome: 

Assinatura: 

Telefone de Contato: 

E] DECISÃO COLEGSADA 

OBSERVAÇÕES 

Nome(s) EmpresariaKais) iguauais) ou semelhante(s): 

E SW¡ E' Sw¡ Processo em Ordem A decisão 

l' i' 

Data 

E' NÃO :"_" a NÃO -":" Responsável 
Data Responsável Data Responsável 

DECISÃO SINGULAR' 
2" Exigência 3" Exigência 4° Exigência 5° Exigência E Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) 

rocesso deferido. Publique-se e arquivo-se. E' D lj EI 
L¡ Processo indeferido. Publique-se. 

_LE/T 
Data Responsável 

DECISÃO COLEGIADA 2*' Exigência 3* Exigência 4*' Exigência 5*' Exigência 

E' Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) 

E' Processo deferido. Publique-se e arquive-se. E] E¡ E D 
El Processo indeferido. Publique-se. ' 

f I 

Data Vogal Vogal Vogal 

Presidente da Turma 

Junta Comercial de Minas Gerais  Certifico registro sob o n” 6294426 ern 13106/2017 da Empresa METRO COMERCIAL LTDA - ME, Nire 31210642926 e protocolo 17293477 
07/06/2017. Autenticação: T1BF02DB4942AODC4548AB8C94886B899CC42. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este 
documento. acesse http:fr'www.juoemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 17I293.477-0 e o código de segurança CdNW Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 1310612017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.  



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINASTGERAI 
Registro Digital 

Capa de Processo 

Identificação 'do Processo _ _ . 

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

1 712934774) J173990484472 07/06/2017 

Identificação -_d_o(s) Assina_nte(s) 
CPF Nome 

842.653.026-53 VALDIR BARCELOS MESQUITA 

?l 
Página 1 de 1 

Junia Comercial de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n” 6294426 em 13/06/2017 da Empresa METRO COMERCIAL LTDA - ME, Nire 31210642926 e protocolo 172934770 - 
O7IO6f2017. Autenticação: 71BFD2DB4942AODC4548A68C94B86B899CC42. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este 
documento, acesse htlpzrrwunmujucemg.mg.gov.br e informe n” do protocolo 1712934774) e o código de segurança CdNW Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 13/06/2017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. _  »às 279 

 



-METRO COMERCIAL LTDA -ME - 
AVENIDA TUTUNAS N” 10 - BAIRRO VILA CELESTE 

CEP: 38.061-500 - UBERABA-MG 

- CONTRATO CONSTITUIÇÃO SOCIAL- 
3° ALTERAÇÃO 

VALDIR BARCELOS MESQUITA , brasileiro ,casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, Empresário , residente e domiciliado na cidade de Uberaba - MG á 

Avenida Claricinda Alves de Rezende n° 1350, bairro Flamboyant Residencial Park , CEP: 
38.081-793, portador do CPF: 842.653.026-53 e RG : M-6.155.021-SSP/MG e VALMIR 
BARCELOS , brasileiro, solteiro , Empresário nascido em 26/02/1970 , residente e 

domiciliado na cidade de Uberaba - MG á Rua Bolivar de Oliveira n° 647, bairro Jardim São 
Bento, CEP: 38.066-200, portador do CPF: 743.643.086-68 e RG: MG-4.780.916-SSP/MG, 
únicos sócios da empresa METRO COMERCIAL LTDA -ME , situada a Avenida Tutunas n” 
10 , bairro Vila Celeste. CEP 38.061-500, Uberaba - MG , inscrita na junta comercial do 
Estado de Minas Gerais sob o n” 31210642926 em 31/05/2016 e no Ministério da Fazenda sob o 

n” 24.899.800/0001-54 , resolvem de comum acordo proceder as seguintes alterações: 
"N ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA MATRIZ DENTRO MESMO MUNICIPIO, conforme 

redação abaixo: ' 

ALTERAÇAO DE ENDEREÇO DA MATRIZ DENTRO DO 
MESMO MUNICIPIO 

_ A MATRIZ passa a funcionar na AVENIDA DONA MARIA DE SANTANA 
BORGES n° 1.546 BAIRRO OLINDA - CEP : 38055-000 - MUNICIPIO UBERABA 
- MG 

l DA CONSOLIDAÇÃO i 
Consolido a redação atualizada das clausulas que regem a empresa . 

l CLAUSULA I - DA DENOMINAÇÃO DE SEDE E FORO 

'E A denominação social é “ METRO COMERIAL LTDA-ME " , com sede e 

foro à Avenida Dona Maria de Santana Borges n° E546, Bairro Olinda, CEP: 38055- 
000,Uberaba-MG e a filial situada a Rua: Doutor Carlos Ciprestes n° 480 Sala - Fundos 
- bairro Centro CEP: 38.880-000 - Municipio de Tiros-MG 

.É 
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-METRO COMERCIAL LTDA -ME - 
AVENIDA TUTUNAS N"10 - BAIRRO VILA CELESTE 

CEP: 38.061-500 ~ UBERABA-MG 

- CONTRATO CONSTITLUIÇÃO SOCIAL- 
3° ALTERAÇAO 

CLAUSULA II -- DO OBJETIVO SOCIAL 
O objetivo social é fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para 

empresas serviço de alimentação para eventos e recepção Buffet design de interiores aluguel de 
equipamentos recreativos e esportivos aluguel de aparelhos e jogos eletrônicos aluguel de 
moveis utensílios e aparelhos de uso domestico e pessoal instrumentos musicais serviço de 
organização de feiras congressos exposições e festas serviços combinados de escritório apoio 
administrativo comercio atacadista de carnes comercio atacadista de animais vivos comercio 
atacadista de alimentos para animais comercio atacadista de materiais elétricos comercio 
atacadista de ferragens e ferramentas comercio atacadista de materiais para construção em geral 
sem deposito de areia pedra brita comercio atacadista de equipamentos de informática, comercio 

rw atacadista de suprimentos de informática comercio atacadista de componentes eletrônicos e 
equipamentos de telefonia e comunicação comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso 
pessoal e domestico comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e domestica, 
comercio atacadista de artigos de tapeçaria persiana e cortinas comercio atacadista de artigos de 
armarinhospomercio atacadista de artigos de cama mesa e banho comercio atacadista de artigos 
de escritório papelaria- comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e 

domestico não especificados anteriormente brinquedos caca pesca camping comercio atacadista 
de cosméticos e produtos de perfumariapomercio atacadista de produtos de higiene pessoal 
comercio atacadista de calcados comercio atacadista de artigos de vestuário comercio atacadista 
de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, agencia de viagens, serviço de 
reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente serviços de malote não 
realizados pelo correio nacional, serviços de entrega rápida, comercio atacadista de mercadorias 
em geral com predominância de produtos alimentícios peixaria serviços de encadernação e 

plastificarão , serviços de acabamento gráfico,eomercio atacadista de pecas e acessórios novos 
para veículos automotores comercio atacadista especializado em produtos intennediários não 
especificados anteriormente artefatos de borracha rolhas cortiças , fotocopias comercio 
atacadista roupas e acessórios para uso profissional e segurança do trabalho comercio atacadista 
de vidros, espelhos e vitrais, serviços combinados para apoio a edifícios exceto condomínios 
prediais vigilância e segurança comercio atacadista de bolsas malas e artigos de viagem 
,comercio atacadista de laticínios comercio atacadista de Paes, bolos e biscoitos e similares , 

serviços de pintura de edifícios em geral obras de alvenaria e outras obras de acabamento de 

"w construção civil obras de fundações e instalações hidráulicas sanitárias de gás serviços 
especializados para construção não especificados anteriormente telhados instalação de portas 
janelas, tetos divisórias e armários embutidos de qualquer material obras de acabamento em 
gesso e estuque e impermeabilização em obras de engenharia civil apenas endereço fiscal 
comercio atacadista pneus novos comercio atacadista de veículos novos e usados comercio 
atacadista de ar condicionado manutenção e reparação de ar condicionado comercio atacadista 
de produtos alimentícios em geral agenciamento de cargas ( logística) 

CLAUSULA III -› PRAZO DE DURAÇÃO E INICIO DE ATIVIDADE 
O prazo de duração da sociedade e pôr tempo indeterminado , tendo iniciado suas 

atividades em 10 de Maio de 2016. 

Çl 
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-METRO COMERCIAL LTDA -ME - 
AVENIDA TUTUNAS N” 10 - BAIRRO VILA CELESTE 

CEP: 38.061-500 - UBERABA-MG 

- CONTRATO CONSTITUIÇÃO SOCIAL- 
3" ALTERAÇAO 

J CLAUSULA IV _ Do CAPITAL SOCIAL | 

O Capital Social é de R$ 100.000,00 (Cem Mi] Reais) divididos em 100.000 
( Cem Mil ) Quotas no valor nominal de R$ 1.00 ( hum ) real cada , integralizadas pêlos 
sócios em moeda corrente no país, no ato da constituição da sociedade e se encontra da 
seguinte forma 
VALDIR BARCELOS DE MESQUITA 50.000 Quotas R$ 1.00 R$ 50.000,00 
VALMIR BARCELOS 50.000 Quotas R$ 1.00 R$ 50.000,00 
TOTAL 100.000 Quotas R$ l.00 R$ 100.000,00 

| CLAUSULA V - DO EXERCICIO SOCIAL 1 

O exercício coincidirá com o ano civil , portanto o termino do exercício social será 

" j sempre no dia 31/12 de cada ano 

| CLAUsULA VI _ DA RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS Í 
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao Valor de suas cotas, mas todos 

respondem solidariamente pela integralização do capital social , conforme (CC/2002). 

1 CLAUsULA VII - DA ADMINISTRAÇAO 1 

A administração será exercida pelo o sócio VALDIR BARCELOS DE MESQUITA 
que assinará pela sociedade isoladamente , exclusivamente em negócios de seu interesse 
social e nunca , sob penas da nulidade , a favor de terceiros em assuntos estranhos ao Objetivo 
social; ' 

| CLAUSULA VIII - DA REMUNERAÇAO DOS ADMINISTRADORES j 
Os sócios no exercício da administração, terão direito a uma retirada mensal , a titulo 

de pró-labore , nunca superior aos limites permitidos pela legislação do imposto de renda; 

| CLAUsULA IX - DA TRANSFERENCIA DE COTAS | 

As cotas serão intransferível a estranhos ou a terceiros , sem o consentimento expresso 
dos demais sócios , e caso algum dos sócios deseje retirar-se da sociedade , sua intenção 
deverá ser comunicada , pôr escrito com antecedência de 60 ( sessenta ) dias , ficando  resguardado o direito da preferência dos demais sócios ; 

1 CLAUSULA X -- DA DISSOLUÇAO DA SOCIEDADE | 

Aretirada, falecimento ou interdição de sócio, não autorizam a dissolução 
da sociedade , permitindo - se aos sócios remanescentes a continuar com a 

sociedade procedendo - se da seguinte forma : 

a) Nos casos de falecimento ou interdição de um dos sócios , serlhe-a nomeado 
um representante legal que o substituirá até o final da partilha . 

b) Caso não haja desejo dos herdeiros em continuar com na sociedade ou o representante 
legal do interditoiar-se-á uma apuração de seus haveres os quais serão pagos na 
proporção do capital subscrito, e integralizado acrescido dos juros legais, deduzindo - se os 
prejuízo, caso os possua a sociedade , a contar da data do evento , pagos em 06 ( seis ) 
prestações mensais s e consecutivas , vencendo a primeira um mês após o evento; 

“l” 
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-METRO COMERCIAL LTDA -ME - 
AVENIDA TUTUNAS N” 10 - BAIRRO VILA CELESTE 

CEP: 38. 061-500 - UBERABA-MG 

- CONTRATO CONSTI'I_'_UIÇÃO SOCIAL- 
3° ALTERAÇAO 

| CLAUSULA x1 - DO DESEMPEDIMENTO | 

Os sócios declaram, sob as penas da lei, que não se acham incursos nos crimes que 

vedam o exercício do comércio, descritos no art. 1.01 1 , § 1° do código civil 

| CLAUSULA XII - DO LUCRO OU PREJUIZO | 

O lucro e ou prejuízo apurado no balanço a ser realizado após o termino do 
exercício social serão 'repartido entre os sócios proporcionalmente as cotas de cada um no 
capital social podendo os sócios todavia optarem pelo aumento de capital utilizando os. lucros e 

ou compensar os prejuízo em exercício futuro. 

CLAUSULA XIII - PROPRIA j Os sócios acima qualificados declaram sob as penas da Lei, que não estão impedidos, 
por Lei especial, e nem condenados ou encontram-se sob efeito de condenação, a pena que vede, 
ainda que temporariamente acessos a cargos públicos; ou por Crime Falimentar ou por 
Prevaricação peita ou suborno concussão, peculato; ou contra economía popular; contra o 
Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as Relações de 

Consumo, a fé publica ou a propriedade. 

CLAUSULA XIV - FORUM í 
Fica eleito o Fórum da Comarca de Uberaba-MG para exercício e cumprimentos dos 

direitos, obrigações resultantes do Contrato . 

E pôr estarem justos e contratados assinam o presente instrumento particular de 
igual teor : 

Uberaba (MG), 06 de Junho de 2017 

VALDIR BARCELOS DE MESQUITA VALMIR BARCELOS 

S? 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

Documento Principal 

'Identificação do Processo _ _ 

Número do Protocolo Número do Processo Módulo lntegrador Data 

17/293477-0 J173990484472 07/06/2017 

Identificação _do(s) Assinantes). 
CPF Nome 

842.653.026-53 VALDIR BARCELOS MESQUITA 

743.643.086-68 VALMIR BARCELOS 

ir 
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Ministério da Indústria, Comércio Exterior o Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e integração 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL 
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa METRO COMERCiAL LTDA - ME, de nire 
3121064292-6 e protocolado sob o número 17/293477-0 em 07/06/2017, encontra-se registrado na Junta 
Comercial sob o número 6294426, em 13fO6l2017. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Cesar 
Mariano dos Santos. 
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretaria-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua 
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços l Validar Documentos (httpsaf/ 

portalservicosjucemg.mg.gov.br/PortaIlpages/imagemProcessoIviaUnica.jsf) e informar o número de 
protocolo e chave de segurança. 

Capa de Processo   
CPF Nome 
842.653.026-53 VALDIR BARCELOS MESQUITA 

Documento Principal     
CPF Nome 
642.653.026-53 VALDIR BARCELOS MESQUITA 
743.643.086-68 VALMIR BARCELOS 

Belo Horizonte. Terça-feira, 13 de Junho de 2017 
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Registro Digital 

O ato foi deferido e assinado digitalmente por : 

Identificação do(s) Assinante(s)' 
CPF Nome 

009.710.844-83 CESAR MARIANO DOS SANTOS 

873.638.956-00 MARINELY DE PAULA BOMFIM 

Belo Horizonte. Terça-feira, 13 de Junho de 2017 
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Secxetana de Micro e Pequena Empresa da Presidencia da República Im DO PROTOCOLO (uma 'hmm comum” 
Secretaria de Racionalização e Simpllticsçào upg5 - mu: uagaga¡ 
Departamento de Registro Empresarial e Integração J Secretaria de Estado de Desenvolvimento Económico de M M": um ' 'amwzms 15:55 

NiRE (da sede ou ñlisl. quandoa codigo da Natureza N° de Matriciais d  u I   n   |  sede for em outra UF) Juridica Auxiliar do Come 

31210642926 2052 "°“5“-7“'5 

ILMOÇA). SR(A). PRESIDENJE DA JUNTA COMERCÍAL DO ESTADO DE MÍNAS GERAIS 

   
1 - REQUERIMENTO 

    
NOME: METRO COMERCIAL LTDA o HE 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

requer a v.s= o deferimento do seguinte ato: N° FcNfREMP 

N' DE course CÓDIGO   I     
VIAS oo ATO oo EVENTO aros DESCRlÇÃO oo ATO f EVENTO J 1 531 91 935709 
1 Iooz - - ALTERACAO 

2244 1 ALTERACAO DE ATÍVIDADES ECONOMICA-S (PRINCIPAL 
E SECUNDARIAS) A 

. , _, 

RFB 1:55] 
[j [jp KT :faã/ 

Representante Legal da Empresa I Ag Auxilia dà Comércio: /09 CW'- ' UBERABA Nome: .n 1 _.. Ô 
i \' Local Assinatura: - "J 

Telefone d ontato: 1 x.. 

r Julho 201o w/ 
Data 

g_- USO DA JUNTA COMERCIAL _ 
ID DECISÃO SINGULAR D DECISÃO COLEGIADA 

Ílomqsl Erriprosririallals) lgualtals) ou semen-intitula): 

D 5'" Ú S” Processo em Ordem 
À decisão 

 ü NÃO _i___i___ u ü NÃO ___r__i___ 

Data Responsável Data Responsável 

DECISÃO SINGULAR 2' Exígenoie 3- Exigência 

ü Processo em exlgenda. (Vide despedir: em leiria anexa) 

l 5 ?recesso deferido. Publique-se e arquivo-sa. ü D 
D Processo indeferido. Publique-se. 

 

Data 

nüEafrígaga-.Íl-eísilafãztncia. (Vide despacho em folha anexa) 2. Ent-Ethan 3. &sua; 4. Eniglôncü 5a Exigência 

ü Processo deferido. Publique-se e arquivo-so. É; JUNTÊ 50:15:33.5: :go ããTsçPf à: “TAS GERAIS D Processo indeferido. Publique-se. ' i ÊÍÃÉJÍÊÍH¡ ' 

I¡ ¡ negrito corrznciai. Lrun- ME¡ _ 't' Damí” voga¡ -' Protoooto: 161466141 -s  ' 
PM** musnsaz 

oeseevnçoes 

Aí - ç¡ 
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-METRO COMERCIAL LTDA -ME - 
AVENIDA TUTUNAS N' 10 - EAIRRO VILA CELESTE 

CEP: 38.061-500 - UBERABA-MG 

CONTRATO CONSTIÊUIÇÂO SOCIAL 
1° ALTERAÇAO _ 

VALDIR BARCELOS MESQUITA , brasileiro ,casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, Empresário , residente e domiciliado na cidade de Uberaba - MG á / 
Avenida Claricinda Alves de Rezende n” E350, bairro Flamboyant Residencial Park , CEP: 
38.081-793, portador do CPF: 842.653.026-53 e RG : M-GJSSDZI-SSPIMG e VALMIR 
BARCELOS , brasileiro, solteiro , Empresário , residente e domiciliado na cidade de 
Uberaba - MG á Rua Bolivar de Oliveira n° 647, bairro Jardim São Bento, CEP: 38.066-200, 
portador do CPF: 743.643.086-68 e RG: MG-4.780.9l6-SSP/MG, únicos sócios da empresa 
METRO COMERCIAL LTDA -MB , situada a Avenida Tutunas n” 10 , bairro Vila Celeste, 
CEP 38.061-500, Uberaba - MG , inscrita na junta comercial do Estado de Minas Gerais sob o 
n° 31210642926 em 31/05/2016 e no Ministério da Fazenda sob o n” 24.899.800/0001-54 , 
resolvem de comum acordo proceder as seguintes alterações: ALTERAÇÃO DE OBJETIVO 
SOCIAL, conforme redação abaixo: 

'd l ALTERAÇÃO no OBJETIVO SOCIAL 1 

O objetivo social passa a ser fornecimento de alimentos preparados preponderantemente 
para empresas, serviços de alimentação para eventos e recepções - Bufet, comercio atacadista 
de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios , design de interiores, 
comercio atacadista de material elétrico, comercio atacadista de ferragens e fem-ementas, 
comercio atacadista de equipamentos de informática, comercio atacadista de suprimentos para 
informática, comercio atacadista de equipamentos eletricos de uso pessoal e dornestico, 
comercio atacadista de artigos de armarinho, comercio atacadista de canta, mesa e banho, 
comercio atacadista e artigos de escritório e papelaria, comercio atacadista de cosméticos e 
produtos de perfumaria, comercio atacadista de produtos de serviços de acabamentos gráficos, 
exceto encadernação e plastiñcação, higiene pessoal, comercio atacadista de roupas e acessórios 
para uso profissional e de segurança do trabalho. comercio atacadista de pães, bolos, biscoitos e 

similares, comercio atacadista de artigos de tapeçaria, persianas e cortinas 

[ DA CONSOLIDAÇÃO | 

Consolido a redação atualizada das clausulas que regem a empresa . 

| CLAUSIJLA 1 - m. DENOMÍINAÇÃO DE seus E FORO ] 

A denominação social é “ METRO COMERJAL LTDA-ME " ,com sede  e foro à Avenida Tutunas n” 10, Bairro Vila Celeste, CEP: 38061-5 00,Uberaba - MG. 

| CLAUSUIA II - DO OBJETIVO SOCIAL | 

O Objetivo social é fornecimento de alimentos preparados preponderantemente 
para empresas; serviços de alimentação para eventos e recepções - Bufetf' comercio atacadi 
de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios', design de interiores, 
comercio atacadista de material elétrico, comercio atacadista de ferragens e ferramentas, 
comercio atacadista de equipamentos de informáticafcomercio atacadista de suprimentos para 
informática, "comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e domesticof 
comercio atacadista de artigos de armarinho, comercio atacadista de canta, mesa e banho, 
comercio atacadista e artigos de escritório e papelaria, comercio atacadista de cosméticos e Z” 
produtos de perfumaria, comercio atacadista de produtos de serviços de acabamentos gráficos, 
exceto encadernação e plastíñcação, higiene pessoal, comercio atacadista de roupas e acessórios / 
para uso profissional e de segurança do trabalho, comercio atacadista de pães, bolos, biscoitos e 

similares, comercio atacadista de artigos de tapeçaria, persianas e cortinas  
.É Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  Certifico regislro sob o n° 5798112 em 19/0712016 da Empresa METRO COMERCIAL LTDA - ME, Nire 31210542926 e protocolo 1B466741 - 
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-METRO COMERCIAL LTDA »ME - 
AVENIDA TUTUNAS N' 10 - BAIRRO VILA CELESTE 

CEP: 38.061-500 - UBERABA-M G 

CONTRATO coNsTrIUIÇAo SOCIAL 
1° ALTERAÇAO 

| CLAUSULA m - PRAZO nr: DURAÇAO a INICIO m: ATIVIDADE 1 / 
O prazo de duração da sociedade e pôr tempo indeterminado , tendo iniciado suas 

atividades em 10 de Maio de 2016. 

[ CLAUSULA Iv - no CAPITAL SOCIAL 1 1 

O Capital Social é de R5 100.000,00 (Cem Mil Reais) divididos em 100.000 ( 
Cem Mil ) Quotas no valor nominal de R$ 1.00 ( hum ) real cada , integralizadas pêlos 
sócios em moeda corrente no país, no ato da constituição da sociedade e se encontra da 
seguinte forma 
VALDIR BARCELOS DE NÍESQUITA 50.000 Quotas Rs 1.00 Rs 50.000,00 
VALMIR BARCELOS 50.000 Quotas as 1.00 R$ 50.000,00 
TOTAL 100.000 Quotas Rs 1.00 R$ 100.000,00 

“W L CLAUSULA v - no EXERCICIO SOCIAL 
O exercício coincidirá com o ano civil , portanto o termino do exercicio social será 

sempre no dia 3 l/ 12 de cada ano 

| CLAUSULA v1 - na RESPONSABILIDADE nos socIos 1 

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao Valor de suas cotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social , conforme (CC/2002). 

| CLAUSUIJL VII - na ADMINISTRAÇÃO 1 

A administração será exercida pelo o sócio VALDIR BARCELOS DE NIESQUITA 
que assinará pela sociedade isoladamente , exclusivamente em negócios de seu interesse 
social e nunca , sob penas da nulidade , a favor de terceiros em assuntos estranhos ao objetivo 
social; 

| CLAUSULA VII] - DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES ] 

Os sócios no exercício da administração, terão direito a uma retirada mensal , a titulo 
de pró-labore , nunca superior aos limites pen-nítidas pela lcggnçào do imposto de renda; 

I _ CLAUSULA D( - DA TRANSFERENCIA DE COTAS 
As cotas serão intransferivel a estranhos ou a terceiros , sem o consentimento expresso 

'w dos demais sócios , e caso algum dos sócios deseje retirar-se da sociedade , sua intenção 
deverá ser comunicada , pôr escrito com antecedência de 60 ( sessenta ) dias , ficando 
resguardado o direito da preferência dos demais sócios ; 

L CLAUSULA x _ DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE ] 

A retirada, falecimento ou interdição de sócio , não autorizam a dissolução 
da sociedade , permitindo - se aos sócios remanescentes a continuar com a 
sociedade procedendo - se da seguinte forma : 

a) Nos casos de falecimento ou interdição de um dos sócios , SCÍIhE-B nomeado 
um representante legal 'que o substituirá até o ñnal da partilha . 

b) Caso não haja desejo dos herdeiros em continuar com na sociedade ou o representante 
legal do interdítofar-se-á uma apuração de seus hai/eres os quais serão pagos na 

proporção do capital subscrito, e integralizado acrescido dos juros legais, deduzindo - se os 
prejuizo, caso os possua a sociedade , a contar da data do evento , pagos em 06 ( seis ) 

prestações mensais s e consecutivas , vencendo a primeira um mês após o evento;  
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
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-METRO COMERCML LTDA -ME - 
AVENIDA TUTÚNAS N” 10 - BAIRRO WZA CELESTE 

CEP: 38.061-500 - UBERABA-MG 

CONTRATO CONSTITUIÇÃO SOCIAL 
1° ALTERAÇÃO 

l_ CLAUSULA Xl - DO DESEMPEDINÍENTO N] ' 
Os sócios declaram, sob as penas da lei, que não se acham incursos nos crimes que 

vedam o exercício do comércio, descritos no art. 1.011 , § 1° do código civi! 

f CLAUSULA x11 m no LUCRO OU PREJUIZO j 
O lucro e ou prejuízo apurado no baimiço a ser realizado após o termino do 

exercício social serão repartido entre os sócios proporcionalmente ascotas de cada um no 
capital social podendo os sócios todavia optarem pelo aumento de capital utilizando oslucros e 
ou compensar os prejuízo em exercício futuro. 

l CLAUSULA XIII - PROPRIA | 

/W Os sócios acima qualificados declaram sob as penas da Lei, que não estão impedidos, 
por Lei especial, e nem condenados ou encontram-se sob efeito de condenação, a pena que vede, 
ainda que temporariamente acessos a cargos públicos; ou por Crime Falimentar ou por 
Prevaricação peita ou suborno concussão, peculato; ou contra economia popular; contra o 
Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, conta as Relações de 
Consumo, a fé publica ou a propriedade. 

l CLAUSULA XIV - FORUM l 

Fica eleito o Fórum da Comarca de Uberaba-MG para exercício e cumprimentos dos 
direitos, obrigações resultantes do Contrato . 

E pôr estarem justos e contratados assin l¡ 
( três ) vias de igual teor e forma na presençãf 
subscrcvem abaixo: ,à 

 

p o presente instrumento particular em 03 

2 ( duas ) testemunhas que também 

  

»W VA LMIR BARCELOS 

TÉSTEMIINHAS: 

ôfya  LESSANDRO . D. ESCOURA MARIAN ELA M. A. ESCOURA 
RG: M-5.302.963-SSP/MG RG: M-6.2S7.252-SSP/MG 

.A3 
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Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Sewiços N° DO PROTOCOLO (USO da Junta COWETCÍHÍ) 

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 

NIRE (da sede ou filial, quando a Código da Natureza N° de Matricula do Agente 
sede for em outra UF) Jurídica Auxiliar do Comércio 

31210642926 2062 
T - REQUERIMENTO 

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Nome: MEIBQ ÇQMERQIAL LTDA - ME E 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) No FCN/REMP 

requer a V5* o deferimento do seguinte ato:       N” DE CÓDIGO CÓDIGO DO 
VIAS DO ATO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO l EVENTO '1173944917197 

1 | 223 BALANÇO 

RABA Representante Legal da Empresa l Agente Auxiliar do Comércio: d Local Nome: 

Assinatura: 

a unha 17 Telefone de Contato: 
Data 

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL _ 
E] DECISÃO SINGULAR E DECISÃO COLEGIADA 

Nome(s) EmpresariaI(ais) iguaI(ais) ou semelhante(s): 

E SW¡ ~ E] SW¡ Processo em Ordem 
À decisão 

:líf 
Data 

lj NÃO :"_" »Hmh-A E] NÃO _"_¡í A Responsável 
Data Responsável Data Responsável 

DECISÃO SINGULAR 
2° Exigência 3° Exigência 4° Exigência 5° Exigência 

Fãrocesso em vigência. (Vide despacho em folha anexa) ,recesso deferido. Publique-se e arquiva-se. a D É a 
| | Processo indeferido. Publique-se. 

_f__f _EM_ 
Data Responsável 

DEC SÃO I COLEGIADA 2° Exigência 3° Exigência 4° Exigência 5*' Exigência 

G Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) 

m Processo deferido. Publique-se e arquiva-se. D ü E' ü 
E' Processo indeferido. Publique-se. 

f I' 

Data Vogal Vogal Vogal 

Presidente da Turma 

OBSERVAÇÕES 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAI  
Registro Digital 

Capa de Processo 

Identificação do Processo _ 

Número do Protocolo Número do Processo Módulo lntegrador Data h 

17/295134-8 3173944917197 08/06/2131 7 

'Identificação_do_(s) Assinant_e(s_)__ _ 
CPF Nome 

842.653.026-53 VALDIR BARCELOS MESQUITA 
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METRO COMERCIAL LTDA -ME 
CNPJ :24.899.800/0001-54-NIRE: 31210642926 
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2016 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2016 

A T 1 v O 

ATIVO CIRCULANTE 

DISPONIVEL 

CAIXA 37.142,96 
'N CAIXA GERAL 37.142,96 

BANCOS COM MOVIMENTO 25.473,49 
C.E. FEDRAL 9.266,25 
BJTAU 16.212,24 

OUTROS CREDITOS 
TITULOS A RECEBER 173.141,00 
CAIXA ESCOLAR 69.426,00 

PMU 103.715,00 
ESTOQUE 

MERCADORIAS. PROD E INSUMO 16.435,49 
MERCADORIAS COMPRAS 16.435,49 252.197,94 

ATIVO PERMANENTE 
IMOBILIZADO 

mosluzAcoEs TECNICAS 106.635,00 
MOVEIS E UTENSILIOS 106.635,00 106.635,00 

TOTAL DO ATIVO 358.832,94 

Uberaba , 31 de Dezembro 2016 

Declaramos soh as penas da lei que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas . 

VALDIR BARCELOS DE MESQUITA ALESSANDRO HENRIQUE DAMASCENO ESCOURA 
C.I:M-6 155021 -SSP-MG CPF:842.653.026-53 CRC: 61.267 CPF: 928165176-91 
SOCIO ADMINISTRADOR CONTADOR 
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documento. acesse httpzllwum.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 17/295134-8 e o código de segurança SSSG Esta cópia foi autenticada 

Junia Comercial de Minas Gerais 
Ceriiñco registro sob o n° 6293126 em 09/06/2017 da Empresa METRO COMERCIAL LTDA - ME, Níre 31210642926 e protocolo 172951348 - 

digitalmente e assinada em 09/06/2017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 

\ 



METRO COMERCIAL LTDA -ME 
CNPJ :24.899.800/000l-54-NIRE: 31210642926 
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2016 

P A S S I V O 
PASSIVO CIRCULANTE 

DUPLICATAS A PAGAR 
DUPLICATAS A PAGAR 36.524,00 

AT. DISTRIBUIDORA E REP 36.524,00 
FORNECEDORES 

FORNECEDORES NACIONAIS 46.247,00 
MART MINAS DIST. LTDA 12.145,00 
CAJURU IND. COM. ALIMENTOS 7.339,00 
TOZZ EMBAL. DESCARTAVEIS 12.348,00 
AVIV AR ALIIVIENTOS LTDA 3.147,00 

' SÃO SALVADOR ALIMENTOS 11.268,00 
OBRIGACOES TRIBUTARIAS 

HVIPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 84.623,27 
IMPOSTO ÚNICO -SIMPLES A RECOLHER 60.253,86 
ICMS ST A RECOLHBR 24.369,41 

OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIA 
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 33.116,00 

SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 33.116,00 
OBRIGACOES PREVIDENCIARIA 9.726,00 

FGTS A RECOLHER 9.726,00 210.236,27 
PATRIMONIO _LIQUIDO 

CAPITAL SOCIAL 
CAPITAL SUBSCRITO 100.000,00 

CAPITAL SOCIAL 100.000,00 
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS 

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 48.596,67 148.596,67 

TOTAL DO PASSIVO 358.832,94 

Reconheço com exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 
30/12/2016 , estando de acordo com a documentação enviada a Contabilidade , somando 
tanto no ativo como no passivo o valor total de 358.832,94 ( Trezentos e cinqüenta e oito 
mil oitocentos e trinta e dois reais noventa e quatro centavos ) 

Declaramos soh as penas da lei que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas . 

VALDIR BARCELOS DE MESQUITA ALESSANDRO HENRIQUE DAMASCENO ESCOURA 
C.l:M-6155021 -SSP-MG ÇPF:842.653.026-53 CRC: 61.267 CPF: 928165176-91 
SOCIO ADMINISTRADOR CONTADOR 
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METROCOMERCIAL LTDA -ME 
CNPJ :24.899.800/0001-54-NIRE: 31210642926 
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2016 

DEMONTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2016 DA F IRMA : 

CONTAS DE RESULTADO 

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS 

VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS .. 1.635.136,31 

ñ TOTAL A  1.635.136,31 
(-) CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS  ....... .. 369.547,22 

LUCRO BRUTO 765.589,09 

DESPESAS OPERACIONAIS 

(-) DESPESAS COM PESSOAL ...... .. ..  87.162,00 

(-) DESPESAS GERAIS  .... .. 57.158,10 

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS  124.720,23 

(.) DESPESAS BANCARIAS ............ ..  . 203.265,00 

(-) TOTAL DESPESAS  472.305,33 

LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO .... .. 293.283,76 

f¡ RECONHEÇO A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DO 
RESULTADO DO EXERCICIO DE 2012 SOMANDO A INIPORTANCIA DE R$ 
293.283,76 ( DUZENTOS E NOVENTA E TRES MIL DUZENTOS E OITENTA E TRES 
REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS J 

Declaramos sob as penas da lei que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas . 

VALDIR BARCELOS DE MESQUITA ALESSANDRO HENRIQUE DAMASCENO ESCOURA 
C.I:M-6l55021-SSP-MG CPF:842.653.026-53 CRC: 61.267 CPF: 928165176-91 
SOCIO ADMINISTRADOR CONTADOR 

JC 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

Documento Principal 

Identificação do' Processo _ _ í _ 

Número do Protocolo Número do Processo Módulo lntegraclor Data 

17/295134-8 .117394491 7197 081061201 7 

identificação do(s) Assinan_te(s) 
CPF Nome 

842.653.026-53 VALDIR BARCELOS MESQUITA 

928.165.176-91 ALESSANDRO HENRIQUE DAMASCENO ESCOURA 
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Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Secretaría Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e integração 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas gerais 
.Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL 
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa METRO COMERCIAL LTDA - ME, de nire 
3121064292-6 e protocolado sob o número 17/295134-8 em 0810612017, encontra-se registrado na Junta 
Comercial sob o número 6293126, em 0910612017. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Paulo 
Roberto Godoi Linhares' de Souza. 
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua 
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços 1 Validar Documentos (httpscfl 
portalservicosjucemgmg.gov.brlPortallpages/imagemProcesso/viaunica.jsf) e informar o número de 
protocolo e chave de segurança. 

Capa de Processo  
CPF l n n Nome 
842.653.026-53 VALDIR BARCELOS MESQUITA 

D ment Princip l   
CPF Nome 

842.653.026-53 VALDIR BARCELOS MESQUITA 
928.165.176-91 ALESSANDRO HENRIQUE DAMASCENO ESCOURA 

Belo Horizonte. Sexta-feira, 09 de Junho de 2017 

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00 págma 1 de 1 LK 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINASAGERAI 
Registro Digital 

O ato fo¡ deferido e assinado digitalmente por : 

ldentiñcação do(:s) Ass-ihante-(snt f' ._ _ 

CPF Nome 

089.379.086-97 PAULO ROBERTO GODOI LINHARES DE SOUZA 

873.638.956-00 O MARINELY DE PAULA BOMFIM 

k____,. 

Belo Horizonte. Sexta-feira, 09 de Junho de 2017 (T 

Junta Comercial de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n° 6293126 em 0910512017 da Empresa METRO COMERCIAL LTDA - ME. Nire 31210642926 e protocolo 172951 48 - 

08/0612017. Autenticação: 93A04B21D919CD773DBE4BF9CABC245DC179265. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este 
documento. acesse httprllwww.jucemg.mg.gov.br e informe n” do protocolo 17/295134-8 e o código de segurança SSSG Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 09/06/2017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. _  Pág. ara 

 



Metro Comercia¡ Ltda. 
CNPJ: 244899300/0001- 54 -1nc_ Est: 00276871343051 _ 

Av: Dona Maria .Santana Borges N? 3.546 - Res. Das Palmeiras M  a Uberaba - MG 1 ma: 33955-000 
Te:: (34)3332-9388 ,f 9 9998-9888 - E-mail: metmcomerciailtda@gzwaail.cam 

ANEXO VI 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N” 09/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N” 301/2017 MENOR PREÇO POR LOTE 

Declaração de enquadramento em regime de tributação de Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte 

   
 

inscrito no CNPJ 

sentañÍe legal o(a) 811a) VALDIR 

A Sígnatáría METRO c AL 

r1“24.899.8O0/OO0I'-54, por írgêrmécí; 

 

   

.BARCELOS MESQUITA,  f _ ntidade n” M 6155021 e do 

CPF 11° 842.653.026-53, DECÍQÀRAMOS paáá ÉoQQÉàÃELs de direito, especificamente    . '   __ à GQ  sro na  Comp!     
54.399.300/0001-53 

Uberaba 25 de u ubro de 2017. LE' OO27G8713'OO'81 

Á METRO COMERCÍAL LTDA - ME 

Av. Dona Maria Santana Borges, 1.546 
Residencial das Palmeiras 

CEP: 33055-000 

UBERAEAMG I 

VALDIR BARCELOS MESQUITA/ CPF 842.653.026-53 

Sócio Administrador 

4 



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Secretaria Especie! da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 
Junta 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: METRO COMERCIAL LTDA - ME 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

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

3121064292-6 24.899.800/0001-54 31/05/2016 10/05/2016 

Endereço Compteto: 

AVENIDA DONA MARIA DE SANTANA BORGES 1546 - BAIRRO OLINDA CEP 38055-000 - UBERABA/MG 

Objeto Social: 

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS SERVICO DE ALIMENTACAO 
PARA EVENTOS E RECEPCAO BUFFET DESIGN DE INTERIORES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E 

ESPORTIVOS ALUGUEL DE APARELHOS E JOGOS ELETRONICOS ALUGUEL DE MOVEIS UTENSILIOS E APARELHOS DE USO 
DOMESTICO E PESSOAL INSTRUMENTOS MUSICAIS SERVICO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS CONGRESSOS EXPOSICOES 
E FESTAS SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO COMERCIO ATACADISTA DE CARNES 
COMERCIO ATACADISTA DE ANIMAIS VIVOS COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS COMERCIO 
ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO 
ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EM GERAL SEM DEPOSITO DE AREIA PEDRA BRITA COMERCIO 
ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 
COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENETES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 
COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE 
APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA 
PERSIANA E CORTINAS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMAR|NHOS,COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE 
CAMA MESA E BANHO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE 
OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 
BRINQUEDOS CACA PESCA CAMPING COMERCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA. 
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS COMERCIO 
ATACADISTA DE ARTIGOS DE VESTUARIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E 

CONSERVACAO DOMICILIAR, AGENCIA DE VIAGENS, SERVICO DE RESERVAS E OUTROS SERVICOS DE TURISMO NAO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SERVICOS DE MALOTE NAO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL, SERVICOS DE 

ENTREGA RAPIDA, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS PEIXARIA SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO SERVICOS DE ACABAMENTO 
GRAFICQCOMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO 
ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ARTEFATOS DE 
BORRACHA ROLHAS CORTICAS . FOTOCOPIAS COMERCIO ATACADISTA ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO 
PROFISSIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS, SERVICOS 
COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS VIGILANCIA E SEGURANCA COMERCIO 
ATACADISTA DE BOLSAS MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO ATACADISTA DE LATICINIOS COMERCIO ATACADISTA 
DE PAES, BOLOS E BISCOITOS E SIMILARES , SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE ALVENARIA E 

OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DE CONTRUCAO CIVIL OBRAS DE FUNDACOES E INSTALACOES HIDRAULICAS 
SANITARIASE DE GAS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 
TELHADOS INSTALACAO DE PORTAS JANELAS, TETOS DIVISÓRIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 
OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE E IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL APENAS 
ENDERECO FISCAL COMERCIO ATACADISTA PNEUS NOVOS COMERCIO ATACADISTA DE VEICULOS NOVOS E USADOS 
COMERCIO ATACADISTA DE AR CONDICIONADO MANUTENCAO E REPARACAO DE AR CONDICIONADO COMERCIO 

ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL AGENCIAMENTO DE CARGAS ( LOGISTICA) 

Capital Social: RS 100.000,00 Microempresa ou Prazo de Duração 
CEM Mm REMS ' Empresa de Pequeno 
Capital Integralizado: R$ 100.000,00 P°“° INDETERMINADO 

CEM MIL REAIS MICRO EMPRESA 
* (Lei Complementar 

n“123I06) 

Sócio(s)/Administrad0r(es) 

CPF/NIRE Nome Term. Mandato Participação Função 

842.653.026-53 VALDIR BARCELOS MESQUITA xxxxxxx R$ 50.000,00 SÓCIO/ADMINISTRADOR 

743.643.086-68 VALMIR BARCELOS xxxxxxx R$ 50.000,00 SOCIO 

Status: xxxxxxx Situação: ATIVA ' 

Certidão Simpliticada 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 (httpz//wwwjucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A 
certidão pode ser validada de duas formas: 
1) Validação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visuaI (digite o n” C170002220727 e visualize a certidão) 

_|||||I| I|||||I|II|||||||| III Página 1 de 2 
17/442180-0 



Ministério da indústria. Comércio Exterior e Serviços 
Secretaría Especial da Micro a Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e integração 
Secretaria de Estado da Fazenda do Minas Gerais 
Junta Comerciai 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: METRO COMERCIAL LTDA - ME 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Último Arquivamento: 13/06/2017 Número'. 6294426 

Ato O02 - ALTERACAO 

Evento(s) 2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO 

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela 

Nire CNPJ Endereço 

315302526130-3 24.899.800/0002-35 AVENIDA DOUTOR CARLOS CIPRESTES. 480, SALA FUNDOS, BAIRRO CENTRO, 
38880-000, TIROS/MG 

NADA MAI S# 

Belo Horizonte, 14 de Setembro de 2017 08:01 

 

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar cr confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (hltpzlfwwwjucemgmg.gov.br) e clique em validar certidão. A 
certidão pode ser validade de duas formas: 
1) Validação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visual (digite o n” 6170002220727 e visualize a certidão) 
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ANEXO IV 

PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS DE N°09l2017 

PROCESSO LIcrTATóRIO N” 30112017 

MENOR_ PREÇO POR LOTE 

MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO 
QUADRO DA EMPRESA EMPREGADORA 

DECLARAÇÃO  
A empresa    C.N.P.J n°  24.899.800/0001-54 píàggr inggrrriêdo de ser: representante legal 

Sr.(a) Valdir Barcelo Meg  :rtader de Documento de 

identidade n° M6155:: ins y   n° 842.653.026-53,  DECLARA, 'sob as peiãiàà” a é¡ “m-“Ouffiíârimento ao disposto 
rt. 7°, 

    
 

  

 
E3 Rwsaiva: emprega menor, a partir da quatorze anos, na condição de aprendiz_ 

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

 
Uberaba 25 de outubro de 2017 

¡Éãeeesraozooovsxavi O  
;à 33276871300-'81 É s  ~ ~  i, A 

. OMERCiAL LTD -- _ 

°°a°:;.*;:';:§r2?°.: WÊIEMWCR' LTEA/ L 3sà:;ag§s3o3*°'"° 24.899.800/0001-54. 
A 'MG  Valdir Barcelos Mesquita. 

B42.653.026-553 ' Cj' 
SOciO PrOprietariO. 



 Cotnerdal Ltda.  f_  GN?Jà324.B89.%Qf0GO1-54 Inc. Est:002?68713.00~81 . 

.  Avà».."rmmná1n.~v¡tace§este-uwaba-Ms-saoóbsw -ragzsramaazàssaê u r  :u: a u ' '  1  -L-;usx-.àx 

ANEXO V 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGiSTRO DE PREÇOS N” 0912017 

PROCESSO LICITATÓRIO N” 301/2017 MENOR PREÇO POR LOTE_ 

DECLARAÇÃO DE ACEÍTAÇÃO DE TODAS AS EXIGÉ-NCIAS 
CONTIDAS NO EDITAL o 

DECLARAÇÃO 

A Signatária Metro Comercial LTDA C.N.P.J n° 

24._899.800I0001-54 por intermédio de seu representante legal  Sr_.-(a) Valdir Barcelos &Ággesquíta , polftedor do Documento de 

Identidade zwmewsozããíã n54: %  n° 842.653.026-53, 

DECLARAMOS. para  di: pa began nçiprocesso licitatório em 

a licjtelzgjte concorda e se submete a 

    
95 :ã 

“sã 

ã”. 

pauta. sob as penas alguem,  todos os termos, norm ;É 

como, às leis, decretosêâêêí. 

   

' encia ocial, encargos lscais, rs. 
e outras que direta ou indiretamente incidirem sobre a contratada. 

 
4.s99.saa¡aoa1.s2'l 

3  oozmosnmooaae 
e " “à w *é* *VWERCIAL !Jon .m   ms 24.399.300/0001-54.  m' J Vaidir Barcelos Mesquita. 

8426531323553 
Socio Proprietario. 

a 

É 



Comprovante de inscrição c de Situação Cadastral - Impressão 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 
'Contribuinte 

Confira os dados de identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA  
NUMERUUEINSCRIGÀO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO °^T^°E^BERTUR^ 24.899.800¡0001-54 31¡05!2016 Mm.: _ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

METRO COMERCIAL LTDA - ME 

TlTuLo D0 ESTABELECIMENTO (NDME DE FANTASIA) 

METRO COMERCIAL 

CÓDIGO E DEScRIçAo DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

5620-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAs ATIVIDADES EcONoMIcAs SEcuNOARIAs 
1822-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 
1822-9419 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 
3344-7-09 - Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para 
escritório 
4322-11-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
4330-4411 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 
43.30-4-O2 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 
4130-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 
43.304-414 - Serviços de pintura de edifícios em geral 
43.304-119 - Outras obras de acabamento da construção 
4191-45-00 - Obras de fundações 
43.994-021 - Obras de alvenaria 
43.994-911 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 
45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóvis, camionetas e utilitários novos e usados 
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veiculos automotores 
4520-11-05 - Serviços de Iavagm, lubrificação e polimento de veiculos automotores 
45.304-112 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 
46.234-111 - Comércio atacadista de animais vivos 
4623-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais 
46.314-110 - Comércio atacadista de leite e laticínios 
46.114-641 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suinas e derivados 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 

AV DONA MARIA DE SANTANA BORGES 1546 

CEP BAIRRoIDIsTRITO MUNICÍPIO IJF 

38.055-000 OLINDA UBERABA MG 

ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE 

METROCOMERCIALLTDAQGMAILCOM (34) 3332-9888 

ENTE FEOERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
iúti* 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO OAOASTRAL 

ATIVA 3110512016 

MOTIVO DE SITUAÇÃO OAOASTRAL l 

SITUAÇÃO Esr-EOIAL r DATA OA SITUAÇÃO ESPECIAL 

eat-Ann *tra-AAA* C1 

Aprovado peia Instrução Normativa RFB n° 1.634, de O6 de maio de 2016. 

Emitidouno dia 1310612017 às 10:51:52 (data e hora de Brasilia). Página: 114 

http :l/ wwwxeccitafazcnda. govbr/PcssoaJuridíca/ CNPJ !cnpj reva/ impressao/Imprime... l 3/06/2017 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral -Impressão 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA  
NÚMERO DE INSCRIÇÃO a ~ 

àãgâãooiooo1á4 COMPROVANTE Dgggsgaâío E DE sITuAçAO ::IÊEFJEÊÊRTURA 

NOME EMPRESARIAL 

METRO COMERCIAL LTDA - ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAs ATIVIDADES EcoNoNncAs sEcUNDARiAs 

46.374-134 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 
46.39-7-02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral. com atividade de fracionamento e acondicionamento 
associada 
46.41-9-02 - comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 
46111-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 
46.42-T-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 
46.452-742 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 
4643-5432 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
46.416-042 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.117-841 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 
46.494-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 
46.494-115 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 
4649-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene. limpeza e conservação domiciliar 
46.494-519 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados 
anteriormente 
4651-13-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 
46.524-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de teiefonia e comunicação 
46312-9-00 - Comércio atacadista de ferraens e ferramentas 
46.73-T-00 - Comércio atacadista de material elétrico 
46.751-603 - Comércio atacadista de vidros. espelhos, vitrais e molduras 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 

AV DONA MARIA DE SANTANA BORGES 1546 

CEF' BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO . ur 
38.055-000 OLINDA UBERABA MG 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

METROCOMERClALLTDA@GMAIL.COM I I (34) 3332-9835 

ENTE FEDERATIVD RESPONSÁVEL (EFR) 
the** 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO cADAsTRAL 
ATIVA 31l05l2016 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇAO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *fúiiútf tdr-li-iài-i 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n” 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 13106/2017 às 10:51:52 (data e hora de Brasilia). Página: 2I4 

httpzl/www.receita.fazenda.govbr/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/imprcssao/Imprime... 13/06/2017 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

REPÚBLICA FEDERATIVA D0 BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA  
NÚMERWHNS°RK>À° COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO °^T^°E^°ERTUR^ 24.899.B00í0001-54 31I05í2016 
,mA-mz cADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

METRO COMERCIAL LTDA - ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS sEcUNDARIAs 

4639-11-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 
4631-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
4632-15-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional ' 

5250-8-03 - Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo 
5320-2-01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional 
5320-2-02 - Serviços de entrega rápida 
5620-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 
74.10-2-02 - Design de interiores 
71121-7-00 -Aluguel de equipamentos recreativas e esportivos 
77.294-111 - Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos 
7719-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 
7133-1 -00 -Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 
79.11-2-00 -Agências de viagens 
7930-2410 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente 
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 
82.114-110 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 
8119-9-01 - Fotocópias 
8230-0411 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO oA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LDGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO 

AV DONA MARIA DE SANTANA BORGES 1546 

CEF' BAIRROIDISTRITO MUNICIPIO _ UF 

38.055-000 OLINDA UBERABA I MG 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

METROCOMERCIALLTDA@GMAIL.COM (34) 3332-9888 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
Ikki* 

SITUAÇÃO OADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 3110512016 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SiTUAÇÃO ESPECIAL | Í DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de O6 de maio de 2016. 
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&Àr 

httpzl/www.receita.fazenda.gov.br/PessOaJuridica/CNPJ/cnpjreva/impressaO/Imprime... 13/06/2017 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

METRO COMERCIAL LTDA - ME 

~ÚMER°°E'"S°R'°Ã° COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO °^T^°E^BERTUR^ 

ÊgíÂQlZBOO/OOM -54 CADASTRAL 31 05/20 
. . f 16 

NOME EMPRESARÍAL 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATlVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

9521-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO OA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO 

AV DONA MARiA DE SANTANA BORGES 1546 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 

38.055-000 OLINDA UBERABA MG 

ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE 

METROCOMERCIALLTDA@GMAIL.COM (34) 3332-9888 
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 24899800/0001-54 

Razão Social:_ METRO COMERCIAL LTDA ME 

Nome Fantasia:METRo COMERCIAL 

Endereço: AV DONA MARIA DE SANTANA BORGES 1546 / OLINDA / UBERABA/ 
MG / 38055-000 

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: 11/10/2017 a 09/11/2017 

Certificação Número: 2017101 1050 10432615453 

Informação obtida em 25/10/2017, às 08:29:30. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

httpszliwunivsífgecaíxa.govbrlEmpresaICrffCriIFgeCFSImprimirPape!.asp?VARPessoaMatriz=34863449&VARPessoa=348B3449&VARUf=MG&V... 111 



2017-5-26 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A__os TRIBUTOS FEDERAlS E A DÍVIDA 
ATIVA oA UNIAO 

Nome: METRO COMERCIAL LTDA - ME 
CNPJ: 243993001000154 

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 peia Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele Vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n9 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à Verificação de sua autenticidade na Internet, nos 

endereços <http:¡lwww.receita.fazenda.gov.br> ou <httpzllwwwpgfnfazendagov_br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ng 1.751, de 02¡ 1012014. 
Emitida às 10:16:13 do dia 26/05/2017 <hora e data de Brasilia>. 
Válida até 2211/2017. 
Código de controle da certidão: 090C.1199.FF51.FEA3 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS  
_ ' _ CERTIDÃO EMITIDA EM: 

CERTIDAO DE DÉBITOS TRIBUTARIOS 01/09/2017/ 

Negativa CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 

30/11/2017 

NOME/NOME EMPRESARIAL: METRO COMERCIAL LTDA - ME 

ÉESCRIÇAO ESTADUAL: 00276871330' CNPJ/CPF: 24.899.800/0001-54 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: AVENIDA DONA MARIA DE SANTANA BORGES NÚMERO: 1546 

COMPLEMENTO: BAIRRO: OLINDA CEP: 38055000 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: UBERABA UF: MG 

Ressaivado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 
que: 

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de 
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação 
de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de 
doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da certidão de 
Pagamento l Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 
Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sitio da Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => 

certificar documentos - 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2017000227031934 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA 
SECRETARIA DE FINANÇAS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS 

Identificação do requerente 

Nome: METRO COMERCIAL LTDA - ME - Pessoa: 508.420 
I/XCNPJ: 24.899.800/0001-54 

Endereço: AV. DONA MARIA SANTANA BORGES, 1546 
RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS UBERABA - MG 

CERTIFICO para fins de comprovação de quitação de tributos municipais que até a presente data, não 
constam débitos tributários e/ou fiscais em nome do contribuinte supra qualificado, perante esta Fazenda 
Municipal. E, para constar foi extraída, por intermédio da Internet, esta certidão NEGATIVA. 

Esta certidão tem validade até 30/11/2017, não prevalecendo sobre Certidões emitidas posteriormente. 

A Certidão NEGATIVA ora fornecida, não exclui o direito de a Fazenda Municipal exigir, a qualquer 
tempo, os débitos que venham a ser apurados, ainda que anteriores a data de sua expedição, conforme faculta 
o artigo 258 do Código Tributário Municipal. 

Aspectos técnicos de validade: 
*w 

Código de controle: 0e1u7o2o0 
Emitida em 01/09/2017 às 08:57:58 

A autenticidade desta, pode ser veriñcada na seguinte página na internet: 
http://www.uberaba.mg.govbr 

Atenção: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento. 
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PODER JUDICIÁRIO 

USTIÇÀ DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: METRO COMERCIAL LTDA - ME _ 

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ¡ 24.899.800/0001-54 
Certidão n°: 136376862/2017 
Expedição: 01/09/2017, às 08:41:01 
Validade: 27/O2/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que METRO COMERCIAL LTDA - ME 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob O n° 

24.899.800/0001-54, 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 à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam Os dados 
necessários 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. A 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br  



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
UBERABA 

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA 

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a 

presente data, nas ações específicas de concordata Preventiva l Suspensiva, Falência de Empresários, 
Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, 
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra: 

Nome: METRO COMERCIAL 
CNPJ: 24.899.800/0001-54 

Observações: « 

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 12112010 
do Conselho Nacional de Justiça; 

b) a informação do número do CPF/CNPJ 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 
(httpzllwwwtjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição; 

d) esta Certidão tem a mesma validade da emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça 
Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, incluindo os processos 
físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe e o Sistema CNJ (Ex- 
Projudi); 

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas 
aqui mencionadas. 

Certidão solicitada em 17 de Outubro de 2017 às 16:30 

UBERABA, 17 de Outubro de 2017 às 16:30 

Código de Autenticação: 1710-1716-3023-0261-4328 

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO 
IAUTENTICAÇAO 2 informando o código. 

ATENÇÃO: Documento composto de 1 fo|has(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer 
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa 
de fraude. 

1de1 
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'Motro--Couaercial Ltda. 
cñtàuzmsssaaormnru me. Est:D02768713.00~81  °  

ANEXO ill 

PREGÃO ELETRÕNí-CO DE REGISTRO DE PREÇOS DE N” 0912017 

PROCESSO UCITATÓRIO N” 30112017 MENOR PREÇO POR LOTE 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

A Signatária $950 
à... 

  
  

 
Sr.(a) Valdir Barcelos; 

Identidade n° M61550  ' 

* Declara, que até a 'h &Íhççníra-se desimpedida de 
participar da licitação  í HÓOPÃSQÀ-g ;áiiifíêlà, a declarar, sob as 
penalidades cabíveis a superveniéncla de fato impeditivo da 
F . aç ., »w *M22* »w 

  
  

  
e ialLT; 

24.899.800/0001-54. 
dir Barcelos Mesquita. w_ ll _  Val 

â24,a99.aeo¡eao1-5Ê1 342_65r3_025_553 
saí. m2r7ss713.oo_a1 

METRÔ CCWEEECHAL LTDA. -ME socio Proprietario. 
Av. Dana Nana Êâsllanx zzargas. 1.543 

L . 

Rñüüünñlaê n32 Faswraghvgg 

CEP: Sêêãõ-íuâ 
UBERABÂ-Fuiü m! 



AESTADO DE CAPACIQADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins de prova, que a empresa Metro Comercial LTDA, inscrita 

no CNPJ N.9 24.899.800/0001-54, com sede_ na Avenida Dona Maria de Santana Borges 

n” '1546, Bairro Olinda, CEP: 380554300, cumpriu com suas obrigações em relação à 

entregas de gêneros alimentícios, semanalmente, referente ao Processo: 08662/16 e 

Pregão presencial n” 0123/2016, para o SESC de Araxá, a qual atendeu 

satisfatoriamente, todas as determinações e prazos, conforme detalhamento a seguir: 

Material: Gêneros alimentícios em geral: arroz, feijão, açúcar, café, óleo, farinha de 

trigo, extrato de tomate, macarrão, leite integral, iogurtes, queijos, queijo muçareia, 

carnes de aves, refrigerantes, sucos, cervejas, agua mineral, polpa de fruta, baias 

chicietes, chocolates, saches de açúcar, sal, catchup, maionese, mostarda, manteiga, 
geleia, picolés e sorvetes. 

Araxá, 19 de junho de 2017 

   iu i 

Encarregado Administrativo 
Restaurante Sesc Araxá 

SESC - Serviço Sacra¡ do comercio l Departamento Regional Minas Gerais i wwwsescmgxzonmbr 
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Serviço Autónomo de gua e s oto 
diretoriaexecutiva@saaepiumhi.com.br NP : . 1816/000110 ' 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 3 5-000 Pl HUMG - Telefax 37-3371-1332 

PROPOSTA AJUSTADA A0 PRECO 
FINAL VIA E-MAIL 

ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP 

METRO COMERCIAL LTDA 



PROPOSTA ALINHADA COM RESULTADO DO PREGÃO 

Ô 
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Assunto: PROPOSTA ALINHADA COM RESULTADO DO PREGÃO 

De: Paulinho Israel <supermercadoisraei@hotmai|.com> 
Data: 26/10/2017 18:14 
Para: PfUMHI SAAE <Iicitacoes2@saaepiumhi.com.br> 

ATT. 

JACKELINE, 
CONFORME SOLICITADO SEGUE ANEXO NOSSA PROPOSTA ATUALIZADA, 

CONCEDEMOS UM DESCONTO DE 4,40 DO VALOR GLOBAL PARA FECHAR, 
COM DUAS CASAS DECIMAIS. 

ATENCIOSAMENTE, 
ISRAEL E ISRAEL LTDA 

CNPJ. 23.407.794/0001-08 
PAU LO JOSE ISRAEL AZEVEDO. 

- saeee.01 .jpg 

30/10/2017 13:01 



PROPOSTA ALINHADA COM RESULTADO DO PREGÃO 

ñ 
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iSRAEL E ISRAEL LTDA - CNPJ.23.407.794i0001-08 
Rua Padre Domingcsj 1? - Cerrada - Qamhuê ~ MG 

?eI,3?~3á31»1299 - email › sugezmercadoisrael@haimaêi.com 

BAMBUI - MG. 25 DE OUTUBRO DE 201?. 

APRESENTAMOS PROPOSTA ALINHADA COM O RESULTADO DO EDITAL; 

item vr. ,total 

1 unid cíõ . 5.040 

inha . 1 

unid em . 5.400 

níd Creme . . 40 
um:: Extrato tomate . 2. 00 
UHÉEÍ milho . _ 

unid arinha . 1_ 

carioca ,saêicitado 
un Flocos de milha ,solicitado 

10 720 ubâ tsolzestado 
?í 72 2. 00 
1 1 md . 2 
1 2160 id . 

14 720 . 3 

15 68 
AL DE STA 54. 

cinquenta e quatro míi trezentes e quarenta e cinco reais e sessenta centavos.  
No preço proposto, que contiruira a única e completa remuneraçàcx estão computados o lucro 

e !Usos os custos, énciusive impostos direto e indiretos_ obrigações iributarias, Erabaühàsías e 

prevideñhiarias, bem como quasíquer outras obrigações ãnerenies. 
Validade proposta: 60 (sessenta) días contactos da data-iimite prevista para entrega das propostas 

conforme art. õáhparagrafo 3, da lei 8566193. 
Prazo de entrega: de acordo com EEDJTAL 

Loca da entrega( e acordo com EDITAL 
Dectaro, que esta ;e acordo com todas as normas deste edital e seus anexos, 

â \ usapàf ISRAEL LTDÀ 

RUA PADRE DOMENGOS, 11? - CERRADO » BAMBU! - MG. TELJY-Sctãi-TZUQ 

Email - supermercadaisraei@notmail.com 

CLUUBÍIIE - 11525-8 ~ agencia 522-3 - BANCO DO BRASIL SA 
PAULO JOSE ESRAEL AZEVEDO 

CP?.43B.O40.996-68 
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Re: Proposta Ajustatlia ao Preço Final 

Assunto: Re: Proposta Ajustada ao Preço Final 

De: Metro Secretaria <metrocomercialsecretaria@gmaiI.c0m> 
Data: 27/10/2017 09:03 

Para: !icictacoes3 <Iicitacoes3@saaepíumhí.com.br> 

Prezada Jaqueline, 

Bom dia 

Segue em anexo proposta ajustada. 

Att 

Thamires 

Em 27 de outubro de 2017 08:42, Metro Comercial <metrocomerc¡aHtda@gmail.com> 
escreveu: 

 -------- -- Mensagem encaminhada -------- --  De: Licitacoes <fícitacoes3@saaepiumhi.com.br>  Data: 26 de outubro de 2017 16:58  Assunto: Proposta Ajustada ao Preço Final  Para: Metro Comercial <metrocomercialltda@gmail.com> 

 Favor mandar novamente a proposta ajustada ao preço final com a data de hoje.  Att,  Jaqueline Souza  Licitações e Contratos 

1 de2 30/10/2017 12:45 
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Re: Proposta Ajustada ao Preço Final &àww UE 454¡ 
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- CONSOLIDA Ào oo CONTRATO SOCIAL DA soc. EMPRESARI  
ISRAEL E ISRAEL LTDA -' 

Folha: 113 

  
 

PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO , brasileiro , casado em regime de comunhão universal de 
bens . empresário , portador da Ci n° M. 8.641.111, 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 
Bambu¡ -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 

Domingos 11? , Apto 01 m Bairro Cerrado , 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° 
23.407.794I0001-08 com seu contrato constitutivo arquivado na JUCEMG , sob n” 
31202707852 em 16-08-1987 , resolvam de comum acordo alterar seu contrato social 

#W 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 R3 2.000,00 ( Dois mil reais ) dividido em 2000 (Duas mil ) 
quotas de R$ 1,00 cada uma, totalmente imegralizadas, em moeda corrente do 
pais , pelos sócios: l 

PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO 1800 QUOTAS R§ 1890,00_ 

GISLENE SUELI DA SILVA ISRAEL 200 QUOTAS R$- .$00,00 

Cláusula 3° - O objetivo social é o comércio varejista de gêneros alimentícios em gerava revenda' 
de gás para cozinha, açougue, padaria. . . ' 

01o.¡ ¡¡ 

Í III u. 

Cláusula 4' - O prazo de duração da sociedade é indeterminado. 

Cláusula 5° - A sociedade é empresária sob a forma de sociedade limitada, regida' pelo novo 
*W Código Civil (Lei n° 10.406, de 1010112002). art. 1.052 e seguintes . :. : 

Cláusula 6° - A responsabilidade de cada sócio e restiita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidriamente pela integralização do capital social. 

em igualdade de condições , preço e direito de preferência para a sua aquisição se 
postas a venda , fonnalizando , se realizada a cessão delas , a alteração contratual 

pertinente . 

cláusula 7' - As quotas de capital são indivisiveis e não podem ser cedidas ou transferidas a ter 
-ceiros sem o expresso consentimento do outro sócio , a quem fica assegurado 

Cláusula 8" - A administração da sociedade é exercida pelo sócio , PAULO JOSE ISRAEL 
AZEVEDO , que fará uso do nome empresarial, ficando por este motivo, expres- 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico que este documento da empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP, Nire 31202707852, foi deferido e arquivado sob o n” 3058958 em 
28I0^li2004. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 0151002497275 e o código de segurança BuBX 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 0311 2I2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
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semente proibido, subscrever endossos, saques de favor, ñanças 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- 
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 , 

autofalência , ou qualquer outro ato jurídico que afete as atividades sociais , só 
produzirão os efeitos , quando subscrito por todos os sócios. 

Cláusula 9' - 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 Codigo 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 sociai, em 31 de dezembro, o administrador prestará 
contas justíficadas de sua administraáo, 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. 

Ciáusuia 12' - O sócio administrador , PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO , terápireito a uma 
retirada mens¡ a título de pró-labore, a ser fixada, de comum acordoenlre os só- 
cios e, observadas as disposições regulamentares pertinentes. ' 

ÍO ll 

cláusula 13' - No caso de falecimento de um dos sócios, não. implicará de: _ifnediato na 
díssoluüo da sociedade, podendo os herdeiros ou sucessores maiorese capazes, 
assumirem seus direitos 'e deveres dentro da sociedade. Na hipótese' denão haver 

herdeiros susceptíveis de assumir na sociedade os direitos e deveres Hd :ide cujas" P0 
ou, se os interesses destes coiidirem com o do sócio remanescente. prooeder-sa-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 forma e prazo que dispõe este 
contrato. 

Cláusula 14° - As modificações do contrato social, que tenham por objeto matérias tais como: 
denominação, sede, objeto, administração, aumento de capitai, admissão de novos 
sócios, destinação de lucros, somente poderão ser processadas por deliberação 
unânime dos sócios, tomando-se dispensáveis, reunião ou assembléia quando os 
sócios decidirem por escrito, como determina a Cláusula 9°. 

 unia Comercial do Estado de Minas Gerais 
= Certifico que este documento da empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP, Nire 31202707852, foi deferido e arquivado sob o n" 3058958 em 
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Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03112/2015 por Marínely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
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Cláusula 15° - Fica eleito o foro de Bambuí-MG , ara o exercicio e o cum rimento so . P P 

direitos e obrigações resultantes deste contrato . i " " 

 
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 te¡ es- 
pecial_ ou em virtude de condenação criminal. ou por se encontrarem sob os efei- 
tos deia, a pena que veda, ainda que temporariamente, o acesso e cargos públi- 

cos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno. ooncussão, pecu- 
lato. ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional. oontra 
nonnas de defesa da concorrência. contra s 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. 

 

(tres) 

BAMBUI (MG), 3o de Nov . 
PAULO J E RAE EDO GlSLE EL| DA SILVA ISRAEL 

TESTEMUNHAS:  'É 

Assinatura:  fg¡  '  
CPF n°: " ¡' ° °¡ 

Assinatura: -I - : 3 I 

CPF nm. . . I : .  

JumKcomsaciAL no ESTADO os MINAS GERAIS 
359151110 o uno.: 3058958 

| °'¡""F'°°° m pmTocom: 047100613 DATA: 28/01/2004 
Ismar. s: ::sensu LTDA 445# cm "' /°'““i?-=- 
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íLMO SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS. 

lSRAEL E ISRAEL LTDA , com seus EM BAMBUl-MG, A 
RUA PADRE DOMINGOS 117 _ CERRADO . cup.; N” 23.4o7.794Iooo1-oa , 

vem REQUERER A v. 3° o DEFERIMENTO no REGISTRO DA 
CONSOLIDAÇÃO no CONTRATO SOCIAL JUNTO A ESTA REPARTIÇAO. 

BAMBUI (MG), 2a DE DEZEMBRO DE 2003. 

!SRA EISRA L _A 

x."    Certifico que este documento da empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP, Níre 31202707852, foi deferido e arquivado sob o n° 3058958 em 

28/01/2004. Para validar este documento, acesse wvvw.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocoio (2151002497275 e o código de segurança 8uBX 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/1212015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
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Ministerio do Desenvolvimento. Indústria e Comércio Exterior N' DO PROTOCOLO (um da Juma comeram) 

Secretaria de Comércio e Serviços 

Departamento Nacional de Registro do Comércio ' “e JUCEMG _ UD53 - - r uosa - MF DIVINOPOLIS 

NIRE (da sede ou filial. quando a Codigo da Natureza N” de Matricula do Ageme í i 
sede for em outra UF) _ Juridica Auxiliar do Comércio I | i    1'     121599. 75-4 
31202707852 20s; _ 

' - - . m. - 

- . ;a-alãâvíiêei" t??? -a -I s?”  A ›.REÕTÉÊÊÍIIYIENTOtaEEEÉW°+F ~ - ..   «É» a  --   ..  .. .. 

ILMO. sR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL oo ESTADO DE MINAS GERAIS 

          
NOME: ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comercio) 
requer a V.S" o deferimento do seguinte alo: N' FCNIREMP 

No DE CÔD|GO CÓD|GO l    
VIAS DO ATO DO EVENTO QTOE DESCRIÇÃO DO ATO! EVENTO 

1002  i ' '  ALTERACAO 
O21 1 ALTERACAO DE DADOS [EXCETO NOME EMPRESARIAL) 
2244 1 ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E 

SECUNDARIAS) 
2247 1 ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 

2015 1 ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL 
Representante Legal da Empresa I' Agente Auxiliar do Comercio: 

BAMBUI Nome: I . 

Local Asslnatura: 
Telefone de nlat): 

19 Novembro 2012 
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D SIM D NÃO Processo em Ordem 
g A decisao 

_íiíi 
Data 

ü NÃo _I__.I E NAO ___I__r____ Responsável 

' Data Responsável Data Responsável 

DECISÃO SINGULAR 2° Exigenda 3- Exigência 4a Emma?, amanda   E Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

 

 

f acesso deferido. Publique-se e arquiva-se. Ú E  CTI¡ . _ Analista  . ISSN ü Processo indeferido. Publique-se. _ JUCEMG ' *P* "n°754 494mm 
Data Responsável 

DECISÃO COLEGIADA 2° Exigànda 3° Exlgência 4° Exigência 5° Exigência 
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Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 0111212015 por Marinely de Paula Bomñm - Secretária-Geral. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL Ne 01 o». SOCIEDADE EMPRESARIA "ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP" 

PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO, brasileiro, casada; -erp regime ¡de- cggiunhao universal de bens. 
empresário, portador da Cl n° M-S. 641.111 SSPIMG. ÇPFtnj 4§6.0q0.99§-6B.;nasc_ido em 04-11-1961, 
natural de ARAÚJOS-MG, residente e domicitiado em BAMBUl-MG?? Rua Padre'Domingos, 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 BAMBUÍ-MG, nascida em 10-12-1964. 
portadora da CI n** MG-Zi.547.665 SSPIMG, CPF n° 515.236.716-53, residente e domiciliada em 
BAMBUI-MG, à Rua Padre Domingos, n” 11?, apto 01, bairro Cerrado, únicos componentes da 
Sociedade Empresaria Limitada denominada ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP_ com sede em BAMBUÍ- 
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 16-08-198? e consolidação do contrato 
social em 28J01l2004 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 sociat que era de RS 2.000,00 (dois mil reais) dividido em (duas mil) quotas de 
R$ 1,00 cada, passara neste ato para R$ 20.000,00 ("vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) 
quotas de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional_ 
no ato da assinatura desta alteração e distribuidas entre os sócios da seguinte forma: 

PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO -------------- --10000 quotas = Rs 13.000,00 = 90v». 

GISLENE SUELI DA SILVA ISRAEL ---------------2.000 quotas = R$ 2.000,00 = 10%. 

Ctàusuia 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 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 corn predominância de revenda, comércio 
varejista de hortifrutigranjeiros, comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos 
de informática, comércio varejista de artigos de papelaríamomércio atacadista de carnes bovinas 
e suínas e derivadossomércio 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 perfumarias e de higiene pessoal. 

Cláusula 4°- 0 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 10I01i2002) art. 1.052 e alterações seguintes. i 

Cláusula 6° - A responsabilidade de cada sócio e 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 poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros 
sem o expresso consentimento do outro socio. a quem fica assegurado, em igualdade de condições_ 
preço e direito de preferencia para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a 

cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

Cláusula 8° - A administração da sociedade é exercida pelo socio 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. 
Responderá 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 

extrajudiciaimente e tem os mais amplos poderes de administração, distribuindo e se incumbindo dos 
encargos e da administração social. O pedido de concordata, autofalencia, ou quaiquer outro ato juridico 
que afete_ as atividades sociais, só produzirão os efeitos, quando subscrito por todos os sócios. 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
_ Certifico que este documento da empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA 
' 26/11/2012. Para validar este documento acesse wwwjucem “ 

_ _ _ _ . . g.mg.gov.br e inform ° d t - - Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/1212015 por M e n D pro como 0151002480407 e o md' 
BTÍVIEÍY de Paula Bomfim - Secretária-Geral_ 
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Cláusula 9° - Fica estabelecido que a sociedade: *nao :tera-'conselno fiscal! 'todavia para suas 
deliberações os administradores adotarão preferandalníerüeía foññâ aistãbãleêida no parágrafo 3° do 
art. 1.072 do Codigo Civil, tornando-se portanto dispênsavéis a Féuntãõ o°u assembleia 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 
justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventário, do balanço patrimoniai e do 
balanço de resultado econômico,cabendo 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 ISRAEL AZEVEDO_ terá uma retirada mensai a titulo 
de pro-Iabore 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 susceptíveis de assumir na sociedade os 
direitos e deveres ou do "de cujus" ou, se os interesses destes colidirem com o do socio remanescente, 
proceder-se-a a um ievantamento , cujo resultado_ se positivo, será pago pela sociedade , na forma e 

prazo que dispõe este contrato,e se negativo,pelos 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 socios, tornando -se 
dispensàveis, 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 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 prevaricação, peita ou suborno concussâo. peculato, ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrencia, contra as relações de consumo, fe pública, ou a propriedade. 

Cláusula 16°- Fica eleito o foro de Bambul-IVIG, 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. ' 

Bambuí (MG) 10 de novembro de 2012. 

PAULÀXJOSE ISRAEL AZEVEDO 
teldndnaftnna _a -..-. -.. ' 

m a 

- Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico que este documento da empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP, Nire 31202707852, foi deferido e arquivado sob o n° 4963155 em 
2611112012. Para validar este documento, acesse virww.jucemg.mg.gov.br e informe n” do protocolo 0151002480407 e o código de segurança c1Xa 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/1212015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
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Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Cenifico que este documento da empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP, Níre 31202707852. foi deferido e arquivado sob o n° 4963155 em 
26¡11l2012. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo C151002480407 e o código de segurança c1Xa 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
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ESRÀEL E ISRAEL LTDA -~ CNP.I.23.407'.794/000l-08 
Rua ?mira 1)«L¡mmgars.¡l? «w (fumam) «- finmlnai «- MG -- ”í^ei.3?~3-l3'I›¡2ü9 «r:umarmercadnísráeifàütatmaiàcçyna 

ÀNEXO VI 

PREGÂGELE-TRÔNICO DE REGISTRO 131?. PREÇOS N” .9912047 
PROCESSO 'Lrcrrlxfróxuo N” 30112017 
MENÓR :maço Poa 1.0133.: 

decláraçân de enquadramento em regime .de tribulação de Empresa de Pequeno 
Parte 

DECLARAÇÃO 

A Signatária ISRAEL. E; ISRAEL. LZFDA, inseriu¡ no CNPJ sob 0 n** 23.407.794/000i~ 
08. pur intermédio de seu representante legat, ma) Sr PALILO JOSÉ 131mm 
AZEVEDO, portador do Documento de Identidade “n” M-8.64'l,1 I I - SSPMG e inscrito 
no CPF sob o n” 436Ç04_0.996-68, DBCLARAMOS para todos os ñns. de direito, 
cqspecifícaznentc para participação de iicitaçãn na modaiidadc de pregão, que estamms 
ãüb o regime de microempresa ou empresa de pequeno game, para efeito do disposto na 

Lei Compieznentar E23, de i4 de dezembro de 2006. 

PÍLÍMHI - MG, ?é de üutubro de 20k 7*. 

a; X 
ISRAEL 1?, ISRAEL LTDA 
CNPJ .23402794/0001 .os 
PAULO JOSÉ'. ISRAEL AZEVLÉDO 
CPF.4Í3r3x04G.996«68 
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Certidão Sinnplifí-caczía 
Cenrfícems que as informações abaixo- constam# dos docmmenàos 'arquivados nesta Junta Cameras¡ a são 
vigentes na data da sua &expediçãa 

 

V _ . N _ """“"";"”” ;""”“""  ”“ “””““"'"““““'  Name Empzasaraai. lâRAkâ. ã: lSFãata. L ?QA .EPP 

Nazeareaâa Juríoaca &LHQIEÊEMDF &Mpíêíêãfgêêiá (v-EÊJÊÍTÀEÊÊ 

M-.. .W..-__.M._..-....___..,.._.... ...Wwíwwmw . .WMM.W_W..___._._.._.._WW.._.__,__.,..M_W.,.N_,_______._M__.,,___,__WW,_ 
Nazfsrzrc de Juemêhcaçáa da CNPJ  Dam da Arquivameñla do Az:: 021a na; Jnícm de Atêvndade 

Regâsírm de :Empresas - NIRE f , Cunseâzuaivo 

33202707852 M 1 _ 23;-áa?.7gs_a_§_sggü @ea _j_ mgggaszzsss? u«.,›a9z:9a:› W   

Enz-Jarieço (fnrsasíaza, 

_fêua Pzttggggwüomsmssogiílg « &AJRÊO CEÊRADO ma? 33921352350 - gíaymqgigms  
 

übjaão Sama?" 

comaaagno xiAmeJisrxa E MERCÂDÚRÊÀS . .2- 

wPERMEIacAOíaS, COMEQCEQ w .  '° . M :um as P&Ê'f$”<c) :a 
mrzctsmms ea ?saias common: v j : .:  :a :Lzíãlfàíã carazêseatac v 
EIJÉRIVADOS. COAaHÉRCtQ “a/&REÉJI .n as' -Í   em a com* 
CÔFAERCIO VAREJMA m: HÓRHFÉUHC . c., u , _ _ 

SUPRÍPAENÍOS DE twFomAraca, Cine; 2:. a . .- .. . ' ' ' ?APELARIACGMSRCEG 
CARNES iso-nuas E sumna E DE '.:. ' ç* ñ ' *  , - :sumnrvaervroâ PARA JNF-ORMATKJAITRANSPORTE   RODOVIARIO ÚE CÊRGA. EXCETG "' C.) “ÍGS ?ERSGÔSUS E -MUüãNúfxSi iNTERíWUNÉCIF-FAL. INÉERÊSTADUAE. E 

INVÉÉRNÀCIONAL, COMERCIÓ VAREJLÊEÍQ ESFÉCÉALEZAXDÍÍ) DE? ÉLEÍROÚDPAESÍJCOS E EOUIPAMENYDS Dê AUGI-Z) E VEDEO, 
COMERCIO VÀRÉJÍSTA DE CCÊMENCÓSS PRÓDU. C153 UE PiiiíFuMñi-lâfsâ E UE HiBãENE PESSOAL. 
_w_.__,,__.__._._.____.__m _.._-_,,,__._...__.,._._,____._..__..,_..-..~__,,___._,.__M..__..___ ...www 

 

_m_ .. _MMW_..___. Canna! saciar R5 29.006,09 razazzroemaresa ou T Prazo de Duração 

314,415 Ma_ Raw Empresa de Pequena 

5321113113¡ ínzagrsãizaüü. as 26.05K) a:: = _ PW I JNDETERMINADO _Ía/¡Çv-"FE w; Hanxs f MÊPRÉSÂ ?ÊÚUÊNÔ r 

l POR re 
fic; Çcmaíenmenlas- 

.1°s23..-ns; _m_._.___.._.m.w._._._..._____mw_m_mm.._w_._w-_m-._WWW_ . ..w ...._......_......__........ Sócia(sjfílanunisírauorges) 
ãWFiNzRIE Nome "Term fvzzandalo Participação Função 

-315.23õ.?1ñ›53 GÍSLENE SUELI EJA SEJA asmaz, xxxxxxx Fi$ 2 @S030 39610 

436.040.996-68 PAULO .E0538 ISRAEí AZEVEDG Fifa' “E78 969.00 SGQÇZVADMINISWEADGR   Status XXXXXÍÉÃL _W___w 

Último Arquivamento 2B!? 15201? 

&u; (392 ~ AL? ERACAQ 

Evemmsi 2244 -- ARJERÁCAO DE ;ÂÍIWÉDÉDES kCÍQNORÍÍCIxS áíiRlNClFÍfâL Ei SÉCUNIÉARIÂS; 

2247 »r AL TERACAEÊ DE CAPÊTÀL SQCEN. 

2015 _ ALJELMCAQ me 081m0 spcraz. 

________._.__.__.____,.____.____._.__,__._.___ W.._.._.M__.__M._._._______.__.W.WW___._ 

  
M»- .-w__.._.._._._._..__..__.____._.w_.__.«m~.._.._-Mm__ 

 
._..__.._._........_M._......__ 

Enzpxesaás; Azaíeaeasoraisi 

Nome Azuengr àé-so Numeãu) :amu-sanção UF Tem; âáovimgzntaçác- 

I 

ISRAEL ?ELES a ::IA LTDA xxxxxxx ?M5534 xx xxxxxxx_ ' 

_n_________ ____,,__________,____.W._. .... -._.,M_....,.__..__W........___....,.._-._m........._._.w_....._____........__._...._._.__..._ 
uma MAIS# 

Baia Horizonte, 13 de Serembro de 2017 34:52 
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 Conzüâa Snmgrslscazm íJrgaa¡ emita-da¡ ;wãa ;usam cürxdàíiêínfaz_ 950 á- .E39 Gi: Maças GERKVS u Cerãihícaââ Gãgilalmürêle. Se desejar 
canñrma: a azzte-'Hícsdadâ desta ::ezlrgêjéo @CCBSCQÉ casam da .ííicifçrmñíê :nas f=vwzçw._s;:çerr:g ;nggov-.hrl a saque em vahdar eerãídãa A 
certidão nada ser vaiuaadaà Ge duas !unhas - 

f; vaêrdaçàcz _nbr envio de ::regar-ao íupêoau; 

2) Vahdação VEBUBÍ ídigize o n** ::170032295925 r;- vrauaáaze ;z cezaecsàcaà 
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ISRAEL E ISRAEL LTDA - CNPJ.23.407..794/Ú001--98 
Ru:: ?atin- lãouníngos.; l? «- Cerrado w Bunahuí w MG »- 'l's:I..§7-J›)Jl~í2ü9 »à ' ” ' 'V    
-ANEXÓ IV 

91:13:25.0 mmzwnózsuçc; _DE R§EGI$TRO me:: vagens DE N** 9912017 
PROCESSO ucrrAiromo zw 3111x2017 

MICNOR PREÇO POR LOTE 

.DECLARAÇÃO m; INEXISTÊNCIA 1m EMHIEGADU MENOR NO QKEADRO 
na EMPRESA EMPREGABORA DFÉCLARAÇÂO 

A. Signatária ?SRAEL .E ISRAEL LTDA, inscrita no CNPJ 30h o .n° 23.407..794i000E- 
08., por intemédio de seu representante icgaE, @(3) Sr PAULO JOSÉ ISRAEL 
AZEVEDO, portador do Documento de Identidade n.” M-ãàódã ;l E_ l - SSPMG e inscrito 
na CI>F sob o n** 436.040.996-68, Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de 
[Pessoal, empregadas menores de 18 (dezoito) arms em trabaiho noturno, perigoso m: 
insalubre e em qualquer trabalho, nxenüres de i6 (dezesseis) anos, saívo na condiçãa de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anus, em observância à Lei Feàeral n** 9854. de 
2110.99, que aitem a Lei n” 8666/93. 

PIUMHÍ ~ MG. 25 de auitxbrc de 201?. 

Q  
ISRAí-EI., 1:13: !SRA EL LTDA 
CNPJ .23..407.794zoo01-o3 
PAULO JOSÉ ISRAEL AZEVEDO 
(TPF..436.040.996~68 
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;ISRAEL E ISRAEL LTDA «n- CNPJ.23.407.794Í900.l-0$ 
Run -Imdne ¡iràmíingoal B? »- Éerraxfu m Ha mhui - MC --'Fel,3'!-3431_=l2l)9 me gílpgrnlerrguggigrgg'Eãígggmgiimuxxa 

ANÉXÚ V 

?amam ELETRÔNSÇO DE REGISTRO m:: PREÇO$ N” 09mm 
vnocmssco ÍJÍCIÍIAfI-“ÓRGQ N** 391x201": 

MENOR PREÇO »ou www; 

Momszm DECLARAÇÃO DE .ACEITAÇÃG DE 'roms .as _EXIGÊNCIAS 
CONTIZIIAS NG xanax, DECLARAÇÃO 

A STignatá-rizi lSíiAlíL E ISRAEL¡ LTDA, inscrita no CNPJ sob O n° 23.40'7_2794!G00¡« 
U8, por intermédio de seu representante legal, tica) Sr PÀULO JOSE 'ISRA-EL 
AZEVEDO, portador do Docmuento de identidade 11° M-8.641.lE'l ~ SSPMG e inscrito 
no CPF sob o n°- 436.04f).996-68, ÕHZLARAMOS, para .fins de participaçãq -no 

processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que a licitante concorda e se submete 
a todos os terunos, normas e especiñcaçõe-s pertinentes ao Edilai, bem como; às leis, 
decretos. 'portarias e resoluções cujas normas ãncidaxu sobre a presenle ticitaçãuz. 

'Deeiararzxos “ainda, que: nos preços tratadas já estão incluídas todas as despesas com. 
imposto, taxas, seguros, bem como as :Brum decorrentes de centratação de pessoak, !ais 
trabalhistas, da Previdência: SoeiaL anual-gas fiscais, cumerciaíis, e outras que direta ou 

indiretamente íncidírcm sobre a contratada. 

PIUMHÍ ~ MG. 25' deoutubro de 2017. 

@j X 
!SRÀEL E ISRéXEiL LTDA 
CN PJ .2331073794íO0Ol -08 
PALELO .iüSl-;É iSKAlÍíÊ, AZEVÊDÔ 
Ç?I”F.436.04U.996~ó8 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Conñra os dados de Identificação da TPessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, provádonoão junto- à 

RFB asua atuaiízaçâo cadastra!, 

REPÚBLICA FEDERATIVA no BRAS-il.. 

CADASTRO .NACIONAL DA PESSGA .JURÍDICA  
-' ooo ,xescneçâo- ' ” “ W . = ›  v. 

gãfàênvãiiooouxa COMPROVANTE IBÊÃÊÊÊ$IÇAO E DE SlTUAÇÂO êâíããââãã” u** MATRtz _ RA¡- 

NOMEEMPRESARW. 

'usam-a susana_ LTDA . m» 
TÊÉULU DO ESTñõñháúíMííívTOiNôàiÉ DE FANTASUX] 
«martha» › 

cooioo e oasomçào aA AÊPJEÉADE ECONOMICA pmmcurw, 
47.11.4412 --Comércio varejlstade' mercadorias em geral, com predominância de produtos -alimentícios - 

supermercados 
CODEGO a oascnaçâo uns ATFJIDMJES ãcoaomtcns sEouNDrc-"esns 

47.84-9-0U - Comércio varejista de gás. !íqüefeito de petróleo. (GLP) 

47.214-433 - Comércio varejista de laticínios e trios 
4122-«9-91 - Comércio varejista de carnes - açougues 
473357-00 v Comércio varejista de bebidas 
47.214-512 - Padaria e confeitaria com predominância de rave nda 
4724-5410 ~ Comércio varejista de hortifruligranjeiros 
4751-2431' »e Comércio varejista espociaiizado ::Ie equipamentos e suprimentos do informática 
47131-043 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
464344-01 › comércio atacadista de carnes bovinas e suinas e derivados 
41151-642 - comércio atacadista do suprimentos para Informática 
49.30~2-02 w Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunlcipaí, 

“interestaduai e internacional 4153-9430 - comércio varejista especializado de etetrodomêsticos e equipara emos de áudio o video 
47.12~5~0ü - Comércio varejista da cosméticos. produtos da perfumaria e de higiene pessoa! 

n CÓDIGBEGESGRÇÀC-DANATUREZÀ JURÍDICA 

206-2 - âociedacje Ennpresária Limitada 
LGGRADGURO NUM Em) coravusmersrc) 

R PADRE DOMMGOS 117 

@EP aAIRROtüISTRiIO MU Nicâruo u:: 
3843004100 CERRADO BAM EU¡ MG 

ENDEREÇO ELETRGNECD TEMEFQN E 

Em:: Faeoaanrtvo RãSPONSÀVEL (r-:Fm 
kiwi!! 

srruAÇAo ::marcaram cam oa SITUAÇÂü cAoAsTRAL 

ATIVA _ 26193209 5 

MOTIVO BE ?ATUAÇÃO CADàSmAã. 

sn-uhçào espaco¡ ' uma on SaTUAÇÀO ÉSPECML 
tia-Own ' dat-HH¡ 



'ãmúmâi' h¡:p51flaww.asàtgesta:xagavjzriíínwàsaií:rüCrffFgeCFâirzxgnnnermêzxw nagâváñmrs 

Certificado de .Regutarídade do FTIÍS «- CRP¡ 

Inscrição: 234$??<a4:9í3c>1~aés- 
'Razão Soc-iai; IsRAEL ?E :gastam mm' 
Enderaço: RãI/NPÀQRE Düâdlñêíãüã- lí? x' CÉRÊÀÚÚ f' EÊEWÊBLEE E MG f' 

?sâêâüíf-Qüü 

A Caixa Econômica Fecíerai, na usas da atràbuêção que lhe camera o 
Árt. 37, da Lei 8.036, de 11 de mais de 1990, Certàfiça que, mea-ata 

data., a empresa acima iáentifãcada encontrwse em situaçãe reguiar 
perante o Fundo de' (Sarantãa cão Tempo de Serviço ~ FGTS. 

O prasente Certificado não sewêrá da prova samira Cobrança de 
quaisquer dábitcs referentes a contribuições ejou encargos.; devidas; 
de-ccrrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade; 13/1912017 a_ ÂQÃLEJROJ? 

Certificação Número: 20í71012Ú14?iS9?59938í3 

informação obtida em zazxojzou, às 17:10:13. 

A utíiizaçãc deste Certificada: para os fina pre-umas em Les está 
conciicíanacía à verificação de auàentâcxdade no site da Canna: 

mvmncaixagovitr 

gog§à1;:§u3”›';AM9%§33&B'àãQ!7*iW.:;i§1”;ÉÂKEÉÊUEÉÂVÀRÊÍÍÊA 53_ 



   

 

  

EiTURA MUNiiAL DE o 

. _BAMBUI_   
MINAS GERAIS e  

PREF  
CERTlDÃO NEGATIVA DE DÉBiTOS 

MUNICIPAIS 

'síom-ahízÀààooàotItiALi ISRXÉL à IÉRÀÉLEiIiTDÀI ÉPP 

  
  
              

  

É Endereço: 'PADRE DÓMFNGOS Número: 11'? 

Compiemento: Bairro: CERRAüO 
CLEP.: " 339004390 MUHÊCÍDÍOÍ BAMBUÍ UF'. MG 

IiiÀéóRIÇÂoIsoEi    INáCRIÇÀÕ ::UC À i NIJMEIâoioàcoNTRoLe 

03Ô_40Ú2259'  ' 000572 = i 01 1036   o  .   o      n   .. . e 

0515559420000 23.4U7.7_94¡'0001-03 
ndendo à solicitação da parte interessada, CERTIFICA 
pontamentos, até a presente data, NÃO FORAM 

biiidade tributária elotffiscai é vinculada à inscrição 
econômica i Imobiiiária que especifica a presente. atestando na forma do Código Tributário 
Munioipai, que 'NÁG constam débitos para a inscrição Econômica_ I imobiliária especificada'. 
Ressalva-se a Fazenda Púbiica no direito de constituir novos créditos incidentes sobre a 
inscrição econômica acima identifica e que, porventura, venham a ser apurados 
posteriormente à emissão da presente certidão, ressaivando-se, mais, no direito de 
consoiidar à inscrição econômica I imobiiiária acima epigrafada os débitos porventura 
vinculados a outras inscrições econômicas f imobiiiària em decorrência da não atuaiização 
dos dados cadastrais. Por ser verdade, firma a presente CERTIDÃO para que produza 

' _ eeusjuridioose legais efeitos. 

A' Fazeñdá iànúioiica Múnioipaiili ao 
que, revendo seus arquivos e a 
LOCALIZADOS débitos cuja response 

FINALIDADE DA CERTIDÃO: 

OBSERVAÇÕES: 

  

BAMBUI, 31 de agosto de 201? 

uma); ÚÕ/oi/JOIÊ 
 

' 'E V OR MUNiCHPAL 

Qualquer rasura invalida a certidão. 

"owpneeeuié TTàRÃ o PRAZO DévALiDAoD oáiae DIAS.    



'í'?i1E)-'201? 

MINSSTÉRIÔ QA FÀKNDÀ 
Secretaría-da Receiia Federal da Brasi! 
Procuradoríaxserai da 'Fazenda Nacional 

cancao NEGATIVA na ::â-auras RELATIVOS ?os ?memos FÉIJERNS E A ¡JÍVIDA ATIVA m. UN; o 

Nomç: ISRÀQ¡ EJSRAE.. LTDA --EPP 
CNPJ: 23.407.7943®GÍ-08 

Ressawado n direito de a Fazenda Nacãonai cabras' e irtecrever quaisquer ditadas de responsabíiêdade do. 

_suieíáo passiva acima identêñcado que @eram a ser apuradas. é cmiñcado que não çcnstam 
pendência em seu nome. relathas a créditos tributários administradas ;maia &ecreiaria da Receita 
Federat do Brasil (RFB) e -a inscrições em Dívida Ativa da Unâão junte à Procuradoriawíseral da Fazenda 
Naciona¡ (PCãFN). 

Esta ceñidâo- é válida pra o estabeiecimento matriz e suas ñiíaâs e. na caso de ente federatiw; para 
.todas os órgãos e mndos púbticos da adminisãração direta a ele xàncutacfós. Refereâe à situação do 
suieãto passivo no âmbãtc: da RFB e da PGFN e abrange knciusive as conmbuiçõês sociais prexêstas 

nas alíneas 'a' a 'mf do parágrafa único de ari. 11 da Lei H9- 8.212_ de 24 de juâho de 1991. 

à aceitação desta certidão está conôiaíonada à xeriñcaçâo de sua autenticidade na lntemet, nos. 

endereços <http:líwvmxeceitafazendagov.br> eu dattpzllwuwsaglh.fazendagoxabw. 

Certidão 'emitida-gratuitamente cam base 'na Portaria Conjunta RFB/PGFN H9 1.751, de 02!10i2014¡. 
Émíticia às 12:19:25 de dia OSHOIQO?? <hora e data de 'Brasíiiaa 
Váiida até 9110412018. _ 

Código de contmle da; cartidâa: ;êac1-5.2c7o.42e3.5m9 
Qualquer rasura ou emenda inxralidará 'esta documento. 



2521652?? SÉFÍMG - SIARE 

SECRETARM 23K ESTAÚQ QE FAZENDA DE MÍNAS GERAiS 

_ CERTÍÔÃO &Mrrzm EM: 
casaram: bs usamos tnxnurànxos .25fI9f201? 

Negativa ::eamzáâo VAHDA ATÉ: 

miau/gas :s 

NOMÉíNOME EMPRESÀRIAL; ISRAEL E .ISRÁÉL LTDA M EPP 

ÊÉSCRÍÇÃG ESTÀDLJM* GSÉÊS5QáZ-ÚO' ncwpycps: 23,4c7.794;mn91»aa SITUAÇÃO: Ativó 

LoGRAUogRa: mm PAQRE oawwasss ' ' NÚMERO; 13."? 

commwsmvo; BNRRG: ::gramas crer: 38988609 

axmkifúxwewsàào: MUNICÍFIG: BAMBUE um MG 

üassaivadçj) direito de a Fazenda Públlcg ãstadizal cobrar e Inscrever quaisquer dívidas da 
responsabilidade do snjeêtn passivo acima Identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 
que:: v 

1. Não constam¡ débitos relativas a tributos administradas pela Fazenda Pública Estadual um.: - 

Aduncacia Gera¡ da Estande; 

2. No caso :fe utílizaçãa para lavratura de escritura pública ou .m ¡stra de forma: de partilha, de 
carta de adjudicação e:: qdída em auras de inventário ou dg am) ementa, de sentença _em ação 
de sejaaraçao 3udjciaI, d vorcío, au êeyartilha da bens na união estável e de escritura mm :ea de 
doação de bens ¡móveisl esta certidão sçmente tag-á vaiidaáe se acompanhada da Certi ão de 
Pagamento l Qesonéraçao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.. 

certidãa uálgda para todas as estabçlecimentas da emprgssga, alcançando débitos tributários da sujeita pa$$wo em Fase àdministratuva ;zu inscritos em Duvida Ativa. 

IüENTIF1CA_ÇÃO 4 í NÚMERG DO :rm DESCREÇÂO 

A autenticióaàà desta certidão deverá ser coañrmada no :sítio da Secretaría de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em wwwxazendam .gmnbr m> certidão de débitos tributários => 

certificar ocumenms 

ÇÓDKGD ::E CGNTROLE DE .c5s'z'1'1bão: 291793923559792:: 

âzrtgzawawcuvifazenda.mg.govybrisclicíziíêüucü TiüETàL!~%§~Z__?48?ACAÕ$V$$UAL|zimsznamPratacolof-&Sí?ã13B37BO28auãentâcacaeMadelf-rü... U1_ 



Serviço Aut. de Água e Esgoto  Praça Zeca Soares_ 211 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais; Subsistema - Compras e Licitações 

Processo de compra N° 301/2017 

 
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. 

23.407.794/0001-08 ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP X 

24.899.800/0001-54 METRO COMERCIAL 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. 

 
PORTARIA SAAE-PIU 18/2017 

Serviço Aut. de Agua e Esgoto 

SONIA ROSENI COSTA 
MEMBRO EQUIPE DE APOIO 

Sistema: MGFCompras - HabiIitacaoDePregaomrpt " Prot; 13713 ,r 2017 págma 1 
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Ministério da Indústria. Comercio Exterior e Serviços N° DO PROTOCOLO (USO da Juma COWGYCÍHÍ) 

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais  

NIRE (da sede ou liliel, quando a Código de Natureza N" de Matricula do Agente 
sede for em outra UF) Juridica Auxiliar do Comercio 

31210642926 2062 
1 - REQU ERIMENTO 

lLMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Nome:  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) N° FCN/REMP 

requer a V.S“ o deferimento do seguinte ato:       
N” DE CÓDIGO CÓDIGO DO 

 

  

VIAS oo Aro EVENTO aros DESCRIÇÃO oo ATO r svsmo 4173990434472 

1 | 002 ALTERACAO 
2211 1 ALTERACAO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO 

Representante Legal da Empresa l Agente Auxiliar do Comércio:  d Local Nome: 
Assinatura:  Telefone de Contato: 

Dela 

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL 

D DECISÃO SINGULAR [j DECISÃO COLEGIADA 

Nome(s) Empreseriauais) iguaKais) ou semslhantqs): 
E' Sw¡ E' Sw¡ Processo em Ordem À decisão 

_I_.i 
Data 

E] NÃO +_4_~" E] NÃO _414 A Responsável 
Data Responsável Data Responsável 

DECISÃO SINGULAR 2° Exigência 3' Exigência 4" Exiência 5° Exigência 

E' Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) @Processo deferido. Publique-se e arquiva-se. ij E' E a 
u Processo indeferido. Publique-se. 

I f 

Data Responsável 
 

DECISÃO COLEGIADA 

D Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) EI Processo deferido. Publique-se e arquiva-se. Ú E! D a 
E] Processo indeferido. Publique-se. 

2° Exigência 3° Exigància 4° Exigància 5' Exlgencia 

l' I ____ .É. DA' ._ 
Data Vogal     1' 

¡ " . __ 

  
Presidente da Turma 

OBSERVAÇÕES  
 

 Junta Comercial de Minas Gerais ' 

Certiñco registro sob o n° 6294426 em 1310612017 da Empresa METRO COMERCIAL LTDA - ME, Nire 31210642926 e protocolo 17293 - 

0710612017. Autenticação: T1BFO2DB4942AODC4548A68C9488SB899CC42. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para valida este 
documento. acesse httpzlitvivw.juoemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 17r293.477-o e o código de segurança CdNW Esta cópia foi autenticada 

digitalmente e assinada em 13106/2017 por Marinely de Paula Bomñm - Secretária-Geral. _ _ 

REIIRIAGE 

 



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GE 
Registro Digital 

Capa de Processo 

!cíêztiiifíóâaêãô ágittiáeêeàâoí       
Número do Protocolo Número do iárocese-o Módulo Integrador, h Data 

17/293477-0 J 1713990484472 07/06/2017 

842.653.026-53 
' JR BARCELQSNME$ÍQUITA .'   

Junta Comercial de Minas Gerais 
_ Certifico registro sob o n° 6294426 em 13/06/2 

07/06/2017. Autenticação: 71 BFO2DB4942AOD 

*vw ' _m_ “i5   

 
 

  
w 

 

 

 
CÓNFERIDA, CONFORME 

SITE DA JUNTA COMERCIAL 

nAr/:MA/AQJJE 

SAAE iumhi - MG 

Página 1 de 1 

017 da Empresa METRO COMERCIAL LTDA - ME, Nire 31210842926 e protocolo 172934770 - 
C4548AB8C94886B899CC42. Marineiy de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este 

documento. acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe n” do protocolo 17/293477-0 e o código de segurança CdNW Esta copia foi autenticada 
digitalmente a assinada em 13/06/2017 por Marinely da Paula Bomfim - Secretária-Geral.  



-METRO COMERCIAL LTDA -ME - 
AVENIDA TUTUNAS N” 1o - BAIRRO VILA CELESTE 

CEP.- 38.061-500 - UBERABA-MG 

- CONTRATO CONSTITUIÇÃO SOCIAL- 
3° ALTERAÇAO 

VALDIR BARCELOS MESQUITA , brasileiro ,casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, Empresário , residente e domiciliado na cidade de Uberaba - MG á 

Avenida Claricinda Alves de Rezende n” 1350, bairro Flamboyant Residencial Park , CEP: 
38.081-793. portador do CPF: 842.653.026-53 e RG : M-6.155.021-SSP/MG e VALMIR 
BARCELOS . brasileiro, solteiro , Empresário nascido em 26/02/1970 , residente e 
domiciliado na cidade de Uberaba - MG á Rua Bolivar de Oliveira n” 647, bairro Jardim São 

Bento, CEP: 38.066-200, portador do CPF: 743.643.086-68 e RG: MG-4.780.916-SSP/MG, 
únicos sócios da empresa METRO COMERCIAL LTDA -ME , situada a Avenida Tutunas n° 

10 , bairro Vila Celeste, CEP 38.061-500, Uberaba - MG , inscrita na junta comercial do 
Estado de Minas Gerais sob o n° 31210642926 em 31/05/2016 e no Ministério da Fazenda sob o 

n° 24.899.800/0001-54 , resolvem de comum acordo proceder as seguintes alterações: 
;W ' ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA MATRIZ DENTRO MESMO MUNICIPIO, conforme 

redação abaixo: 

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA MATRIZ DENTRO DO 
MESMO MUNICIPIO 

A MATRIZ passa a funcionar na AVENIDA DONA MARIA DE SANTANA 
BORGES n° 1.546 BAIRRO OLINDA - CEP : 38055-000 - MUNICIPIO UBERABA 
- MG 

r DA CONSOLIDAÇÃO | 

Consolido a redação atualizada das clausulas que regem a empresa . 

| CLAUSULA 1 - DA DENOMINAÇAO DE SEDE E FORO | 

'N A denominação social é " METRO COMERIAL LTDA-ME " , com sede e 

foro à Avenida Dona Maria de Santana Borges n° 1546, Bairro Olinda, CEP: 38055- 
000,Uberaba-MG e a ñlial situada a Rua: Doutor Carlos Ciprestes n° 480 Sala - Fundos 
- bairro Centro CEP: 38.880-000 - Municipio de Tiros-MG 

CONFERIDA. consome 
sure DA JUNTA COMERCIA 

BASTA: .  w ._ IRA 
Licitaç -. Contratos 

SAAE Piumhi - MG 

 Junta Comercial de Minas Gerais  Certifico registro sob o n” 6294426 em 13/06/2017 da Empresa METRO COMERC|AL LTDA - ME. Nire 31210642926 e protocolo 172934770 - 

07/06/2017. Autenticação: 71BF02DB4942AODC454BA68C94B86BB99CC42. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este 
documento, acesse httpJ/wwwjucemgmg.gov.br e informe n° do protocolo 17/293477-0 e o código de segurança CdNW Esta cópia foi autenticada 

i digitalmente e assinada em 13/08/2017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. _ ._ 

 



-METRO COMERCIAL LTDA -ME - 
AVENIDA TUTUNAS N”I0 - BAIRRO VILA CELESTE 

CEP: 38.061-500 - UBERABA-MG 

- CONTRATO CONSTITUIÇÃO SOCIAL- 
3° ALTERAÇAO 

CLAUSULA II - DO OBJETIVO SOCIAL J 
O objetivo social é fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para 

empresas serviço de alimentação para eventos e recepção Buffet design de interiores aluguel de 
equipamentos recreativos e esportivos aluguel de aparelhos e jogos eletrônicos aluguel de 
moveis utensílios e aparelhos de uso domestico e pessoal instrumentos musicais serviço de 
organização de feiras congressos exposições e festas serviços combinados de escritório apoio 
administrativo comercio atacadista de carnes comercio atacadista de animais vivos comercio 
atacadista de alimentos para animais comercio atacadista de materiais elétricos comercio 
atacadista de ferragens e ferramentas comercio atacadista de materiais para construção em geral 
sem deposito Cie areia pedra brita comercio atacadista de equipamentos de informática, comercio 
atacadista de suprimentos de informática comercio atacadista de componentes eletrônicos e 

equipamentos de telefonia e comunicação comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso 
pessoal e domestico comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e domestico, 
comercio atacadista de artigos de tapeçaria persiana e cortinas comercio atacadista de artigos de 
armarinhospomercio atacadista de artigos de carna mesa e banho comercio atacadista de artigos 
de escritório papelaria comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e 

domestica não especificados anteriormente brinquedos caca pesca camping comercio atacadista 
de cosméticos e produtos de perfumariapomercio atacadista de produtos de higiene pessoal 
comercio atacadista de calcados comercio atacadista de artigos de vestuário comercio atacadista 
de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, agencia de viagens, serviço de 
reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente serviços de malotc não 
realizados pelo correio nacional, serviços de entrega rápida, comercio atacadista de mercadorias 
em geral com predominância de produtos alimentícios peixaria serviços de encadernação e 

plastificarão , serviços de acabamento gráñcopomercio atacadista de pecas e acessórios novos 
para veículos automotores comercio atacadista especializado em produtos intermediários não 
especificados anteriormente artefatos de borracha rolhas cortiças , fotocopias comercio 
atacadista roupas e acessórios para uso profissional e segurança do trabalho comercio atacadista 
de vidros, espelhos e vitrais, serviços combinados para apoio a edifícios exceto condomínios 
prediais vigilância e segurança comercio atacadista de bolsas malas e artigos de viagem 
,comercio atacadista de laticínios comercio atacadista de Paes, bolos e biscoitos e similares , 

serviços de pintura de edifícios em geral obras de alvenaria e outras obras de acabamento de 
construção civil obras de fundações e instalações hidráulicas sanitárias de gás serviços 
especializados para construção não especificados anteriormente telhados instalação de portas 
janelas, tetos divisórias e armários embutidos de qualquer material obras de acabamento ern 
gesso e estuque e impermeabilização em obras de engenharia civil apenas endereço fiscal 
comercio atacadista pneus novos comercio atacadista de veículos novos e usados comercio 
atacadista de ar condicionado manutenção e reparação de ar condicionado comercio atacadista 
de produtos alimentícios em geral agenciamento de cargas ( logística) 

i_ CLAUSULA III _ PRAZO DE DURAÇÃO E INICIO DE ATIVIDADE A 
O prazo de duração da sociedade e pôrvtempo indeterminado , tendo iniciado suas 

atividades em 10 de Maio de 2016. 

P ¡ ' IRA 
Llcltaçv s e Contratos 

SAA Piumhi - MG 

unta Comercial de Minas Gerais 

documento, acesse http:fi'www.¡ucemg.mg.gov.br e informe n 

ertifico registro sob o n° 6294426 em 13¡06¡2017 da Empresa METRO COMERCIAL LTDA - ME, Nire 31210642926 e protocolo 1729347 0 - q 
07106/2017. Autenticação: 71BF02DB4942AODC4548A68C94BB6B899CC42. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este 

° do protocolo 171293477-0 e o código de segurança CdNW Esta cópia fo¡ autenticada 

digitalmente e assinada em 1306/2017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. _  pag. 4x9 
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-METRO COMERCIAL LTDA -ME - 
AVENIDA TUTUNAS N°I0 - BAIRRO VILA CELESTE 

CEP: 38.061-500 - UBERABA-MG 

- CONTRATO CONSTITLUIÇÃO SOCIAL- 
3° ALTERAÇAO 

 

CLAUSULA IV - DO CAPITAL SOCIAL J 
O Capital Social é de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) divididos em 100.000 

(Cem Mil ) Quotas no valor nominal de R$ 1.00 ( hum ) real cada , integralizadas pêlos 
sócios em moeda corrente no país, no ato da constituição da sociedade e se encontra da 

seguinte forma VALDIR BARCELOS DE MESQUITA 50.000 Quotas R$ 1.00 R$ 50.000,00 
VALMIR BARCELOS 50.000 Quotas R$ 1.00 R$ 50.000,00 
TOTAL 100.000 Quotas R$ 1.00 R$ 100.000,00 

l CLAUSULA V - DO EXERCICIO SOCIAL | 

O exercício coincidirá com o ano civil , portanto o termino do exercício social será 

sempre no dia 31/12 de cada ano 

É CLAUSULA VI _ DA RESPONSABILIDADE Dos SOCIOS _| 
z A responsabilidade de cada sócio e restrita ao Valor de suas cotas. mas todos 

respondem solidariamente pela integralização do capital social , conforme (CC/2002). 

CLAUSULA VII - DA ADMINISTRAÇAO l 

A administração será exercida pelo o sócio VALDIR BARCELOS DE MESQUITA 
que assinará pela sociedade isoladamente ,exclusivamente em negócios de seu interesse 
social e nunca , sob penas da nulidade , a favor de terceiros em assuntos estranhos ao objetivo 

social; 

T CLAUSULA VIII _ DA REMUNERAÇÃO Dos ADMINISTRADORES J 
Os sócios no exercício da administração, terão direito a uma retirada mensal , a titulo 

de pró-labore , nunca superior aos limites permitidos pela legislação do imposto de renda; 

| CLAUSULA IX - DA TRANSFERENCIA DE COTAS J 
As cotas serão intransferível a estranhos ou a terceiros , sem o consentimento expresso 

dos demais sócios , e caso algum dos sócios deseje retirar-se da sociedade , sua intenção 
deverá ser comunicada , pôr escrito com antecedência de 60 ( sessenta ) dias , ficando 

resguardado o direito da preferência dos demais sócios ; 

1 CLAUsULA x _ DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE _j 
A retirada, falecimento ou interdição de sócio , não autorizam a dissolução 

da sociedade , permitindo - se aos sócios remanescentes a continuar com a 

sociedade procedendo - se da seguinte forma : 
a) Nos casos de falecimento ou interdição de um dos sócios , serlhe-a nomeado 

um representante legal que o substituirá até o final da partilha . 

b) Caso não haja desejo dos herdeiros em continuar com na sociedade ou o representante 
legal do interditofar-se-á uma apuração de seus haveres os quais serão pagos na 
proporção do capital subscrito, e integralizado acrescido dos juros legais, deduzindo - se os 
prejuízo, caso os possua a sociedade , a contar da data do evento , pagos em 06 ( seis ) 

prestações mensais s e consecutivas , vencendo a primeira um mês apÔ - 

' coiÍiÊERIDA. CONFORME 

ama DA JUNTA CMÉFCIAL 

à 07/06/2017. Autenticação: T1BF02DB4942AODC4548AB8C94886B899CC42. Marinely de Paula Bomfim 
documento. acesse httpzflwww.jucemg.mg.gov.br e informe n” do protocoio 17I293.4T7-0 e o codigo de segurança CdNW Esta cópia foi au 
digitalmente e assinada em 13/06/2017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. _ ._ 



-METRO COMERCIAL LTDA -ME - 
AVENIDA TUTUNAS N” 10 - BAIRRO VILA CELESTE 

CEP: 38.061-500 - UBERABA-MG 

- CONTRATO CONSTITLUIÇÃO SOCIAL- 
3" ALTERAÇAO 

r CLAUSULA x1 - no DESEMPEDIMENTO | 

Os sócios declaram, sob as penas da lei, que não se acham incursos nos crimes que 

veclam o exercício do comércio, descritos no art. 1.011 , § 1° do código civil 

[ CLAUSULA x11 - no LUCRO OU PREJUIZO J 
O lucro e ou prejuízo apurado no balanço a ser realizado após o termino do 

exercício social serão repartido entre os sócios proporcionalmente as cotas de cada um no 
capital social podendo os sócios todavia optarem pelo aumento de capital utilizando os lucros e 

ou compensar os prejuízo em exercício futuro. 

i_ CLAUSULA XIII _ PROPRIA _] 
_ Os sócios acima qualificados declaram sob as penas da Lei, que não estão impedidos, 
,w por Lei especial, e nem condenados ou encontram-se sob efeito de condenação, a pena que vede, 

ainda que temporariamente acessos a cargos públicos; ou por Crime Falimentar ou por 
Prevaricação peita ou suborno concussão, peculato; ou contra economia popular; contra o 
Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as Relações de 

Consumo. a fé publica ou a propriedade. 

E CLAUSULA XIV _ FORUM J 
Fica eleito o Fórum da Comarca de Uberaba-MG para exercício e cumprimentos dos 

direitos, obrigações resultantes do Contrato . 

E pôr estarem justos e contratados assinam o presente instrumento particular de 

igual teor : 

Uberaba (MG), 06 de Junho de 2017 

VALDIR BARCELOS DE MESQUITA VALMIR BARCELOS 

"W 

- NFERIDA CONFORME_ 

sã: DA .iuiifA COMERCIAL 

“S333 Piumhi - G 

 iv Junta Comercial de Minas Gerais Cr   _ Certifico registro sob o n” 6294426 em 13/06/2017 da Empresa METRO COMERCIAL LTDA - ME. Nire 31210642926 e protocolo 1 934770 - 

07106/2017. Autenticação: T1BF02DB4942AODC4548A6BC948B6BB99CC42. Maririely de Paula Bomfim - Secretária-Serei. Para alidar este 
documento. acessa http:fi'wi.vw.jucemg.mg.gov.br e informe n” do protocolo 1712934774) e o código da segurança CdNW Esta cópia foi autenticada 

digitalmente e assinada em 1310612017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. _ ._ 
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Ministerio da indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro a Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e integração 
Secretaria da Estado da Fazenda de Minas gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL 
Certifico que o ato. assinado digitalmente, da empresa METRO COMERCIAL LTDA - ME, de nire 
3121064292-6 e protocolado sob o número 17/293477-0 em 07106/2017. encontra-se registrado na Junta 
Comercial sob o número 6294426, em 13/06/2017. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Cesar 

Mariano dos Santos. 
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretaria-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua 

validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portalgcde Serviços l Validar Documentos (httpszH 

portalservicosjucemg.mg.gov.br/Portalzfpíwsíirnmage_mP_rocessw“,fyiauniicagjsp e informar o número de  
protocolo e chave de segurggfaí**  
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Capa de Proceso _ 

 
CPF  . _ ç _ 
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,v3 :- 

«lt 
3% 

?áz 

Documento_ lárincipal 

CPF n l m 3 . 

842.653.026-53 VALDIRBARGELOSrMESQUlTA 
743.643.086-68 VALIWIBKBARCELQS, 

_*=~B.elo__ Horizonte. Tercà+fe_ira;,:«13 de JunhoÍéilei  
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ANEXO IV 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS DE N°09I2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N” 3o1r2o17 

MENOR PREÇO POR LOTE 

MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO 
' ' QUADRO DA EMPRESA EMPREGADORA 

DECLARAÇÃO 

 A empresa     C.N.P.J n° 
'q z-d 

24.899.800/0001-54 pr ¡niermedíb de  representante legal_ 

Sr.(a) Valdir Barcelosíf-Ê  do Documento de 

Identidade n° M6155o2§Ê ins”  n;  solãÊo n° 842.653.026-53.  A em' eññirpiimento ao disposto   

D Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

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

Uberaba 25 de outubro de 2017 

Êidsaasad/eoor-szm¡ 
l.E. oo27a3713.oo-31 

METRO COMERClAL LTDAFME- 
Av. Dona Maria Santana Borges, 1.546 Metr ercial  

Residencial das Palmeiras 

Lu _ íàlêaFêâggís-ooo 24.899.800/0001-54. 
'MG Valdir Barcelos Mesquita. 

842653026-553 L c¡ 

Socio Proprietario. É' 
/ 1% %_ 



d_ O 24.899.800/0001-54 por intermédio de seu representante legai 

_ J 

 :Matra Çomercia¡ Ltda. _ 

. _  __ ^ci~'E?J-:24.a99._aoo/coo1-54 inc.Est:002768713.00-81 ev.     
_  ' 3 “Avsíutunásne .IO-VitaCeleste-Uberaba-MG-38.061-500-Tei:i(34]3332=9588 1  . ' _:  - '  ~ E-qiaihmg_ OOOmerdaERdaQgmEiLCOm 

ANEXO v 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREçOs N° 0912017 

PROcEssO LICITATÓRIO N° 30112017 MENOR PREÇO POR LOTE 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS 
i 3 CONTIDAS NO EDITAL 

a DECLARAÇÃO 

A Signatária Metro Comercial LTDA C.N.'P.J i n° 

Sr.(aj) _Valdir-Í_ BarceIOsggéii/iesgiiiitar_ portador do Documento de 

Identidade -n°_M615502:Ê; 'Inscifitg  n° 842.653.026-53, 

DECLARAMOS, para   
-i 

s dg participação nei processo licitatório em '  pauta, sOb as_ penas dâãmif iniíiea licitante ciinccrda e se submete a  todos Os termos, nOrmâÊ;  pertinentes ao EditaLbem  
Êiñetétariassre-áresoiíieõês cujas normas incidam 

e ejs;   
' como, às leis, decretos? 

 ______ .gi 

Ocial, encargos fiscais, comerciais, 

Êmssascc/caci sã?! 
F'.  0027687131304? __ , 

a - ;r CDMERCIAL LTDA .me ' Metro Comercial Erg/Q 
"M 3*  *Html Borges. 11545 24. 899800/0001 -54.     _l Valdir Barcelos Mesquita. 

“M” e 842653026-553 

Socio Proprietario. É gi 



   

Metro. Comercial Ltda. 
CNPJ: 24.899.800/0001-54 -lnc. Est: 0027687130061 
Av: Dona Maria Santana Borges N?? 1546- Res. Das Palmeiras 

Uberaba - MG / CEP: 38055-000 
Tel: (34103332-9888/ 9 9998-9888 - E-mail: metrocomercialltda@glnail.com 

ANEXO VI 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N” 301/2017 MENOR PREÇO POR LOTE 

Declaração de enquadramento em regime de tributação de Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte 

N ¡-. . . *f â 5. 

A Signatária METRO :Jçowsñcgggl CNPJ 

11024.899800/0001-54, por  _feprefent 'Ee legal o(a) Sr(a) VALDIR 
BARCELOS MESQUITA, i3gmyçgggdaícaífíéíràaeâsrgentidade n° M 6155021 e do T,_.igl._......_à._í , _sm_ E, 

CPF n° 842.653.026-53, DECLARAMOS para todos os fms de direito, espec 

"e"  --.   _ _ à '›-':'_'_- e,   F i 

'  e dezem a 

E, inscrito no 

 iñcamente 

    
54.899.800/0001-53 

Uberaba 25 de tubro de 2017. 
METRO COMERCIAL LTDA 

Residencial das Palmeiras 
CEP: 33055-000 

 E_ UBERABA-MG (x \ \J' 

Metro  x CNPJ:24.8 .soo/ooo1-s4 

VALDIR BARCELOS MESQUITA/ CPF 842.653.026-53 

Sócio Administrador 

I.E. 00276871300-81 
- ME 

Av. Dona Maria Santana Borges, 1.546 

II” 



    Nome Empresarial: 

Natureza Juridica: 

Ministerio da indústria, Comercio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certidão Simplificada 

METRO COMERCIAL LTDA - ME 

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e São 

vigentes na data de sua expedição. 

                      

Objeto Social: 

cOMERCIOg- 

ALIMENTICIOS 

COMBINADOS 

SANITARIASE 

AVENIDA DONA MARIA DE SANTANAEO§ES_-¡Iü6'-3_§~<BAlRBO_ OÍÍIN _ _, 

ATACADISTA ÊE MATERIAIS ELETRICOS CO 
ATACADISTA SEO MATERIAIS PARA CONSTRUC _  _ _ 

ATACADISTA_ DE EOUIPAMENTOS DE .INFORMATICA. COMERCIOÍ3ATACADISTA DE SU 

ESPECIFICAOS ANTER _  _ 1 _ _ _ _ _ _ E 

ENTREGA RAPIDA, »COMERCIO ATA0ADi§f|'»;t_\_-._DEMMEBÇADQRIAS 'EM GERALCOM PREDOM_I_NANCIA _DE PRODUTOS 
'PEIxARI_°~“-SERVICOS .sÇoEj ENCADERNACAOT:: E-;QÉPLASTIFICACAO SERVICOS DE ACABAMENTO 

E _ CULOS _AUTOMOTORES _ÍCOMERCIO_ 
SEECIFECADOS ANTERtORMENIE ARTEFATOS DE 
' “DISTAY- ROUPAS¡ E_- ACESSORIOS; PARA USO 

   .   *à  
FORNECIMENTO DE .ALIMENTOS. PREPARADOS_ BREPONDERYANETEMENTE _PARA 'E 

PARA EVENTOS E RECEPCAO BUFFET _DESIGN . DE' lNTrE. 

ESPORTIVOS ALUGUELDE APARELHOS E J' “aos ELETERONIÇQS ALUGUEL DE  
DOMESTICO E PESSOAL INSTRUMENTOS 'MUSICAISSEBX/Icíâg DE RGANIzAcA 
E FESTAS SERVICOS_ COMBINADOS-Ê ESCRITORQTOrE APOIOAMINISTRATI 4.a x 

COMERCIO ATACADISTA DE-"COMPONENETES.*ELETRONTCOS E “EOUIPAMENTOS DE 
COMERCIO ATACADISTADE. EQUIEAMENTQS- ELETRICOSDETUSO. PESSOAL r 

APARELHOS' ELETRONICOS DÊUSÓ_ PESSOAL 'E DOMESTIÍCO, COMERCIO 
PERSIANA E CORTINAS COMERCIO-ATACADISTA. DE ARTIGOS DE ARMARINHOSÇOME 

COMERCIO” ATACADISTA -DE .PROUTOS DE HIGIENE 'PESSOAL COMERCI 

ATACADISTA DE ARTIGOS 'DE VESTUARIO COMERCIO _ 

CONSERVACAO DOMICILIAR, AGENCIAIDEÊÍVIAGENS. SERVIÇO OE RESERVAS E OUTROS SERVICOS DE TURISMO NAO 

~ t3» \ 

GRAFICOCOMERCIO*ATACADISTA DE PECAS E ACÊSSORIOSF NOVOS PARA ,VEI 

ATACADISTAESPECIALIzADO EM PRODUTOS INTERMEDIARIOSNA 
BORRACHA ROLHAS CORTICAS 

PROFISSIONAL' E: SE 

   , s FOTQGOPIAS, .COMERCIOKAIACA 

CÊÊÊSSUSSAQQ_ 

CIO ATACADISTA DE COSMETIC 

'f 'W 
«m 

Og-;j-:UBERABAIMG 

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

Registro de Empresas - NIRE Constitutivo 

3121064292-6 24.899.800tg0t31-54 _ 31105/2016 1010512016 

Endereço Completo: , 51%*  .. ' ' "  
E M  MEIRÍÊSAS SERVICO DE ALIMENTACAO 

RIORES ALUSUEL DE EQUIRAMENÍIÊCS RECREATIVOS E 
MOVEIS UTENSIIQIOSE APARELHOS DE USO 

ODE FEIRAS QÓÇNWCRE§SOS ExPOSICOEs 
_ _ _  _ VO "CJOMERCIO ATACADISTA DE CARNES 

TACADISTA DE ANIMAIS VIVOS COMERCIOEATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS COMERCIO 
MERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO 

AO* EM GEL SEM DEPOSITO DE AREIA PEDRA BRITA COMERCIO 
PRIMENTOS E INFORMATICA 
TELEFONIA E COMUNICACAO 

EDOMESTICO COMERCIO ATAOAISTA DE 
ATACADISTA DE"" ARTIGOS ~E ,TARECARIA 

z _ ic-IO AT-ACADISTA DE ARTíGOS DE 

CAMA MESA E BANHO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO«PAPEUARIACOMERCIO ATACADISTA DE 
OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 
BRINQUEDOS CACA PESCA CAMPING COMER OS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, 

O ATACADISTA DE 'CALCADOS COMERCIO 
ATACADISTA DE PRODUTOS DE "HIGIENE. LIMPEZA E 

IORMEÊITE SERVICQS DE MALÓTÉNAOREALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL, SERVICOS DE 

GURANCA O TRABALHO COMERCIO ATACADISTA ÊL_VIDROS,:'ESPEIÇHÓS;É,ÊEVITRAIS. SERVICOS 
PARA ~APOIO ASEDIFICIOSExCETO'CONDOMINIOS PREDIAIS 'X/IGILANCIA E SEGURANCA COMERCIO 

ATACADISTA DE. 'OLSAS:M_ALASÊE;ARTIGOS DEVIAGEM COMERCIO ATACADISTA* 
DE PAES, BOLOS E- SIScOnOS-E SIMILARES', SERVICOS DE PINTURA DE EDIFIC 

OUTRAS OBRAS DEE/ACABAMENTO DE CONTRUCAO CIVIL OBRAS DE 
DE QASEÊSERVICÕS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCA 

TELHADOS INSTALACAO: DEPRTASJANÊLAS. TETOS DIVISÓW_ AS-E ARMARI 
OBRAS DE ACABAMENTÇYEM"GESSO¡,E_ESTUQUE__E IMRE    _ _ __ _ 
ENDERECO FISCAL CQMERCIO._A ACADI'_SJ'A':PNEUS~ NOVOS COMERCIOÍATACADISIA' "E. _VEICULOS NOVOS E USADOS 
COMERCIO ATACADISTADE ARACONDICTONADO MANUTENCAO. E-..REPARACAO DE: AR- CONIOIONADO COMERCIO 

2,4 

FUNDACOES' E INS 

DE LATICINIOS COMERCIO ATACADISTA 
IOS EM GERAL OBRAS DE ALVENARIA E 

TALACOES HIDRAULICAS 
O NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 

E OS EMSUTIDOS DE OUALOUER MATERIAL 
SILIzAOAO EM- OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL APENAS 

..QÊEuQ-*a- vaggv-gnaa. - ;h _--.- 

 ' "-.'.'”-- ' C- ' 

ATACADISTA DE PRODUTOSALIMENTICIOS EM GERAL AGENCTAMENTODIECARGAS (LOGISTICA) _' _ 

.Microempresa ou' Capital Social: R$I '100000-.00  __ Prazo de Duração 
CEM Mu_ REA|S Empresa de PEQUENO 

Capital Integralizado: R$ 1oo.ooo.oo E V_ pm* INDETERMINADO 

. CEM MIL REAIS ' MICRO EMPRESA 
I (Lei Complementar 

rI°J123Io5) 

Sócio(s)IAdministradOr(eS) 
CPFINIRE Nome Térm. Mandato Participação Função 
842.653.026-53 VALDIR BARCELOS MESQUITA xxxxxxx R$ 50.000,00 SÓCÍOIADMINISTRADOR 

743.643.086-68 VALMIR BARCELOS xxxxxxx R$ 50000.00 SDCIO 

Status: ›o<x›oooc 

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO 
confirmar a autenticidade desta certidão. acesse o site da JUCEMG (http:¡/wvvw.jucemg.mg 

certidão pode ser validada de duas fonnas: 
1) Validação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visual (digite O n” C170002220727 e visual¡ 

|I||I|| IIIIIIIIIIIIIIIIII III 
17/442180-0 

Situação: ATIVA 

ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. _ 

.gov.br) e clique em Validar cert' o. A 

DATA: ;il 1 

:l a eonITERIDA, CONFORME 
SITE DA JUNTA COME cIAL 

SAAE - PiumhIlMG 
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Ministàrio da indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

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

vigentes na data de sua expedição. 
Nome Empresarial: METRO COMERCIAL LTDA - ME 

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Último Arquivamento: 13I06I2017 Número: 6294426 

Ato 002 - ALTERACAO   . _ 

Evento(s) 2211 - ALTERAcAooganoaagcõ-oefvrao co_ Mastnoitgtirsfgiçfipio 
A íDE sgNãfÍRATõí/“ESTATUQO   i 

_ _   ~* *a ímã? u a 

Fllla|(ais) nesta Unldadeda Federgçãogotrforfa dela " 

w.  
Nire CNPJ   '_°Í,Er_tdeíêço  âxfàfir¡ ij_  t_ t”     . 

3190252630-3 24399.3 orggvoz-as AvENioAooUToR ÇARLQSHCLQRESTES; 4_§o,_sALA FUNDOS. BAIRRO CENTRO,  -  ISSBBQQQÔQTIROSIMGÍ! 4' ;z  ^  A    
NADA MAIS# ”   íâfi »g  

...à 

=  Belo Í-lorizgrttt; 14 defrsetemtgãfro de2017_ 08:01 _ 

  
 

;ea 

'~*›s~_›,. 

_       a %   A sua DA JUNTA-*CQMERGIAL   - ' ,DAT^L3JJ_ 4621541' ' 

r v o  f g  _SAAE-PlumhltMG   O É .ladustiíteãparecida desova' 
'_ ' PREGOEIRAi" -. 

Licitações a Contratos 
“ SAAEPiumhl-MG- 

 

contirmar a autenticidade desta certidão. acesse o site da JUCEMG (httpzlíwtvwjucemgmggov.br) e clique em validar certidão. A 

certidão pode ser validade de duas fonnas: 
1) Validação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visual (digite o n° C170002220727 e visualize a certidão) 

17/442180- 

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de identificação da Pessoa Juridica e, se houver quaique 
à RFB a sua atualização Cadastral. 

r divergência. providencie junto 

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRICAO 

24399130010001-54 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

31105/2016 

NOME EMPRESARIAL 
METRO COMERCIAL LTDA - ME 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

METRO COMERCIAL 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

5620-1411 - Fornecimento de aiimentos preparados preponderantemente para empresas 

CODIGO E DESCRIÇAO DAs ATIVIDADES ECONÓMIC 

1522-941 - Serviços de encadernação e 
1822-9-99 - Serviços de acabamentos grá 
33.144-053 - Manutenção e reparação de máquinas de escrever, 
4322-3-01 - Instalações hidráulicas, s 

43.304-411 - impermeabilização em ob 
43.304-02 - Instalação de portas, jane 
43.304-133 - Obras de acabamento em gesso e estuque 
43.304-011 - Serviços de pintura de edificios em geral 
4330-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 
4331-15-00 - Obras de fundações 
4339-1-03 - Obras de alvenaria 
413.994-9!! - Serviços especializados para cons 
45.114-015 - Comércio por atacado 
4520-43-01 - Serviços de manutenção e repara 
4520-0-05 - Serviços de lavagem, 
45.230-742 - Comércio por atacado 
4623-1-01 - Comércio atacadista de animais vivos 
4623-1 -09 - Comércio atacadista de alimentos para animais 
46.31-1-00 - Comércio atacadista de Ielte e laticínios 
4634-6-01 - Comercio atacadista de carnes bovinas e suinas 

As SECUNDARIAS 

piastificação 
ticos, exceto encadernação e piastific 

calcular e de ou 

anltárlas e de gás 
ras de engenharia civil 
las. tetos, divisórias e armários embutidos de qualqu 

de automóveis. 

lubrificação e polimento 
de pneumáticos e câmaras-de-ar 

e derivados 

ação 
tros equipamentos não-eletrônicos para e 

trução não especificados anteriormente 
camionetas e utilitários novos e usados 

ção mecânic de veículos automotores 
de veiculos automotores 

er material 

scrltório 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 

AV DONA MARIA DE SANTANA BORGES 1546 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF 

38.055-000 OLINDA UBERABA MG 



TELEFONE 

(34) 3332-9333 
ENDEREÇO ELETRONICO 

METROCOMERCIALLTDA@GMAIL.COM 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
hihi¡ 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

3110512016 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
Ítüñútiritü 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
o kikñiiú 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634. de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 1811012017 às 08:02:33 (data e hora de Brasilia). Página: 114 

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

24139930010001-54 MAM¡ CADASTRAL 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO Dm* DE “ERW” 3110512016 

NOME EMPRESARIAL 

METRO COMERCIAL LTDA - ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÀRIAS 

46.374-041 - Comércio atacadista de pães. bolos. biscoitos e similares 

q associada 
46.41 -9-02 - Comércio atacadista de artios de cama, mesa e banho 
46441-943 - comércio atacadista de artigos de armarinho 

46.43-5-01 - Comércio atacadista de caiçados 
46.415-542 - Comércio atacadista de bolsas. malas e artigos de viagem 
4646-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
46.446-002 - Comércio atacadista da produtos de higiene pessoal 
46.478-111 - Comércio atacadista de artigos de escritório e do papelaria 

46.494-025 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 

anteriormente 
4651-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 

46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 
46319-8-03 - Comércio atacadista de vidros. espelhos. vitrais e molduras 

4639-7502 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de !racionamento e acondicionamento 

46.42-T-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário a acessórios, exceto profissionais e de segurança 
46.412-702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 

46.494-01 - comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 

4649-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene. limpeza e conservação domiciliar 
46119-4-99 - Comércio atacadista da outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados 

4652-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 



I_ 
LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 

AV DONA MARIA DE SANTANA BORGES 1546 

CEP BAIRROIDISTRITO ' MUNICIPIO UF 

38.055-000 OLINDA UBERABA MG 

ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE 

METROCOMERCIALLTDA@GMAIL.COM (34) 3332-9888 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
tiram 

SITUAÇÃO CADASTRAL ' DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 3110512016 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Â Rititi-tec nur-train 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 1811012017 às 08:02:33 (data e hora de Brasília). Página: 214 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

;gfgggggftfggiígg COMPROVANTE DE IgscRIçÀo E DE SITUAÇÃO gqjgâggggmu” s¡ MAM¡ CA ASTRAL 

NOME EMPRESARIAL METRO COMERCIAL LTDA - ME J 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
46.894-951 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intennedlários não especificados anteriormente 
4631-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral. com predominância de produtos alimentícios 
46.512-300 - Comercio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários 
4930-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal. Interestadual e 

internacional 
5250-8-03 - Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo 
5320-2-01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional 
5320-2412 - Serviços de entrega rápida 
5620-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 

74310-2-02 - Design de interiores 
7721-'1-00 - Aluguel de equipamentos recreativas e esportivos 
7729-2-01 - Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos 

'À 7129-2402 - Aluguel de móveis. utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 77233-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 

I '19.11-2-00 - Agências de viagens l 7930-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente 
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 

 



81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 
8211-15-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 
82.19-9-01 - Fotocópias 
8230-0-01 - Servlços de organização de feiras. congressos, exposições e festas 

cooneo E DEscmçAo OA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURD NÚMERO COMPLEMENTO 

AV DONA MARIA DE SANTANA BORGES 1546 

CEP EIAIRROIDISTRITO MUNICIPIO UF 

38.055-000 OLINDA UBERABA MG 

ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE 

METROCOMERCIALLTDA@GMAIL.COM (34) 3332-9888 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
iii-kl 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA [3110512016 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

WCAG ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634. de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 18I10I2017 às 08:02:33 (data e hora de Brasília). Página: 314 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

“°MER°°E'"$°“*°*° COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO °^T^°E^BERTUR^ 

::Á8lã9iz800I0001-54 CADASTRAL 3110512016 

NOME EMPRESARIAL 

METRO COMERCIAL LTDA - ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

95.21 -5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO 

AV DONA MARIA DE SANTANA BORGES 1546 



METRDCOMERCIALLTDA@GMAIL.COM 

CEP BAIRROIDISTRITO MUNICIPIO 

38.055-000 OLINDA UBERABA 

ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE 

(34) 3332-9888 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
tfnúh 

 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 3110512016 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado peia Instrução Normativa RFB n° 1.634. de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 18H 012017 às 08:02:33 (data e hora de Brasilia). Página: 414 
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7. 
i      7 kiãnP-EIF/'IIVR   *JKÕKLVEITÊÍEE 

CAIXA cAixA ECONÔMICA FeDEsÉAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 24899800/0001-54 
Razão Social: METRO COMERCIAL LTDA ME 

Nome FantasiamErRo COMERCIAL Endereço¡ Av DONA MARIA DE SANTANA BORGES 1546/ OLINDA/ UBERABA/ 

MG / 38055-000 

A Caixa Econômica Federal, no usb 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 Certiñcado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das 

obrigações com o FGTS. 

Validade: 11/10/2017 a 09/11/2017 

Certificação Número: 2017101 105010432615453 

 Informação obtida em 17/10/2017, às 16:35:25. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da 

Caixa: www.caixa.gov.br 



MINISTERIO DA FAZENDA 
--_ Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 

ATIVA DA UNIÃO 
Nome: METRO COMERCIAL LTDA - ME 
CNPJ: 24.899.800I0001-54 

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 à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nã 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 

endereços <http:lfwww.receita.fazenda.gov.br> ou <http:llwtvw.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ne 1.751, de 02/1012014. 
Emitida às 10:16:13 do dia 26105/2017 <hora e data de BrasiIia>. 
válida até 22111/2017. 
Código de controle da certidão: D90C.1199.FF51.FEA3 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

-E 

x 
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SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS  
CERTIDÃO EMITIDA EM: 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 17¡1o¡2o17 

CERTIDAO VALIDA ATÉ: Negativa 
15/0 1/2018 

NOME/NOME EMPRESARIAL: METRO COMERCIAL LTDA - ME 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00276871100- 81 SITUAÇÃO: Ativo CN PJ/CPF: 24.899.800/0001-54 

LOGRADOURO: AVENIDA DONA MARIA DE SANTANA BORGES NÚMERO: 1546 

COMPLEMENTO: BAIRRO: OLINDA CEP: 38055000 

DISTRITO/POVOADO: MUNICIPIO: UBERABA UF: MG 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 
que: 
1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 
2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de 
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação 
de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública 
de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão 
de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa. 

NÚMERO DO PTA DESCRIÇAO IDENTIFICAÇAO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sitio da Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => 

certificar documentos 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDAO: 2017000234328700 



Identificação do requerente 

Nome: METRO COMERCIAL LTDA - ME - Pessoa: 508.420 
CNPJ: 24.899.800f0001-54 
Endereço: AV. DONA MARIA SANTANA BORGES, 1546 

RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS UBERABA - MG 

CERTIFICO para fins de comprovação de quitação de tributos municipais que até a presente data, não 
constam débitos tributários e/ou fiscais em nome do contribuinte supra qualificado, perante esta Fazenda 
Municipal. E, para constar foi extraída, por intermédio da Internet, esta certidão NEGATIVA. 

Esta certidão tem validade até 15/01/2018, não prevalecendo sobre Certidões emitidas posteriormente. 

A Certidão NEGATIVA ora fornecida, não exclui o direito de a Fazenda Municipal exigir, a qualquer 
tempo, os débitos que venham a ser apurados, ainda que anteriores a data de sua expedição, conforme faculta 
o artigo 258 do Código Tributário Municipal. 

Aspectos técnicos de validade: 

Código de controle: 0c6n2p9r0 
Emitida em 17/10/2017 às 16:20:13 

A autenticidade desta, pode ser veriñcada na seguinte página na internet: 
http://www.uberaba.mg.gov.br 

Atenção: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento. 

CODIUB - Tecnologia da Informação 



071111201 7 - Prefeitura Municipal de Uberaba  pnesesiuna oe 

UBERABA 
TRAÉALHANDO CQMO NUNCA 

Certidões IPTU/TCRSU Diversos Downloads 

Confirma veracidade das Informações Contidas na CND 

Identificação do Requerente 
CPF/ CNPJ: 24.889.800/0001-54 
Data da Emissão: 17/10/2017 
Hora da Emissão: 16:20:13 

Código de Controle Ocõnztgro 
da Emissão: ' 

Com base nos dados informados, esta Certidão NÃO foi emitida para este 
contribuinte 

. . W Volíar Tela Anterior .. 

httpt/Iservico.Uberaba.mg.govbr/tributoslcndlemissao_cnci.php 1/1 
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA no TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: METRO COMERCIAL LTDA - ME 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 24.899.800/0001-54 

Certidão n°: 138670504/2017 
Expedição: 17/10/2017, às 16:31:33 Validade: 14/04/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 
Certifica-se que METRO COMERCIAL LTDA - ME 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
24.899.800/0001-54, Não CONSTA do Banco Nacional de Devedores 

Trabalhistas. Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 

Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 

Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

::cremação IDIPORTANTE Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br 



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

UBERABA 

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATlVA 

CERTIFlCO 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: METRO COMERCIAL 
CNPJ: 24.899.800/0001-54 

Observações: a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 121/2010 

do Conselho Nacional de Justiça; 

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão. sendo pesquisados 

o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados; 

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo 
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

(httpzffwwwljmgjus.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 17 de Outubro de 2017 às 16:30 

110m8 

UBERABA, 1T de Outubro de 2017 às 16:30 

Código de Autenticação: 1710-1718-3023-0261-4328 
Para validar esta certidão. acesse o sitio do TJMG (wvvw.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO 

¡AUTENTICAÇÀO 2 informando o código. 

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer 
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possivel adulteração ou tentativa 

de fraude. 
1 de 1 



i Metro: Comercial Ltda. 
Í  3 cap): 24.399.309/0901-54 Inc. Est:002768713.00~81 _ _ _ _  M  › Av: Tútunas nl¡ 1o - Vila Celeste- Uberaba-MG - 33.051-500 - relzílsauaáaz-aassã 

' l,  .› ' Email: metrecomercialltdaggmaíllcom ' 

ANEXO III 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS DE N” 09I2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 301/2017 MENOR PREÇO POR LOTE 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIAHDE FATO 
SUPE-RVENIENTE lMPEDlTlVO DE HABÍLITAÇAO 

DECLARAÇÃO 

    

   
     

 

A Signatária !xiii/Ile O_ ?Comercial LTDA C.l\l.P.J n° 

24.899.800/0001-54  intermé» _g de seg representante legal 

Sr.(a) Valdir Barcelosiã Meãguitai , portador do Documento de 

Identidade n° M6155o2§â   sobÍ d n° 842.653.026-53,  Declara, que até a âíãese  'afàiñieÍÊicqnf'ra-se desimpedida de 
participar da Iicitaçãoíâdãobrigêandoése;-.iaiñ'dà, a declarar, sob as 
penalidades cabíveis a superveniência de fato impeditivo da  W' açã í    °  *v 

  f O l'. a ' 

3 i 

e me ial DE? 
24.899.800/0001-54. 

1  ' Valdir Barcelos Mesquita.  gaaeexaoo/oooi-sn _ EUÉÉU $32768713.00-81 842653026 553 

mermo ccraaacw_ LTDA -ME 
Av. Dona lvlaria Santana Borges_ 1,543 

Residencial :las Pzumegyas 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins de prova, que a empresa Metro Comerciai LTDA, inscrita 

no CNPJ N.? 24.899.800/0001-54, com sede na Avenida Dona Ma_ria de Santana Borges 

n” 1546, Bairro Olinda, CEP: 38055-000, cumpriu com suas obrigações em relação à 

entregas de gêneros alimentícios, semanalmente, referente ao Processo: 08662/16 e 

Pregão presencial n° 0123/2016, para o SESC de Araxá, a qua! atendeu 
satisfatoriamente, todas as determinações e prazos, conforme detalhamento a seguir: 

Material: Gêneros alimentícios em geral: arroz, feijão, açúcar, café, óleo, farinha de 

trigo, extrato de tomate, macarrão, leite integral, iogurtes, queijos, queijo muçarela, 

carnes de aves, refrigerantes, sucos, cervejas, agua mineral, polpa de fruta, balas 
chicletes, chocolates, saches de açúcar, sal, catchup, maionese, mostarda, manteiga, 

geleia, picolés e sorvetes. z 

Araxá, 19 de junho de 2017 

Encarregado Administrativo 
Restaurante Sesc Araxá 

  
 

       
4 l II J I V 

- 0F|C|A v - : ,_- ;Alberto Padilha Perna' 
oFIcIA  Kdns emewxrsszfs:: / xr' 

ais | wwwsescmg-.comàar 

  
AC _ 

SESC - Serviço soçiallfloíljegtrlércÊ-f) apartamento Remo 1 



.u :m-xzmzmx-r. zu. - ._. 

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA 

Uberaba-MG, 10 de outubro de 2017. 

Declaramos que a empresa METRO COMERCIAL LTDA, inscrita sob o 
número de CNPJ: 24.899.800I0001-54, inscrição Estadual 00276871300-81, 
situada na cidade de Uberaba-MG à Avenida Dona Maria Santana Borges, n° 
1546, Bairro Olinda, CEP: 38.055-000, efetua o fornecimento de gêneros 
alimentícios em geral para o IPSERV - Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais de Uberaba, com sedeaà Rua São Sebastião, n° 91 - Centro, 
Uberaba-MG, CEP 38010-430 e inscrito sob o número de CNPJ: 
04.793.484/0001-24. 

Deciaramos ainda que nada consta em nossos arquivos, que possa 
desabonar sua idoneidade ou capacidade técnica, tendo a referida empresa 
sempre nos atendido com presteza e qualidade quanto aos seus produtos e 
cumprido rigorosamente os prazos de entrega, conforme determinados no edital. 

Por ser verdade, afirmo o presente. 

João Paranhos Junior 
Superintendente Ad Istrativo e Financeiro do IPSERV 
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DECLARAMOS QUE CONFERIMOS ESTA CÓPIA COM 

O ORIGINAL E CONFIRMAMOS SUA EXATIDÃO 



. . . . . _ woomorocoLou d J l c rcil Ministério do Desenvolvimento. Industria e Comercio Exierior í so a u" a me a) 

Secretaria de Comércio e Serviços 

Departamento Nacional de Registro do Comércio  JUCEMG _ UD53 ' -Í g UD53-MF DIViNOPOLIS 
.V _ _ _ 

NIRE (da sede ou mia!, quando a Código da Natureza N” de Mauicuia do .agente    l  l i sede ior em outra UF) Judaica Auxiliar do Comércio Í l    
1215994754    

           

Representante Legal da Empresa 1 Agente Auxiliar do Comercio: 

N. É? - U'-  BAMBUI Nome: I 

31202701352 2052 _ airêeàzzcúigitzimgnro :~ _. _ _ _ ' ~ ' _.  _  _ › . ..   . a ,. ..  .   
ILMO. SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ES ADO DE MINAS GERAIS 

NOME: ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP 
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

requer a V5” o deferimento do seguinte ato: N° Fc MREMP    Illilliili Iil IHHIIiII 
VIAS DO ATO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO! EVENTO J1233B4614246 

1002 “f : " i   ALTERACAO í** 021 i ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARiAL) 
.- N 2244 1 ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E 

7 a SECUNDARMS) 

F 2247 1 ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 
_ ' à É l_ 2015 1 ALTERACAO DE OBJETO SOCiAL 

Local Assinatura: 
Telelone de C ntab : 

'Eri › ,â 

 
19 Novembro 2012   Dala 

2<=:*us“'o DKÉUÚNÍTÃLCOMEÊÓLKL: .    -  '-  “  'a 

@DECISÃO SINGULAR [J oEcisAo COLEGIADA 
Nome(s) Empresariauais) iguauaís) ou semelhantiás): ' 

E¡ sm E¡ um CONFERIDA. couro gi Processo em Ordem SITE DA JUNTA come idem 
 

  

 

 

Data _ 
E NÃO 1____1 E NÃO ___1_____1_____ m¡ Responsável F m5" ~ i MG 
- maia Responsávei Data SRÓÍORQÀVÉ 

DECISÃO SINGULAR 2" Exigência 3° Exigência 4o Eggànda 5 Exigência   D Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 
"E/Ernestina deferido. Publique-se e arquive-se. E] E uwíí-'Âh E157: › @E5 Cn¡ rw AnaüsiadeG. ?miragem 

 

  

  
 
  

a Processo indeferido. Publique-se. _ JUCÉMG - 5591113357753 @um 
Data Respansávei 

DECISÃO COLEGIADA 2° Exigência 3" Exigência 4° Exigência 5° Exigência 

a Pmces,... ..... _._w-....-.....-... mu», Anna-gaba arr- fnlhn nnavai __ E] D E 
1 l 

[j Proces=_x\  -' é JUNTA comencw. oo esmno na umas se ruas 
- JL_ _ cemwicoonacrsrkosoaonnoznisümss ü Proces- - *fêm- eu 2611112012 susana. e issues. LTUA .san 

_ _ ' raorocou): 12159931754 ' *ÊÉÊÉÉ 
. -- Vogai 

'. ' ,f 

9511386281? 

\ OBSERVAÇÕES  Q $- 
232 5 

nn .l 
. t' 

Q. :e á, ' fa::  . u¡ ' 
' " ' " . .r' - u: g 

- a verdade o "' if¡ 
' |-  

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
_$513 Certifico que este documento da emrresa ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP, Nire 31202707852. foi deferido e arquivado sob o n° 4963' 
M?" 2611112012. Para vaiidar este documento, acesse wwwjucemgmnggouubr e informe n” do protocolo 0151002480407 e o código de segura , 

Esta cópia fo¡ autenticada digitaimente e assinada em 0111212015 por Marinely de Pauia Bomfim - Secretária-Geral.  t. 
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n” hLtsaAçÀo CONTRATUAL 

PAULO JOSE ISRAEL AZEVE 
r da CI n° M empresario, portado 

natural de ARAÚJOS-MG, res¡ 

casada, em regime de comunhã 
portadora da Cl n 

Sociedade Empresaria Limitada 
MG, a Rua Padre Domingos, n° 

constitutivo arquivado na JUCEMG, sob n 

social em 2810112004 sob o n” 

consolidaç 

Cláusula 1** - A sociedade gira sob o nome empres 

Cláusula 2*' - O capital social que era de R5 2.000,00 (do 
R$ 1,00 cada, passara neste ato para R$ 

quotas de R$ 1,00 (um real) cada, totalrnen 
no ato da assinatura desta alteração e distribuidas en 

PAULO JOSE iSRAEL AZEVEDO ---------------- --18000 quotas = 

GISLENE SUELI DA SILVA ISRAEL 

- Cláusula 3° 

de informática, comércio varej 

varejista de cosméticos, produ 

Ciausula 4a- O prazo de duração 

Cláusula 53» A socie 

"W 

à- 

sx 
 

Cláusula 6*' - A respon 

Cláusula 7*' ~ As quotas de capit 
sem o expresso consentimento 

preço 

endossos, saques de favor, 
Responderà tambem perante a 

viotação da Lei e do Contrato 
extrajudicialmente e tem 
encargos e da administrar; 
que afete as atividades sociais, s 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

dente e domiciliado em B 

Apto 01, bairro Cerrado, CEP 38.900,00 

~ A sociedade altera nesta data o seu objetivo social, 
varejista e mercadorias em geral, com predomina 
comércio varejista de gás Ilquefeito de petróleo 
comercio varejista de carnes-açougue; comérci 
comercio varejista de bebidas, padaria e conteita 
varejista de hortifrutigranjeiros, 

Cláusula 8*' - A administração da sociedade e 
que fara uso do nome empresarial, tlcando 

os mais amplos po 

Certifico que este documento da empresa ISRAEL E  
- 26410112012. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.go 

o universal de bens, natur 

denominada 
117, bairro Cerrado, CNPJ n° 23,407.? 

° 312.027.078.52 em 1608-19 
3058958. resolvem de comum acordo 

ão dele, conforme as cláusulas e condições seguintes: 

(GLP), comércio v 

comércio varejista 
is 

e eletrodomésticos e equipamento 
tos 

da sociedade e indeterminado. 

dade é empresária sob a forma de sociedade limitada, regida pelo novo 

( Lei n” 10.406, de 10l01¡2002) art. 1.052 e alteraçóe s seguintes. 

sabitidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos resp 

soiidariamente pela integralização do capital social_ 

al são indivisiveis 
do outro socio, a 

e não poderão ser ced 

exercida pelo socio PAU 

por este motivo, expres 
fianças ou abonos que possam envolver 

socieda 
social e representará a sociedade a 

autofalencia 
o pruzirao os efeitos, quando subscrito 

j; CONFERIDA. consome  SITE DA JUNTA COMERClAL 
DATA: a3¡ 54g j g3 . ¡umhmG _ 

    

DO, brasileiro, casado -enp ge im-e (ie-comunhão. universal de bens, 
-s. 641.111 SSPIMG. çprgn: «assmiossêfeãjnajscjdo em 04-11-1961, 

AMBUl-MGÇ? Rua Padreüomingos, n” 117, 
0; GISLENE SUELI DA S|LVA ISRAEL, brasileira, empresária, 

al de BAMBUÍ-MG, nascida em ?0-12-1964, 
° MG~3.54?.665 SSPIMG, CPF n° 515.236.716-53, 

BAMBUI-MG. à Rua Padre Domingos, 

 
 NE 01 DA SOCIEDADE EMPRESARIA "ISRAEL E ISRAEL LTDA - 1 - 

residente e domiciliada em 

n” 117, apto 01, bairro Cerrado, únicos componentes da 
ISRAEL E lSRAEL LTDA - EPP, com sede em BAMBUÊ- 

94/0001-08. com seu contrato 
87 e consolidação do contrato 
alterar seu contrato social e 

arial de ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP. 

is mil reais) dividido em (duas mil) quotas de 
20000.00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) 

te subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, 
tre os socios da seguinte forma: 

R3 18.000,00 = 90%. 

------------- ---2_000 quotas = R$ 2.000,00 2 10°/o. 

passando a exercer o comércio 
ncia de produtos alimentícios, supermercados, 

arejista de laticínios e frios, 
o varejista de carne bovina, suina e derivados, 

ria com predominância de revenda, comércio 
especializado de equipamentos e suprimentos 

ta de artigos de papelariancomércio atacadi 
e suinas e derivadospomércio atacadista 
de carga. _exceto produtos perigosos e mu 
comércio varejista especializado d 

sta de carnes hovinas 
de suprimentos para informática, transporte rodoviário 
danças, intermunicipal, interestaduat e internacional, 

s de audio e video, comercio 
de perfumarias e de higiene pessoai. 

Código Civil 

ondem 

idas ou transferidas a terceiros 
quem fica assegurado_ em igualdade de condições, 

e direito de preferência para a sua aquisição se posta a venda, 
cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

formalizando, se realizada a 

LO JOSE ISRAEL AZEVEDO. 
semente proibido, subscrever 

a responsabilidade social. 
de e terceiros pelo excesso de mandato que praticar com 

tiva e passivamente, judicial e 
deres de administração, distribuindo e se incumbindo dos 

ão social. O pedido de concordata, , ou qualquer out 
por todos os s 

*u ato juridico      J Êmrftratos LI lta se o 
ÉAAÇE Piumhi - MG 

v.br e informe nt' do protocolo C1 

deferido e arquivado sob o n” 496 155 em 
51002480407 e o código de segurança ctXa 

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/1 212015 por ltilarinely de Paula Bomfim- Secretária-Geral 
. .rx n_ k “M mu v .amu ou v¡ 

E REYÀRIAGE 

p .2f4 

*T 



e... 

Cláusula 9-* - Fica estabelecido que a sociedade: 'nao :tera 'conselho fiscal: “todavia, para suas 3 
deliberações os administradores adotarâo preíerandalnierüeh forfñã efstábãleêida no parágrafo 3° do 
art. 1.072 do Codigo Civil, tornando-se portanto dispênsávéis a Fêuríiãõ o°u assembleia 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 
justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário_ do balanço patrimonial e do 
balanço de resultado econômlcocabendo aos sócios, na proporção de suas quotas os lucros ou perdas 

apuradas 
Cláusula 11°- A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar lilial ou dependencia, mediante 

alteração contratuai assinada por todos os sócios. 

Cláusula 12°- O sócio administrador PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO, tera uma retirada mensal a título 
de pro-labore a ser ñxada, de comum acordo entre os sócios e, observadas as disposições pertinentes. 

Cláusula 13°- No caso de falecimento de um dos socios, 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 susceptlveis de assumir na sociedade os 

r¡ direitos e deveres ou do "de cujus" ou, se os interesses destes colidirem corn o do socio remanescente, 

obrigações resultantes deste contrato. coNFEmDA' CONFORME 
"É E_ por estarem assim justos e combinados. assinam o presente instrUmeJIÊÍÍE BÀúwNJ-@QQÉBCÍAL ' 

forma. ' 

Bambu¡ (MG) 10 de novembro de 2012. e _ 

proceder-se-à a um levantamento , cujo resultado, se positivo, será pago pela sociedade , na forma e 
prazo que dispõe este contratos se negativapelos herdeiros ou sucessores do "de cujus" a sociedade 

igualmente na forma e prazo que dispõem este contrato. 

Ciàusula 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 socios, tornando -se 
dispensaveis, reunião ou assembleia quando os sócios decidirem por escrito, como determina a cláusula 

9°. 

Cláusula 15°- 0 socio, PAULO JOSE ¡SRAEL AZEVEDO, declara, sob as penas da lei, que não esta 
impedido de exeroera 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 prevarioaçâo. 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 

 

 
PAULàJOsE ISRAEL AZEVEDO   

Êâ _5 Certifico que este documento da empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP, Nlre 31202707852, foi deferido e arquivado sob o n° 4963155 em 
-mrr 
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requer a V. Sê o deferimento do seguinte ato: 
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I DECISÃO COLEGIADA 

N° DE CÓDIGO CÓDIGO 
..VIAS L3 ATO .QQ EVENÍO.: QTDE. 5555351950 DQÉIOIEEIÊNLO..____ _ , _ _ _____  &xgâl __ «aâl g o» ' ççrlsoLtppxçãg_ _p_ ___ _ " ' “ 
“É a¡ M.. __'_. ,___ _' I 

c: -* E** A --- - -- -- _m_ ~--- 
a =.  I -  _ -  -- -c- 

___  #___ _, __ __  “___”  
(vide inslruções uepmenchimentoe Tabela 2) ' ' ' “' “  

Represeniame Legai da Empresa I Agente Auxiliar do Comércio: É 
BÁIvi§l3l/IviÇ____ ____ ' Nome:  .________.__c c.  o, 33 

_ . :- 
O9 !Laggi 2.004 Assmaiura:  REQuÀN 2X0 É 

*Daí  Telefone de contato: ____ C. FTQ' __ 

 
Nomeia) Empiesarialgais) lguzüais) ou semeihamqs): 

g SIM 
CONFERIDA. CONFORME 

SITE DA JNTA COMERCIAL 

E] NÃO z   I-n NÃO _____r___t__ Data espoa v 

DECISÃO SINGULAR 

2' &Ligànda S' Eadgenda 

CI Processo em exigência. 
(Vide despacho em rolha anexa) 

Processo deferido. Publique-se a arquiva-ae. 

lj Processo indeferido. Publique-se. 

4' ExIgñnula 
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_.  
EIRA “ 

ontraqs 
Data  

 
Fracasso em orctem. 

A decisão. 

DECISÃO COLEGIADA 

2' Exigência 3' "xlgencia 

Ú 
Processo em exigência. 
(Vide despacho em falha anexa) 

Processo diferido, Publique-se e arquiva-se. 

I Processo indeferido. Publique-se. 

4' Exigência  
STADO U 

o.: 3 
pgotüCüLôt 
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PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO , brasileiro , casado em regime de comunhão universal de 
bens , empresário , portador da Cl n° M. 8.641.111, expedida SSP-MG , em 10-12-1993, CPF n° 

Ê 436.040.996-68 , nascido em 04-41-1961 , natural de Araújos-MG , residente e domiciliado em 

Bambuí _it/IG, 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 CI n° 3.547.665, expedida 
SSP-MG , CPF n° 515.236.716-53 , residente e domiciliada em Bambuí-MG , à Rua Padre 

Domingos 117 , Apto 01 m Bairro Cerrado , 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” 
312.027.078.52 em 16-08-1987 , resolvem de comum acordo alterar seu contrato sociai 

,ñ conforme Cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula 1' -A Sociedade gira sob a denominação social de a ISRAEL E ISRAEL LTDA » . 

Cláusula 2'* - O capital social é de RSS 2.000,00 ( Dois mil reais ) dividido em 2000 (Duas mil ) 

quotas de R5 1,00 cada uma, totalmente integralizadas, em moeda corrente do 
país , pelos sócios: E 

PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO 1800 QUOTAS R_$ 1800.00 

GISLENE SUELI DA SILVA ¡SRAEL 200 QUOTAS RS- .$00,00 

Cláusula 3° - O objetivo sociat é o comércio varejista de gêneros alimentícios em geral? revenda 
de gás para cozinha, açougue, padaria. :Q . ' 

I e 

O ao» 

C eee e¡ 

Cláusula 4° - O prazo de duração da sociedade e indeterminado. 

Cláusula 54 - A sociedade é empresária sob a fonna de sociedade limitada, regista? pelo novo 
Código Civil (Lei n° 10.406, de 10101/2002), art. 1.052 e seguintes . t. : 

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 índivisiveis e não podem ser cedidas ou transferidas a ter 
-ceiros sem o expresso consentimento do outro sócio . a quem fica assegurado 
em igualdade de condições , preço e direito de preferência para a sua aquisição se 
postas a venda , formalizando . se realizada e cessão delas , a alteração contratual 
pertinente . 

Cláusula 8' - A administraão da sociedade é exercida pelo sócio , PAULO JOSE ISRAEL 

AZEVEDO , que fará us ÊÍBÃ-JÍEÊQQLEF @SEÉJWOÍÍVO  
CONFERIDA, CONFORME ' " “f” ii! 

SITE DA JUNTA COMERCIAL Jaque"" Souza DATA 23 Licitações e Contratos 

SAAE _ pmmhuMG SAAE Piumhi - çf  .Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
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ISRAEL E ISRAEL l.. 

Folha; 2/3 

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 extrajudicial- 
mente e tem os mais amplos poderes de administração , distribuindo e se incum- 
bíndo dos encargos e da administração socii; O pedido judicial de concordata , 

- CONSOLIDAQÂ  

É autofalência , ou qualquer outro ato jurídico que afete as atividades sociais , só 
, produzirão os efeitos , quando subscrito por todos os sócios.  Cláusula 9° - Fica estabelecido que a sociedade não terá Conselho fiscal, todavia, para suas  deliberações os administradoras 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 
seria objeto delas. 

Cláusula 10° - Ao termino de cada exercício social, em 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 1 1° - A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, 
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

Cláusula 12° - 0 sócio administrador, PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO , terádireito a urna 
retirada mensal a titulo de pró-labore, a ser fixada, de comum acordoelttte os só- 
cios e, observadas as disposições regulamentares pertinentes. : 

Cláusula 13° n No caso de falecimento de um dos sócios, não implicará de: _ifriêdiato na 
dissolução da sociedade, podendo os herdeiros ou sucessores maiores.? capazes, 
assumirem seus direitos e deveres dentro da sociedade. Na hipótese' demão haver 
herdeiros susceptíveis de assumir na sociedade os direitos e deveres 31.5 fde cujas" 
ou, se os interesses destes colidirem com o do sócio remanescente, proceder-sea "N 
a um levantamento, cujo resultado, se positivo, será pago pela sociedade, na for- 

o 
o 

Io 
o 

cessores do “de cujas" à sociedade igualmente na forma e prazo que dispõe este 
contrato. 

Cláusula 14" - As modificações do contrato social, que tenham por objeto matérias tals como: 
denominação, sede, objeto, administração, aumento de capital, admissão de novos 
sócios, destinação de lucros, somente poderão ser processadas por deliberação 
unânime dos sócios, tomando-se dispensáveis, reunião ou assembléia quando os 
sócios decidirem por escrito, como determina a Cláusula 9°. .. , ' 

CONFERIDACONFORME * 7 ._-. e 

SITE DAJUNTA COMERCIAL Jaqueline _ âdadesm 
QATNQLAQ] Llcltapç 

seus PiumhilllllG 5^^“"““"'“° c¡ 
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Cláusula 153 - Fica eleito o foro de Bambuí-MG , para o exercicio e o cumprimento dos 
direitos e obrigações resuitantes deste contrato . 

Cláusula 16° -O sócio administrador PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO , deciara sob as penas 
da lei, que não está impedido de exercer administração da sociedade, por Ie¡ es- 
pecial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontraram sob os efei- 
tos deia, a pena que veda, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públi- 
cos; ou por crime falimentar, de prevaricaçâo, peita ou suborno, concussão, pecu- 
lato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência. contra as relações de consumo, fé pública, ou 
a propriedade. 

E, por estarem assim justos e combinados_ assinam o presente instrumento em 03 

 
 

 
 

(três) vias de igual teor e forma na presença de D2 (duas) testemunhas. 

BAMBUI (MG), 30 de Nove ro de 003. 
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ILMO SR. PRESÍDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS. 

.fx ISRAEL E ISRAEL LTDA, com SEDE EM BAMBUI-MG, A 
l RUA PADRE DOMINGOS 117 , CERRADO , CNPJ N” 23240179410001-03 , 

VEM REQUERER A v. sa o DEFERIMENTO Do REG|STRO DA 
CONSOLiDAÇÃO DD CONTRATO SOCIAL JUNTO A ESTA REPARTIÇÂO. 

BAMBU! (MG), 26 DE DEZEMBRO DE 2003. 

!SRA EIsRA L DA 

. A CONFERIDA. consonms 
i SITE DA JUNTA COMERCIAL 

T -DATA:_ 

 x_ Cr _y- _ . .  Junia Comercial do Estado de Minas Gerais 
x '._ Certifico que este documento da empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP, Nire 31202707852, foi deferido e arquivado sob o n” 3 8 em 

. " r 
28/01/2004. Para validar este documento. acesse vINvw._iucemg.mg.gDx-'.br e informe n° do protocolo 0151002497275 e o codigo de segu nça Bu 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03112/2015 por ibiarinely de Paula Bomfim _ Secretária-Geral.  D9- IuuL 
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ISRAEL E ISRAEL LTDA - CNPJ.23.407.794/0001-08 
Rua Padre DumingosJ 17 7 Cerrada - Bambu¡ - MG - 'l'cl.37-343l-I 209 - sugermercadoisrael@holmaiLcom 

ANEXO IV 

PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS DE N” 09/2017 
PROCESSO LICITATORIO N” 301/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO 
DA EMPRESA EMPREGADORA DECLARAÇÃO 

A Signatária ISRAEL E ISRAEL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 23.407.794/0001- 
08, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr PAULO JOSÉ ISRAEL 
AZEVEDO, portador do Documento de Identidade n” M-8.641.111 - SSPMG e inscrito 
no CPF sob o n° 436.040.996-68, Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de 
Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal n° 9854, de 
27. I 0.99, que altera a Lei n° 8666/93. 

PIUMHI - MG, 25 de outubro de 2017. 

Q 3 
ISRAEL E ISRAEL LTDA 
CNPJ.23.407.794/0001-08 
PAULO JOSÉ ISRAEL AZEVEDO 
CPF.436.040.996-68 

57í:ài3.4a?.794/00o1-o§' 

Israel e Israel ..tda 

¡ Cerrado- CEP 38900-000 Rua Padre DOITHFIQOS. 117 q) 

 Bambuí - MG _J  



ISRAEL E ISRAEL LTDA - CNPJ.23.407.794/0001-08 
Rua Padre DomingosJ 17 - Cerrado - Bambu¡ - MG - Te|.37-343I-l209 - supermercadoisrael@hotmail.com 

ANEXO V 

PREGÃO ELETRONIÇO DE REGISTRO DE PREÇOS N” 09/2017 
PROCESSO LICITATORIO N” 301/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

MODELO DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS 
CONTIDAS NO EDITAL DECLARAÇAO 

A Signatária ISRAEL E ISRAEL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 23.407.794/0001- 
08, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr PAULO JOSÉ ISRAEL 
AZEVEDO, portador do Documento de Identidade n° M-8.641.l11 - SSPMG e inscrito 
no CPF sob o n° 436.040.996-68, DECLARAMOS, para ñns de participação no 
processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que a licitante concorda e se submete 
a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às leis, 
decretos, portarias e resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação. 
Declaramos ainda, que nos preços cotados já estão incluídas todas as despesas com, 
imposto, taxas, seguros, bem como os ónus decorrentes de contratação de pessoal, leis 
trabalhistas, da Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, e outras que direta ou 
indiretamente incidirem sobre a contratada. 

PIUMHI - MG, 25 de outubro de 2017. 

ISRAEL E ISRAEL LTDA 
CNPJ.23.407.794/O001-O8 
PAULO JOSÉ ISRAEL AZEVEDO 
CPF.436.040.996-68 

i2ii3.4o7.794/ooo1-o'8i 

Israel e israel Ltda 

Rua Padre Domingos. 117 
Cerrado - CEP 38900-000 

LW_ Bambuí - MG _J 



ISRAEL E ISRAEL LTDA - CNPJ.23.407.794/0001-08 
Rua Padre Doming0s,l l7 v Cerrado - Bambu¡ - MG - TeL37-3431-1209 - supermercadoisrael@hotmaiLcom 

ANEXO VI 

PREGÃO ELETRÔNIÇO DE REGISTRO DE PREÇOS N” 09/2017 
PROCESSO LICITATORIO N” 301/2017 
MENOR PREÇO POR LOTE 

declaração de enquadramento em regime de tributação de Empresa de Pequeno 
Porte 

DECLARAÇÃO 

A Signatária ISRAEL E ISRAEL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 23.407.794/0001- 
08, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr PAULO JOSÉ ISRAEL 
AZEVEDO, portador do Documento de Identidade n” M-8.641.111 - SSPMG e inscrito 
no CPF sob o n° 436.040.996-68, DECLARAMOS para todos os ñns de direito, 
especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, que estamos 
sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na 
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

PIUMHI - MG,  outubro de 2017. 

ISRAEL E ISRAEL LTDA 
CNPJ.23.407.794/000l-08 
PAULO JOSÉ ISRAEL AZEVEDO 
CPF.436.040.996-68 

í§3.4o7.794/0001-0'§* 

Israel e Israel Ltda 
7 Rua Padre Domm9°5= H 

Cerrado . CEP 38900-000 J 
La Bambu¡ - MG 

Ã* 



Ministerio da Industria, Con-Iercio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certidão Simplificada 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta .Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição. 
Nome Empresarial' ISRAEL E ISRAEL LTDA -EPP 

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Numero de Identificação do CNPJ Data de Arq uivamenlo do Ato Data de Inicio de Atividade 
Registro de Empresas - NIRE Constitutivo 

31202?0?85-2 23.407.794/0001-08 161091198? 01/09/1538? 

Endereço Completo: 

RUA PADRE DOMINGOS 117 - BAIRRO CERRADO CEP 38900000 - BAMEIUI/MG 

Objeto Social: 

COMERCIO VAREJISTA E MERCADORIAS EM GERAL_ COM PREDOMINNCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, 
SUPERMERCADOS, COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIOUEFEITO DE PETROLEO (GLP), COMERCIO VAREJISTA DE 

            

    
Capital Social: R5 20.000,00 Microempresa ou Prazo de Duração 

VINTE MIL REAIS EWWBSa de Pequeno 

Capital Integralizado: R$ 20000.00 pode INDETERMINADO   EMPRESA PEQUENO 
PORTE 

(Lei Complementar 

VINTE MIL REAIS         n°123I06) Sócio(s)/Administrador(es) 
CPFINIRE Nome Term_ Mandato Participação Função 

515.236.716-53 GISLENE SUELI DA SILVA ISRAEL xxxxxxx R3.? 2000.00 SÓCIO 

436.040.996-68 PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO xxxxxxx R5 18000.00 SÓCIO/ADMINISTRADOR 

Status: XXXXXXXX Situação: ATIVA 

Último Arquivamento: 26/11/2012 Número' 4963155 

Ato 002 - ALTERACAO 

Eventofs) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) 

2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 

2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL 

Empresa(s) Antecessorats) 

Nome Anterior Nire Numero Aprovação UF Tipo Movimentação 
ISRAEL TELES E CIA LTDA xxxxxxx 1475534 xx xxxxxxx 

NADA MAIS# 

Belo Horizonte, 13 de Setembro de 2017 14:52 

MARIN ULA :a 

SE RETÁREAGE -  
Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar cf confirmar a autenticidade desta certidão. acesse o site da JUCEMG (hIIpM/wwwjucemg.mggovbr) 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” C170002206825 e visualize a certidão) 

IIIIIIIIIIÍIIII I IIIIIIII II III Página 1 de? 441.339-4 
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1 1110201? " Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

' Conñra os dados de Identificação da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 

RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTÊO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA  
NÚMERO DE INSCRIÇÃO ~ ~ 

23.40T.794I'0001-08 COMPROVANTE D: E DE SWUAÇAO ::ISS/Í ;ÊEYRTURA 

MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

' \ *ktiti-kt 

CÓDIGO E DEscRrÇÁo DA ATIVIDADE EcoNoMIcA PRINCIPAL 

4111-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - 

supermercados 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS sEcUNoARIAs 

4T.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 
4721-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios . 

4722-51-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 
4723-7-00 - 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 especiaiizado de equipamentos e suprimentos de informática 
47151-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
4634-6411 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suinas e derivados 
4651-15-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 
49350-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, 
interestadual e internacional 
4753-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
4T.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 

2 

CÓDIGO E DESCRÍÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 
LooRADouRo NÚMERO COMPLEMENTO 

R PADRE DOMINGOS 11? 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPEO UF 

38.900-000 CHRRADO BAM BUI MG 

ENDEREÇO ELErRoNICo TELEFONE ' .É 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
!ri-mlk 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO cADAsTRAL 

ATIVA 26l02I2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

two-twin: Haiti-tri 
SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SPTUAÇÁO ESPECIAL cr 

httpJ/uwnrxareceitafazendag ovbrlpessoajuridica/cnpjfcnpjreva/impressao/Impri mePag inaasp 1/2 
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17/ 1 0/2017 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS Aos TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: ISRAEL E ISRAEL 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 identiñcado que vierem a ser apuradas, é ceitiñcado 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). 

'-0. Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas liliais e. no caso de ente federativo, para 
todos Os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei m9 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à \Ieriñcação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://wIANv.receita.fazenda.gov.br> ou <http://vINvw.pgmfazendagov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFBIPGFN n19 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 12:19:25 do dia 03/10/2017 <hora e data de Brasília>. 
Valida até 01/04/2018. 
Código de controle da certidão: BC15.2C7D.4203.5EB9 
Qualquer rasura ou emenda ¡nvalidarã este documento. 



q que: 

,N Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.m .gov.br => certidão de débitos tributários => 

25/?0/2017 SEF/MG - SIARE 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS  
_ r _ CERTIDÃO EMITIDA EM: 

CERTIDAO DE DEBITOS TRIBUTARIOS 25/10/2017 

“E935” CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
23/01/2013 

NOME/NOME EMPRESARIAL: ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 

&SCRIÇAO ESTADUAL* 051555942-00' CNPJ/CPF: 23.407.794/0O01~08 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: RUA PADRE DOMINGOS NÚMERO: 117 

COMPLEMENTO: BAIRRO: CERRADO CEP: 38900000 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: BAMBUI UF: MG 

Ressalvadç_o direito de _a Fazenda Publica Estadual cobrar_ e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado 

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

2. No caso de utilização pai-_a lavratura de escritura, Qública ou re istro de formal de partilha, ge 
carta de adJudicaçao expedida em autos de inventario ou de__arro aynento, de sentença _erri açao 
de separaçao Judicial, glivorcio, ou departilha de ben; na _uniao estavel e de escritura publiga de 
doaçao de bens imoveisL esta certidao somente tera validade se acompanhada da Certidao de 
Pagamento l Desoneraçao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981 / 2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de 
certificar ocumentos 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2017000235697024 

https:fMww2.fa2enda.mg.gO\/.brfsoI/ctrllSOL/CDTIDETALHE_746?ACAO=V|SUALIZAR&numPrOtoco|o=20171138378028xautentEcacaOMOdeI=rO. .. 1 n 



 :ÉIOÍVIEIRAZÃJO SOCIAL ISRAEL E ISRAEI, LÍDÃ E155* 

 'I Endereço: PADRE DOMINGOS Número: 117  lLComplemento: Bairro: CERRADO  105p.: 38.900-000 Município: BAMBUI ç ur; MG   "Ri" INSCRICAO BCE INSCRIÇAOCUC   NÚMERO D'E'Cõir§IrRõI.'E*  à 0304002269 000672 ¡ 5 011046   iixiSõRIÇAo ESTADUAL l l C.N.P.J.IC.P.F. _ 
A 0515559420000 l I 23.407.794I0001-08 

BAMBUI 

MINAS GERA|S 

CERTIDÃO NEGATwA DE DÉEBlTOS 

MUN|CIPAIS a 

 

A Fazenda Pública Municipal, atendendo à solicitação da parte interessada, CERTIFICA 
que, revendo seus arquivos e apontamentos, até a presente data_ NÃO FORAM 
LOCAUZADOS débitos cuja responsabilidade tributária efou fiscal é vinculada à inscrição 
econômica l Imobiliária que especifica a presente, atestando na forma do Codigo Tributário 
Municipal. que 'NÃO constam débitos para a Inscrição Econômica I Imobiliária especificada'. 
Ressalva-se a Fazenda Pública no direito de constituir novos créditos incidentes sobre a 
Inscrição econômica acima identifica e que, porventura, venham a ser apurados 
posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais, no direito de 
consolidar à inscrição econômica l Imobiliária acima epigrafada os débitos porventura 
vinculados a outras inscrições econômicas I' Imobiliária em decorrência da não atualização 
dos dados cadastrais. Por-ser verdade, firma a presente CERTIDÃO para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. 

FINALIDADE DA CERTIDÃO: 

OBSERVAÇÕES: 

  \JW \16 ll 
f  3.. B BU|, 06 de etembro de 2017 AMO 

Qualquer rasura invalida acertidãr 

O PRESENTE TERÁ O PRAZO DE VALIDADE DE 130 DIAS. 
L ,, ,,_.__ , > . ..  ____r,>.__..__ 



16/10/2017 htlpszl/mvwsifgecaixzãrg ovbrfEmpresa/CrlICrf/FgeC FSImprimlrPapeLaspWAR PessoaM alriz=2649183&VAR Pessoa= 

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 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: 12/10/2017 a 10/11/2017 

Certificação Número: 2017101201471597599380 

Informação obtida em 16/10/2017, às 17:10:13. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta' 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 

www.caixa.gov.br 

26491838NARUf=  . 7 



 à 
PODER JUDlCTÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÊBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 23.407.794/0001-O8 
Certidão n°: 134300790/2017 
Expedição: 26/O7/2017, às 18:43:05 
Validade: 21/O1/2018 - 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° 23.407.794/0001-08, NÂO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores ã data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários 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. 



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
BAMBUÍ 

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA 

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca. até a 

presente data, nas ações especificas de concordata Preventiva l Suspensiva, Falência de Empresários. 
Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, 
Recuperação Judicial. NADA CONSTA em tramitação contra: 

Nome: ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP 
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 CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados 
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados; 

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo 
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(httpz/lwwwtjmgjusbr), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição; 

d) esta Certidão tem a mesma validade da emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça 
Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, incluindo os processos 
físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe e o Sistema CNJ (Ex- 
Projudi); 

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas 
aqui mencionadas. 

Certidão solicitada em 11 de Setembro de 2017 às 13:40 

BAMBUÍ, 12 de Setembro de 2017 às 16:03 

Código de Autenticação: 1709-1216-0315-0335-1177 

Para validar est_a certidão, acesse o sitio do TJMG (mvwtjmgjusbr) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO 
¡AUTENTICAÇAO 2 informando o código. 

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualque 
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possivel adulteração ou tentativa 
de fraude. 

1 de 1 

1 



ISRAEL E ISRAEL LTDA - CN PJ.23.407.794/0001-08 
Rua Padre DomingosJ 17 - Cerrado - Bambu¡ - MG - Tel.37-3431-l209 - supermercadoisrel@hotmail.com 

ANEXO III 

PREGÃO ELETRÕNIÇO DE REGISTRO DE PREÇOS DE N° 09/2017 
PROCESSO LICITATORIO N° 301/2017 
MENOR PREÇO POR LOTE 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA PE FATO 
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇAO DECLARAÇAO 

A Signatária ISRAEL E ISRAEL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 23.407.794/0001- 
08, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr PAULO JOSÉ ISRAEL 
AZEVEDO, portador do Documento de Identidade n° M-8.641.ll1 - SSPMG e inscrito 
no CPF sob o 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 superveniêncía de fato impeditivo da habilitação, conforme art. 
32, parágrafo 2° da Lei n” 8.666/93. 

PIUMHI - MG, 25 de outubro de 2017. 

o 3x 
ISRAEL E ISRAEL LTDA 
CNPJ.23.407.794/0001-08 
PAULO JOSÉ ISRAEL AZEVEDO 
CPF.436.040.996-68 

:nu-s- 

l§3.4o7.794/ooo1-o 
Israel e Israel ...toa 

uma; 

Rua Padre Domingos, 117 
Cerrado - CEP 38900-000 

Lm_ Bambu¡ - MG _J 

“ã 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ 
Praça Mozart Tôrres, n° 68 Centro. 
38900-000 BAMBUÍ-MINAS GERAIS- 
Telefax: (0xx37) 3431 - 5180 CGC: 20.920.567/00O1~93. 

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA 

Atestamos para fins de cadastro e concorrência perante órgãos públicos Federais, 
Estaduais e Municipais, que a empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA, sediada no Endereço 
Rua Padre Don1ingos,1l7 - Cerrado - Bambuí - MG, Cep.38900- 
O00,CNPJ.23.407.794/0001-08, forneceu no ano de 2014, e continua a fornecer neste 
Ano de 2015, Corte de frango em geral, gêneros alimentícios em geral, hortifrut 
Granjeiros, produtos de limpeza e higiene pessoal, GLP, Água mineral, Cestas Básicas, 
Papelaria em geral, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI, Praça mozaIt 
torres, 68 - Centro - Bambuí - MG, cep.38900.000, inscrita no CNPJ.20.920.567/000I- 
93. 

Atestamos ainda que a empresa atende satisfatoriamente, com atendimento regular 
e pontualidade em relação aos compromissos estipulados por este município, por via De 
pregão. 

niscÉsm c c ' 

o ORIGINAL E CONFJRMAMOS sun EXATIDÃO 

5515705 M540 neàgü 
a 0./ 

1' _ RA i ' 80 cont (Os 

SAAE Piumhi - !EG 

Alvaro 



ISRAEL E ISRAEL LTDA - CNPJ.23.407.794I0001-08 
Rua Padre Domíngos,117 - Cerrado - Bambuí - MG 

TeI.3T-3431-1209 - email - supermercadoisrael@hotmaiI.com 
BAMBUI - MG, 25 DE OUTUBRO DE 2017. 

APRESENTAMOS PROPOSTA ALINHADA COM O RESULTADO DO EDITAL; 

item quant unid. Espeficicao vr.unit vntotal Marca 

1 720 unid Açucar cristal cl5 kg Confsolicitado 7,00 5.040,00 Delta 

2 1440 unid Arroz agulhinha tipo 1 c/5 kg Conf.so|icitado 11,30 16.272,00 Confiança 

3 1440 unid Café em po 250g Conf.so|icitado 3,75 5.400,00 Biagini 

4 720 unid Creme dental 90g Confsolicitado 1,92 1.382,40 Close up 

5 720 unid Extrato tomate 340g_ Conf.solicitado_ 3,45 2.484,00 Elefante 

6 720 unid Farinha milho 500g Confsolicitado 1,05 756,00 Confiança 

7 720 unid Farinha Ligo especial Confsolicitado 1,99 1.432,80 Clarice 

8 1440 unid Feijão carioca tipo 1 Conf.solicitado 2,69 3.873,60 Dandão 

9 720 unid Flocos de milho 500g Conf.soIicitado 2,84 2.044,80 Milharina 

10 720 unid Fubá milho 500g Confsolicitado 0,59 424,80 Solar 

11 720 unid Doce goiaba SQQ Confsolicltado 3,00 2.160,00 Predilecta 

12 1440 unid Macarrão espaguete 500g Conf.solicilado 1,60 2.304,00 Don sapore 

13 2160 unid Oleo soja 900 ml Confsolicitado 3,24 6.998,40 Abc 

14 720 unid Polvilho doce tipo 1 cl1 kg Conf.solicitado 4,56 3.283,20 Matuto 

15 720 unid Sal refinado cl1 kg Confsolicitado 0,68 489,60 União ouro 

VALOR DE UMA CESTA BASICA 54.345,60 
cinquenta e quatro mil trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos. 

No preço proposto, que contiruira a única e completa remuneração, estão computados o lucro 
e tosos os custos, inclusive impostos direto e indiretos, obrigações tributarias, trabalhistas e 
previdenciarias, 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 EDlTAL 
Loca de entrega: de acordo com EDITAL 
Declaro, que esto e acordo com todas as normas deste edital e seus anexos. 

i 

ISRA AEL LTDA 

RUA PADRE DOMINGOSH 17 - CERRADO - BAMBUI - MG. TEL.37-3431-1209 
Email - supermercadoisraeI@hotmail.com 
ccorrente - 11.525-8 - agencia 522-3 - BANCO DO BRASIL S.A 
PAULO JOSE ISRAEL AZEVEDO 
CPF.436.040.996-68 

   

¡í3.4o7.794/o001-0@ 
Israel e Israel Ltda 

Rua Padre Domingos, 117 
Cerrado - CEP 38900-000 

L_ Bambuí - MG __J 



Serviço utônomo de Água e Esgoto 

CO DE REGISTRO DE PREÇOS, N°09/2017 

 para fornecedores de Gêneros AIimenTícíos e de  .Pessoal, destinados aos servidores públicos municipais 
afvos do SAAE de Piumhi-MG. 

FORNECEDORES: 
.ISRAEL E ISRAEL LTDA- EPP 

METRO COMERCIAL LTDA 

PASTA 02 



 
serviço Autônomo de gua e Esgoto 

lícitacoes@saaepiumhi.cum.br CNPJ: 23.782.816¡000l-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIU MHUMG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS N° 

09/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 301/2017 

ANALISE DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS 

Aos 06 (seis) dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, a 
Comissão de Avaliação, Fiscalização de Amostras de Bens Licitados do Serviço 
Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi, Maria das Graças Ferreira Barros 
Goulart - Presidente, Rosilaine Ferreira Silva figueiredo - Membro e Adilson 
José Pereira-Membro, designada pelo Eng° Odécio da Silva Melo - Diretor 
Executivo do SAAE, conforme Portaria n° SAAE-PIU-036I2017 de 27/06/2017, 
reuniram-se na sede do SAAE de Piumhi-MG , localizada na Praça Zeca Soares 
n° 211, Centro, a fim de julgar as amostras apresentadas pelas empresas 
licitantes conforme as condições e especificações estabelecidas no item 10.6 do 
Edital Pregão Eletrônico n° 0912017 e Processo Licitatório n° 30112017. 
As empresas vencedoras do processo licitatório protocolaram dentro do prazo 
estabelecido no edital no item 10.6, a entrega das amostras dos lotes dos quais 
foram vencedoras, sendo: ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP vencedora do Lote I 

e METRO COMERCIAL LTDA vencedora do Lote II. 
Após análise e verificação das amostras essa comissão julgou compativeis com 
o edital todas as amostras apresentadas dos itens da Cesta Básica, portanto, 
CLASSIFICADAS para fornecer os lotes objeto da Licitação. 

r eira Barros Goulart Maria das Gra ' 

es¡ ente 

1520.9 
Iiaine Fe ira Silva Figueiredo 

Me bro 

  

. f 
dilson José Pereira 

Membro 
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Assunto: Amostras Cestas Básica- Israel e Israel 

De: Jaqueline Souza <jaque|inesouza11@gmai|.com> 
Data: 06/11/2017 09:12 
Para: |icítacoes3@saaepiumhi.com.br 
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Assunto: Amostras Cesta Básica - Metro Comercial 

De: Jaqueline Souza <jaqueIínesouza11@gmaiI.com> 
Data: 06/11/2017 09:09 
Para: Iicitacoes3@saaepiumhi.com.br 
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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 301 l 2017 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação e seus membros colaboradores, nomeados peio(a) PORTARIA 
SAAE-P|U 18/2017, reunidos nesta data, processaram a licitação 009/201? na modalidade Pregão Eletrônico, 
decorrente do processo 301/2017, obtendo os resultados discriminado abaixo. 

 
23.407.794/0001-08 ISRAEL E iSRAEL LTDA EPP 54345.50 
24 39 800/0001-54 METRO COMERCiAL LTDA ME 18055.20  

Assim, adjudico a presente licitação para o(s) iicitante(s) supracitado(s), pelo valor total discriminado acima. 

Piumhi - MG, terça-feira, 7 de novembro de 2017 

Sistema: MGFCompras - TerrnoDeAdjudicacaoo1 .rpt Prot: 13720 I 2017 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 0009/2017 . r A 

_ LICITANET” 
TERMO DE ADJUDICAÇAO  

O(a) pregoeirg(a) do(a) _SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG comunica aos interessados e 

participantes do PREGAO ELETRONICO N° 0009] 203.7 referente: 0 PRESENTE CERTAME TEM POR OBJETO A SELEÇAO DA 
PROPOSTA MAIS VANTAJOSA A ADMINISTRACAO, VISANDO 0 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRA TAÇAO COM RESERVA DE COTA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA MICROEMPRESAS - ME, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP OU EQUIPARADAS PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE 
HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS DO SERVIÇO AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 1.804/2007 E SUAS Al. TERAÇOES CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
DO ANEXO I DESTE EDITAL. , que ADJUDICA o objeto do certame a(s) empresa(s): 

Fornecedor: ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP - 23.407.794/0001-08 
Lute Quant_ Unid_ Descñção Marca V. Unit. V. Total V. Unit. V. Total Adjdo Adjclo orçado orçado E°°“°“"° 

AÇÚCAR CRISTAL, contendo no 
mínimo 99,3 % de sacarose, 

'N deverá ser fabricado de suco de 
cana, livre de fermentaáo, isento 
de matéria terrosa, de parasitas e 

de detritos animais ou vegetais. 
Embalagem primária em sacos 

plástioos resistentes de 5 kg. No 
rótulo deverá trazer a 

1 720,00 un denominação "açúcar", seguido do DELTA R$ 7,00 R$ 5.040,00 R$ 8,96 R$ 6.451,20 21,88% 
tipo e a classiñcação - 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. 

CREME DENTAL com FLúoR E 

MICROPAERICULAS DE ORLCIO, 

1 720,00 un embalagem com 90 gramas. Gel CLOSE UP R$ 1,92 R$ 1.382,40 R$ 3,29 R$ 2.368,80 41,64% 
dental com flúor ativo, baixa 

abrasividade, 90g, vários sabores. 

FLOCOS DE MILHO, tipo Cozido, 
enriquecido com ferro e ácido 
fólico, milho livre tegumento, seco, q - tostado e recoberto, características 
adicionais enriquecido com 
vitaminas e sais minerais, com glú, 
Pacote de 500 gr. Necessária 

1 720,00 un Rotulagem Nutricional Obrigatória. MILHARINA R$ 2,84 R$ 2.044,80 R$ 3,58 R$ 2.577,60 20,67% 
(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. 

POLVILHO DOCE, tipo 1, origem 
amiláceo mandioca, tipo grupo 
fécula. Embalagem, pacotes de 1 

kg. Necessária Rotulagem 
1 720,00 un Nutricional Obrigatória. (RDC 259 MATUTO R$ 4,56 R$ 3.283,20 R$ 5,96 R$ 4.291,20 23,49% 

de 20 de setembro de 2002) 
(ANVISA). Validade: No minimo 3 

(três) meses a partir da data de 
entrega 

1 720,00 un FUBÁ DE MILHO enriquecido C0n1 SOLAR R$ 0,59 R$ 424,80 R$ 2,46 R$ 1.771,20 76,02% 
ferro e ácido fólico. Produto obtido 

pela moagem do grão de milho, 
desgerminado ou não. 0 produto 
deverá conter no máximo 12g de 

sócio por porção de 50g. Deverá 

ser fabricado a partir de matérias 
primas sãs, limpas, isentas de 
matéria terrosa e parasita. Não 

poderá estar úmido, fermentado 

httpsJ/Iicitanetcom.brlpefpregaolimpjdj.php?p=MzA1Nw== 1/7 
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ou rançoso. Embalagem pacotes 
de 500 g. Necessária 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. 

FARINHA DE MILHO. Produto 

obtido pelo grão de milho 
desgerminado, de baixa umidade 
em flocos íntegros, homogêneos e 
isentas de substâncias não 
comestíveis e sujidades. No rótulo 
deverá constar a denominação do 
produto de acordo com a sua 

designação e classificação. 
Rotulagem Nutricional Obrigatória. 
(RDC 259 de 20 de setembro de 

2002) (ANVISA). Embalagem em 

pacotes de plástioo transparente 
resistente e incolor de 500gr. 
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. 

- SAL REFINADO, extra, iodado. [X Cloreto de sódio catalisado, 

extraído de fontes naturais. 

Obrigado à adião de sais de iodo 
(íodeto de potássio, iodato de 

potássio ou outro sal de iodo não 
tóxico) e antiumectante. 
Embalagem, pacotes de 1 kg. 0 
rótulo deverá trazer a 

denominação “sal” seguida de sua __ 

1 720,00 un classificação. Deverá também UNIAO R$ 0,68 R$ 489,60 R$ 1,16 R$ 835,20 41,38% 
constar do rótulo, a declaraáo 
"iodeto" e a declaração dos 
antiumectantes adicionados. 
Registro no Ministério da 

Agricultura. 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. 

ARROZ AGULHINHA TIPO 1, 

beneficiado, polido, limpo, grãos 
inteiros, longos e ñnos em pacotes 

de 5 kg. O produto deve conter no 
minimo 90% de grãos inteiros e 

"Â não poderá apresentar mais que 
15% de umidade. Embalagem em 
pacotes de plástico transparente, 
resistente e incolor. 0 produto 
deverá ser rotulado de acordo com 

o cereal de origem e classiñcação 

- 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. 

CAFE EM PÓ, torrado e moído, 
embalagem aluminizada em pacote 
de 250 gramas. O produto deverá 
ser 100% arábica oonillon, bebida 
dura, torração média e conter selo 

de qualidade e pureza (ASIC). 
Validade: No minimo 2 (dois) 
meses, a partir da data de entrega 

1 2.160,00 un ÓLEO REFINADO DE SOJA, 900 rnI, ABC R$ 3,24 R$ 6.998,40 R$ 3,33 R$ 7.192,80 2,70% 

tendo sofrido processo tecnológico 
adequado como de gomagem, 
neutralizaáo, clarificação, 
frigoríticação ou não e 
desodorização. Deverá apresentar 
aspecto, cheiro, sabor e cor 
peculiares e deverá estar isento de 

1 720,00 'un CONFIANCM R$ 1,05 R$ 756,00 R$ 2,93 R$ 2.109,60 õ4,16°/o 

1 1.440,00 un CONFIANÇA R$ 11,30 R$ 15.272,00 R$ 12,79 R$ 10.417,60 11,55% 

1 1.440,00 un BIAGINI R$ 3,75 R$ 5.400,00 R$ 5,68 R$ 8.179,20 333894-1 

htlps:IIIicilanet.com.brlpelpregaolimp_adj.php?p=MzA1Nw== 2/7 
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ranço e de outras características 
indesejáveis. O produto deverá 
conter no máximo 2,909 de 
gordura monoinsaturadas por 
porção de 13ml. Na rotulagem 
deverá conter as indicações 

correspondentes à classificação e 

designação - Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 
de 20 de setembro de 2002 

(ANVISA). Embalagem de 900ml 
intactas. 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 

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 de 

primeira qualidade, "extra", 
constituído de no mínimo 95% de 

grãos na cor característica à 

variedade correspondente, de 
tamanho e formato naturais, 
maduros, limpos e secos, em 
pacotes de 1 kg. O produto não 

poderá apresentar mais que 15% 
de umidade e 0,5% de substâncias 
não comestíveis. Embalagem em 

pacotes de plástico transparente 
resistente e incolor. O produto 
deverá ser rotulado de acordo com 

o cereal de origem e 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. 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 

enriquecida com ferro. Produto 
obtido pela moagem exclusiva do 
grão de trigo são, limpo, isento de 
terra, com no máximo 15910 de 

umidade, certificado HACCP. 

Aspecto de pó ñno, branco, cheiro 
e sabor próprios. Em pacotes de 1 

kg. Embalagem, pacotes de 
polietileno transparente atóxico, ou 
papel branco. No rótulo deverá 
conter a denominação “farinha de 
trigo" seguida do tipo - Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 
de 20 de setembro de 2002 
(ANVISA). Validade: No mínimo 2 

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

MACARRÃO npc ESPAGUETE, 

com sêmola, vitaminado, não 
fermentado. O produto deverá 
conter no minimo 2,4mg de fibra 
alimentar e 3,4rn_g de ferro por 
porção de 80g. Ao serem postas 
em água não deverão turvá-la 
antes da coáo. Embalagem: 
sacos de polietileno atóxico, 
transparente, reforçado de 500gr. 
Poderá ser adicionado apenas de 
corantes naturais. As massas 

deverão trazer no rótulo a 

designação expressa de sua 

natureza - 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. 
EXTRATO DE TOMATE em 

embalagem (lata de 340g), 

DANDÃO R$ 2,69 

CLARICE R$ 1,99 

oom SAPORE R$ 1,50 

ELEFANTE R$ 3,45 

https:l/Iicitanetcom.brlpelpregaolimp_adj,php?p=MzA1Nw== 
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produto resultante de 

concentração da polpa de tomates 
maduros, sem pele e sem 
semente, por processo tecnológico 
adequado. 0 produto deverá 
conter BRIX mínimo de 18%, fibra 
alimentar mínimo de 1,2g, 
carboidratos máximo de 3g por 
porção de 30g, estar isento de 
fermentações, não indicar 
processamento defeituoso e 
apresentar a5. características: 
aspecto massa espessa, cor 
vermelha, cheiro e sabor próprio. 
No rótulo deverá constar a 

denominação do produto e sua 
classiñcação - 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. 

DOCE DE GOIABA, embalagem de 
500 gr., doce massa, sabor 
goiabada, com ingredientes: polpa 

de goiaba, açúcar, líquido e ácido 
cítrico prazo validade 12, aplicação 
sobremesa. Necessária Rotulagem 

"É 720m u" 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 

PREDILECTA R$ 3,00 R$ 2.160,00 R$ 3,45 R$ 2.484,00 13,04% 

Subtotal Lote R$ 54.345,60 

Subtotal R$ Subtotal R$ 54.345,60 72 295 2° 
- r 

24,83 “lo 

Fornecedor: METRO COMERCIAL LTDA - 24.899.800/0001-54 
Lote Quant uma Descrwão Marca V. Unit. V. Total V.Unit. V. Total Adjdo Adjdo orçado orçado E°°"°'“¡° 

AÇÚCAR CRISTAL, contendo no 
minimo 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 

"j rótulo deverá trazer a 240,00 un denominação "açúmr", seguido do DELTA R$ 7,46 R$ 1.790,40 R$ 8,96 R$ 2.150,40 16,74% 
tipo e a classiñcaáo - 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. 

CREME DENTAL COM FLÚÇR E 
MICROPAERICULAS DE CALCIO, 

2 240,00 un embalagem com 90 gramas. Gel SORRISO R$ 2,76 R$ 662,40 R$ 3,29 R$ 789,60 16,11°/u 
dental com flúor ativo, baixa 
abrasividade, 90g, vários sabores. 

FLOCOS DE MILHO, tipo cozido, 
enriquecido com ferro e ácido 
fólico, milho livre tegumento, seco, 
tostado e recoberto, características 
adicionais enriquecido com 
vitaminas e sais minerais, com glú, 
Pacote de 500 gr. Necessária 

2 240,00 un Rotulagem Nutricional Obrigatória. PACHA R$ 1,26 R$ 302,40 R$ 3,58 R$ 859,20 64,80% 
(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. 

https:lliicitanel.com.br/pelpregaofimp_adj.php?p=MzA1Nw== 4/7 
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PDLVILHO DOCE, tipo 1, origem PACHA R$ 5,96 
amiláoeo mandioca, tipo grupo 
fécula. Embalagem, pacotes de 1 

kg. Necessária Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. (RDC 259 
de 20 de setembro de 2002) 
(ANVISA). Validade: No mínimo 3 

(três) meses a partir da data de 

entrega. 

FUBÁ DE MILHO enriquecido com 
ferro e ácido fólioo. Produto obtido 
pela moagem do' grão de milho, 
desgerminado ou não. O produto 
deverá conter no máximo 12g de 
sócio por porção de 50g. Deverá 
ser fabricado a partir de matérias 
primas sãs, limpas, isentas de 
matéria terrosa e parasita. Não 

podera' estar úmido, fermentado 
ou rançoso. Embalagem pacotes 
de 500 g. Necessária 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. 

FARINHA DE MILHO. Produto 

obtido pelo grão de milho 
desgerminado, de baixa umidade 
em flocos integros, homogêneos e 
isentas de substâncias não 
comestíveis e sujidades. No rótulo 
deverá constar a_ denominação do 

produto de aoordo com a sua 
designação e ciassiñcação. 

Rotulagem Nutricional Obrigatória. 
(RDC 259 de 20 de setembro de 
2002) (ANVISA). Embalagem em 
pacotes de plástioo transparente 
resistente e incolor de 500gr. 
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. 

SAL REFINADO, extra, iodado. 
Cloreto de sódio catalisado, 
extraído de fontes naturais. 

obrigado à adição de sais de iodo 
(iodato de potássio, iodato de 
potássio ou outro sal de iodo não 

tóxico) e antiumectante. 
Embalagem, pacotes de 1 kg. O 
rótulo deverá trazer a 

denominação “sal” seguida de sua 

classificação. Deverá também 
constar do rótulo, a declaração 
"iodato" e a declaração dos 
antiumectantes adicionados. 
Registro no Ministério da 

Agricultura. 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. 

ARROZ AGULHINHA TIPO 1, 

beneñciado, polido, limpo, grãos 
inteiros, longos e finos em pacotes 
de 5 kg. O produto deve conter no 
mínimo 90°/o de grãos inteiros e 

não poderá apresentar mais que 
15% de umidade. Embalagem em 
pacotes de plástioo transparente, 
resistente e incolor. O produto 
deverá ser rotulado de acordo com 

o cereal de origem e 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 

PACHA R$ 1,50 

PACHA R$ 1,56 

UNIÃO R$ 0,83 

oo JOÃO R$ 10,25 

httpszlllicitanetcom.brfpelpregaolimp_adj.php?p=MzA1Nw== 

R$ 1.430,40 R$ 5,95 R$ 1.430,4 

R$ 350,00 R$ 2,45 R$ 590,40 390294, 

R$ 374,40 R$ 2,93 R$ 703,20 45,70% 

R$ 199,20 R$ 1,15 R$ 270,40 2214590 

R$ 4.920,00 R$ 12,79 R$ 6.139,20 19,86% 
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programação de entrega. A data 
de validade deverá constar da 

embalagem. 

CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, 
embalagem aluminizada em pacote 
de 250 gramas. 0 produto deverá 
ser 1009/:: arábica conilion, bebida 

dura, torração média e conter selo 

de qualidade e pureza (ABIC). 
Validade: No mínimo 2 (dois) 
meses, a partir da data de entrega 

ÓLEO REFINADO DE SOJA, 900 ml, 

tendo sofrido processo tecnológico 
adequado como de gomagem, 
neutralização, clarificação, 
frigoriñcação ou não e 
desodorização. Deverá apresentar 
aspecto, cheiro, sabor e cor 
peculiares e deverá estar isento de 

ranço e de outras características 
indesejáveis. 0 produto deverá 
conter no máximo 2,90g de 
gordura monoinsaturadas por 
porção de 13ml. Na rotulagem 
deverá conter as indicações 

correspondentes à classificação e 

designação - Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 
de 20 de setembro de 2002 
(ANVISA). Embalagem de 900ml 
intactas. Validade: No mínimo 3 

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

FEIJÃO OXRIOQUINHA TIPO 1 de 

primeira qualidade, "extra", 
constituído de no mínimo 95% de 

gáos na cor caracteristica à 

variedade correspondente, de 
tamanho e formato naturais, 
maduros, limpos e secos, em 
pacotes de 1 kg. O produto não 

poderá apresentar mais que 15% 
de umidade e 0,5% de substâncias 
não oomestíveis. Embalagem em 

pacotes de plástico transparente 
resistente e incolor. O produto 
deverá ser rotulado de acordo com 

o cereal de origem e 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. 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 

enriquecida com ferro. Produto 
obtido pela moagem exclusiva do 
grão de trigo são, limpo, isento de 
terra, corn no máximo 15% de 
umidade, certificado HACCP. 

Aspecto de pó ñno, branco, cheiro 
e sabor próprios. Em pacotes de 1 

kg. Embalagem, pacotes de 

polietileno transparente atóxico, ou 
papel branco. No rótulo deverá 
conter a denominação “farinha de 

trigo" seguida do tipo - Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 
de 20 de setembro de 2002 
(ANVISA). Validade: No mínimo 2 
(dois) meses a partir da data de 
entrega. Considerar as datas 
conforme programação de 
entrega. A data de validade deverá 
constar da embalagem. 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, 

com sêmola, vitaminado, não 
fermentado. O produto deverá 
conter no mínimo 2,4mg de fibra 
alimentar e 3,4mg de ferro por 
porção de 80g. Ao serem postas 

INDIANAPOLIS R$ 3,61 

SOYA R$ 3,25 

REI oo LAR R$ 3,09 

BELLO SABORE R$ 1,75 

DON SAPORE R$ 1,70 

httpsJ/licitanetcom.brlpelpregaolimp_adj.php?p=MzA1Nw== 

R$ 1.732,80 

R$ 2.340,00 

R$ 1.483,20 

R$ 420,00 

R$ 816,00 

R$ 3,33 R$ 2.397,60 

R$ 4,63 R$ 2.222,40 

R$ 2,95 R$ 708,00 

R$ 2,79 R$ 1.339,20 

2,40% 

33,2õ°/n 

40,68% 

39,07% 

617 
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em água não deverão turvá-Ia 
antes da cocção. Embalagem: 
sacos de polietileno atóxico, 
transparente, reforçado de 500gr. 
Poderá ser adicionado apenas de 
corantes naturais. As massas 

deverão trazer no rótulo a 

designação expressa de sua 

natureza - 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 

EXTRATO DE TOMATE em 

embalagem (lata de 340g), 
produto resultante de 

concentração da polpa de tomates 
maduros, sem pele e sem 

semente, por processo tecnológico 
adequado. O produto deverá 
conter BRIX minimo de 18%, fibra 
alimentar mínimo de 1,29, 
carboidratos máximo de 3g por 
porção de 30g, estar isento de 

fermentações, não indicar 
processamento defeituoso e 

2 240,00 un apresentar as. caracteristicas: BONARE R$ 1,67 R$ 400,80 R$ 3,90 R$ 936,00 57,18°/u rj aspecto massa espessa, cor 
vermelha, cheiro e sabor próprio. 
No rótulo deverá constar a 

denominação doproduto e sua 

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. 

DOCE DE GOIABA, embalagem de 
500 gr., doce massa, sabor 
goiabada, com ingredientes: polpa 

de goiaba, açúcar, liquido e ácido 
cítrico prazo validade 12, aplicação 
sobremesa. Necessária Rotulagem 

2 240,00 un Numdona¡ Obñgatória' (RDC 259 MINAS MAIS R$ 3,43 R$ 823,20 R$ 3,45 R$ 828,00 0,58% 

de 20 de setembro de 2002) 
(ANVISA). Validade: No mínimo 3 

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

"N Subtotal Lote R$ 10.055,20 

Subtotal R$ Subtotal R$ 18.055,20 24398140 25,08%: 

T tal G l R 

Total Geral R$ 72.400,80 ° 96_§'§'3'6â 24,39% 

PIUMHI-MG, 07 de Novembro de 2017. 

i. i 
pá¡ .Q ;iêii 

JAQUELINE AP the, IDA DE SOUZA l 
Pre c oeiro(a) 

       A 
t' l 
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 SAI-REQ 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
diretoria saae lumhLcomJ-.rr CNPJ:23.782.816I00O110 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 379254300 PIUMHl/MG -Telefax 31-3371-1332 

PARECER JURÍDICO 

 
Trata-se o feito de procedimento licitatório autuado sob o n. 301/2017, na 

modalidade pregão eletrônico “menor preço por lote” que recebeu o número 9/2017, tendo 
por objeto aquisição de cestas básicas para distribuição aos servidores da Autarquia. 

0 processo foi devidamente autuado e instruído com cotações de pesquisa de 
mercado, orçamento estimado para a contratação, autorização para abertura de processo de 
compra, classificação de modalidade de licitação, Portaria que designa Pregoeira no âmbito 
do SAAE e Resolução Regulamentadora do Pregão Eletrônico no âmbito da Autarquia, dentre 
outros documentos. 

0 Edital e seus anexos foram submetidos à análise desta assessoria jurídica, 
nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei de Licitações. 

Referido instrumento foi publicado no jornal Folha da Manhã, Imprensa 
Oficial do Estado de Minas Gerais, Jornal o Tempo e afixação na forma do art. 72 da LOM, 
conforme certificado pela Pregoeira. 

Foi respeitado o prazo estabelecido no inc. V do art. 4° da Lei n.l0.520/2012. 

Foi realizada a sessão na plataforma do Pregão Eletrônico com abertura da fase 
de lances, tendo manifestado interesse em participar as seguintes empresas: ISRAEL E 
ISRAEL LTDA - EPP, METRO COMERCIAL LTDA e MERCEARIA MARCOPAN 
LTDA, tanto para o lote destinado ao mercado em geral, como àquele relativo a cota 
exclusiva de ME e EPP. 

. Após a apresentação dos lances, logrou-se vencedora no certame em relação ao 
lote 1, a empresa ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP, ao passo que, a empresa METRO 
COMERCIAL LTDA venceu o lote 2. 

As empresas disponibilizaram para conferência, a documentação de habilitação 
na forma virtual, enviando, posteriormente os originais, juntamente com as propostas finais 
ajustadas. 

Após a aprovação das amostras, foram-lhes adjudicados os objetos, tendo em 
vista a ausência de interposição de recursos. 

Portanto, conclui-se que os atos realizados guardaram consonância com a Lei 
n. 8.666/93 e Lei n. 10.520/2000, autorizando, portanto, a homologação do certame. 

É o parecer, sub censura. 

Piumhi, 7 de novembro de 2017. 
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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$ 72.400,80 
(setenta e dois mil, quatrocentos reais e oitenta centavos), e encaminho-o para a seção de contabilidade. 

Piumhi - MG, terça-feira, 7 de novembro de 2017 

Odéci da Silva Melo 
Diretor 

Protocolo..... 13.729 I 2017 07/11/2017 00:00:00 

N” Processo... 9 l' 2.017 

TÍPD PFOCBSSO.. Processo de compra 

Modalidade..... Pregão Eletrônico 

Responsável... 

Finalidade ...... ..Homologação 

Sistema: MGFCompi-as - TermoDeHon-iologacaom .rpt 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 0009/ 2017 r t ' A 

_, LICITANET” 
TERMO DE HOMOLOGAÇAO  

_ HOMOLOGO o resultado do procedimento licitatório supracitado, cujo objeto é: O PRESENTE CERTAME TEM 
POR OBJETO A SELEÇAO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA A ADMINISTRAÇAO, VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO COM RESERVA DE COTA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA 
MICROEMPRESAS -IML-j EMPREMS DE PEQUENO PORTE - EPP OU EQUIPARADASfARA O FORNECIMENTO DE 
GENEROS ALIMENTICIOS E DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS 
DO SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 1.804/2007 E SUAS AL TERA ÇOES; 
CONFORME ESPECIFICJIIÇOES DO ANEXO I DESTE EDITAL. , que foi ADJUDICADO à(s) empresa(s): 

Fornecedor: ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP - 23.407.794I0001-08 
V. Unit. V. Total V. Unit. V. Total 

Adjdo Adjdo orçado orçado E°°“°'“¡° Lote Quant. Unid. Descrição Marca 

AÇÚCAR CRISTAL, oontendo no 
minimo 99,3 °/o 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 

1 720,00 un denominação “açúcar”, seguido do DELTA R$ 7,00 R$ 5.040,00 R$ 3,96 R$ 6.451,20 21,88% 
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. 

CREME DENTAL COM FLÚ_OR E 
MICROPAERICULAS DE CALCIO, 

1 720,00 un embalagem com 90 gramas. Gel CLOSE UP R$ 1,92 R$ 1.382,40 R$ 3,29 R$ 2.368,80 41,64% 
dental com flúor ativo, baixa 
abrasividade, 90g, vários sabores. 

FLOCOS DE MILHO, tipo cozido, 

enriquecido com ferro e ácido 
fólico, milho livre tegumento, seco, 

tostado e recoberto, características 
adicionais enriquecido com 

[W vitaminas e sais minerais, com glú, 
Pacote de 500 gr. Necessária 

1 720,00 un Rotulagem Nutricional Obrigatória. MILHARINA R$ 2,84 R$ 2.044,80 R$ 3,58 R$ 2.577,60 20,67% 
(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. 

POLVILHO DOCE, tipo 1, origem 
amiláceo mandioca, tipo grupo 
fécula. Embalagem, pacotes de 1 

kg. Necessária Rotulagem 
1 720,00 un Nutricional Obrigatória. (RDC 259 MATUTO R$ 4,56 R$ 3.283,20 R$ 5,96 R$ 4.291,20 2149070 

de 20 de setembro de 2002) 
(ANVISA). Validade: No minimo 3 

(três) meses a partir da data de 
entrega 

1 720,00 un FUBÁ DE MILHO enriquecido com SOLAR R$ 0,59 R$ 424,80 R$ 2,46 R$ 1.771,20 76,02% 
ferro e ácido fólico. Produto obtido 

pela moagem do grão de milho, 
desgerrninado ou não. O produto 
deverá conter no máximo 12g de 
sócio por porção de 50g. Deverá 

ser fabricado a partir de matérias 
primas sãs, limpas, isentas de 
matéria terrosa e parasita. Não 

poderá estar úmido, fermentado 

ou rançoso. Embalagem pacotes w.) 
de 500 g. Necessária Rotulagem 

https:Hlicitanetoom.brfpelpregaolimp__homolog.php?a=1&p=MzA1Nw== 1/7 
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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. 

FARINHA DE MILHO. Produto 
obtido pelo grão de milho 
desgerminado, de baixa umidade 
em flocos integros, homogêneos e 
isentas de substâncias não 

comestíveis e sujidades. No rótulo 
deverá constar a denominação do 

produto de acordo com a sua 

designação e classiñcaão. 
Rotulagem Nutricional Obrigatória. 
(RDC 259 de 20 de setembro de 

2002) (ANVISA). Embalagem em 

pacotes de plástico transparente 
resistente e incolor de 500gr. 
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. 

SAL REFINADO, extra, iodado. 
Cloreto de sódio catalísado, 
extraído de fontes naturais.  Obrigado à adição de sais de iodo 

(iodeto de potássio, iodato de 
potássio ou outro sal de iodo não 
tóxico) e antiumectante. 
Embalagem, pacotes de 1 kg. O 
rótulo deverá trazer a 

denominação “sa!" seguida de sua 

1 720,00 un classificação. Deverá também UNIÃO R$ 0,68 R$ 489,60 R$ 1,16 R$ B35,20 41,38% 
constar do rótulo, a declaração 
"iodeto" e a declaração dos 
antiumectantes adicionados. 
Registro no Ministério da 

Agricultura. 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 emba_lagem. 

ARROZ AGULHINHA TIPO 1, 

beneñciado, polido, limpo, grãos 
inteiros, longos e ñnos em pacotes 
de 5 kg. O produto deve conter no 
minimo 90% de grãos inteiros e 

não poderá apresentar mais que 
15% de umidade. Embalagem em /'\ pacotes de plástico transparente, 
resistente e incolor. O produto 
deverá ser rotulado de acordo com 
o cereal de origem e classiñcação 

- 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. 

CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, 
embalagem aluminizada em pacote 
de 250 gramas. O produto deverá 
ser 100% arábica conillon, bebida 

dura, torração média e conter selo 

de qualidade e pureza (ABIC). 
Validade: No minimo 2 (dois) 
meses, a partir da data de entrega 

1 2.150,00 un ÓLEO REFINADD DE SOJA, 900 ml, ABC R$ 3,24 R$ 6.998,40 R$ 3,33 R$ 7.192,80 2,70% 

tendo sofrido processo tecnológico 
adequado como de gomagem, 
neutralização, clariñcação, 

frigoriricação ou não e 
desodorízação. Deverá apresentar 
aspecto, cheiro, sabor e cor 
peculiares e devera' estar isento de 't 
rango e de outras caracteristicas 
indesejáveis. O produto deverá 

1 720,00 un CONFIANÇA R$ 1,05 R$ 756,00 R$ 2,93 R$ 2.109,60 64,16% 

1 1.440,00_ un CONFIANÇA R$ 11,30 R$ 16.272,00 R$ 12,79 R$ 18.417,60 11,65%: 

1 1.440,00 un BIAGINI R$ 3,75 R$ 5.400,00 R$ 5,68 R$ 8.179,20 33,98% 

htlps:I/licitanetoom.brlpeipregaolimp_homolog.php?a=1&p=MzA1Nw== 2/7 
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conter no máximo 2,909 de 
gordura monoinsaturadas por 
porção de 13ml. Na rotulagem 
deverá conter as indicações 
correspondentes à classiñcação e 

designação - Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 
de 20 de setembro de 2002 

(ANVISA). Embalagem de 900ml 
intactas. 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 

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 de 

primeira qualidade, “extra”, 
constituido de no minimo 95% de 

grãos na cor característica à 

variedade correspondente, de 

tamanho e formato naturais, 
maduros, limpos e secos, em 

pacotes de 1 kg. O produto não 
poderá apresentar mais que 15% 
de umidade e 0,5% de substâncias 
não comestíveis. Embalagem em 

pacotes de plástico transparente 
resistente e incolor. 0 produto 
deverá ser rotulado de acordo com 

o cereal de origem e 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. 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 

enriquecida com ferro. Produto 
obtido pela moagem exclusiva do 
grão de trigo são, limpo, isento de 
terra, com no máximo 15% de 
umidade, certificado HACCP. 

Aspecto de pó ñno, branco, cheiro 

e sabor próprios. Em pacotes de 1 

kg. Embalagem, _pacotes de 
polietileno transparente atóxico, ou 
papel branco. No rótulo deverá 
conter a denominação "farinha de 
trigo" seguida do tipo - Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 
de 20 de setembro de 2002 

(ANVISA). Validade: No minimo 2 
(dois) meses a partir da data de 
entrega. Considerar as datas 
conforme programação de 
entrega. A data de validade deverá 
constar da embalagem. 

MACARRÃO n90 ESPAGUETE, 

com sêmola, vitaminado, não 

fermentado. 0 produto deverá 
conter no mínimo 2,4mg de fibra 
alimentar e 3,4mg de ferro por 
porção de 80g. Ao serem postas 
em água não deverão turvá-la 
antes da cocção. Embalagem: 
sacos de polietileno atóxlco, 
transparente, reforçado de 500gr. 
Poderá ser adicionado apenas de 
corantes naturais. As massas 

deverão trazer no rótulo a 

designação expressa de sua 
natureza - 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. 

EXTRATO DE TOMATE em 
embalagem (lata de 340g), 
produto resultante de 

concentração da polpa de tomates 

DANDÃO R$ 2,59 

CLARICE R$ 1,99 

DON SAPORE R$ 1,60 

ELEFANTE R$ 3,45 

httpszlllicitaneLcom.brlpelpregaolimLhomolog.php?a=1&p=MzA1Nw== 

R$ 3.373,50 

R$ 1.432,80 

R$ 2.304,00 

R$ 2.484,00 

R$ 4,53 R$ 5.557,20 

R$ 2,95 R$ 2.124,00 

R$ 2,79 R$ 4.017,60 

R$ 3,90 R$ 2.808,00 

V* 

41,90% 

32,54% 

42,65% 

1 1,54% 
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maduros, sem pele e sem 

semente, por prooesso tecnológico 
adequado. O produto deverá 
conter BRIX mínimo de 18%, ñbra 
alimentar mínimo de 1,2g, 

carboidratos máximo de 3g por 
porção de 30g, estar isento de 

fermentações, não indicar 
processamento defeituoso e 
apresentar as. características: 
aspecto massa espessa, cor 
vermelha, cheiro e sabor próprio. 
No rótulo deverá constar a 

denominação do produto e sua 

classiñcação - 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 emba_lagem. 

DOCE DE GOIABA, embalagem de 
500 gr., doce massa, sabor 
goiabada, com ingredientes: polpa 
de goiaba, açúcar, liquido e ácido 
cítrico prazo validade 12, aplicação 
sobremesa. Necessária Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. (RDC 259 

de 20 de setembro de 2002) 
7X (ANVISA). Validade: No minimo 3 

._ (três) meses a partir da data de 

entrega. Considerar as datas 
conforme programação 

1 720,00 un PREDILECTA R$ 3,00 R$ 2.160,00 R$ 3,45 R$ 2.484,00 13,04°/o 

Subtotal Lote R$ 54.345,60 

Subtotal R$ Subtotal R$ 54.345,60 72 295 2o 
- r 

24,83°/o 

Fornecedor: METRO COMERCIAL LTDA - 24.899.800/0001-54 
V. Unit. V. Total V. Unit. V. Total 

Adjdo Adjdo orçado orçado E°°"°'“¡° Lote Quant. Unid. Descrição Marca 

AÇÚCAR CRISTAL, contendo no 
mínimo 99,3 % de sacarose, 
deverá ser fabricado de suco de 

cana, livre de fermentaáo, 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 

2 240,00 Ul'l denominação "açúcar", seguido do DELTA R$ 7,46 R$ 1.790,40 R$ 8,96 R$ 2.150,40 16,74%  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. 

CREME DENTAL com FLÚOR E 
MICROPAERICULAS DE CALCIO, 

2 240,00 un embalagem com 90 gramas. Gel SORRISO R$ 2,76 R$ 662,40 R$ 3,29 R$ 789,60 16,í1°/o 
dental oom flúor ativo, baixa 

abrasividade, 90g, vários sabores. 

FLOCOS DE MILHO, tipo cozido, 
enriquecido com ferro e ácido 
fólico, milho livre tegumento, seco, 
tostado e recoberto, caracteristicas 
adicionais enriquecido com 
vitaminas e sais minerais, oom glú, 
Pacote de 500 gr. Necessária 

2 240,00 un Rotulagem Nutricional Obrigatória. PACHA R$ 1,26 R$ 302,40 R$ 3,58 R$ 859,20 64,80% 
(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. 

2 240,00 un POLVILHO DOCE, tipo 1, origem PACHA R$ 5,96 R$ 1.430,40 R$ 5,96 R$ 1.430,40 0,00 
amiláceo mandioca, tipo grupo 

httpsz/llicitanetcom.br/pelpregaolimpjomolog.php?a=1&p=MzA1Nw== M) 4/7 
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*É 

240,00 

240,00 

240,00 

480,00 

un 

un 

un 

un 

Licitanet - Termo de Homologação 

fécula. Embalagem, pacotes de 1 

kg. Necessária Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. (RDC 259 

de 20 de setembro de 2002) 
(ANVISA). Validade: No minimo 3 

(três) meses a partir da data de 

entrega. 

FUBÁ DE MILHO enriquecido com 

ferro e ácido fólico. Produto obtido 

pela moagem do grão de milho, 
desgerminado ou não. O produto 
deverá conter no máximo 12g de 
sócio por porção de 50g. Deverá 

ser fabricado a partir de matérias 
primas sãs, limpas, isentas de 
matéria terrosa e parasita. Não 

poderá estar úmido, fermentado 
ou rançoso. Embalagem pacotes 
de 500 g. Necessária 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 a5 datas 
conforme programação de 

entrega. A data de validade deverá 
constar da embalagem. 

FARINHA DE MILHO. Produto 

obtido pelo grão de milho 
desgerminado, de baixa umidade 
em flocos integros, homogêneos e 

isentas de substâncias não 
comestíveis e sujidades. No rótulo 
deverá constar a denominação do 

produto de aoordo com a sua 

designação e classificação. 
Rotulagem Nutricional Obrigatória. 
(RDC 259 de 20 de setembro de 
2002) (ANVISA). Embalagem em 
pacotes de plástico transparente 
resistente e incolor de 500gr. 
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. 

SAL REFINADO, extra, iodado. 
Cloreto de sódio cataiisado, 
extraído de fontes naturais. 
Obrigado à adição de sais de iodo 
(iodeto de potássio, iodato de 
potássio ou outro sal de iodo não 

tóxico) e antiumectante. 
Embalagem, pacotes de 1 kg. 0 
rótulo deverá trazer a 

denominação "sal" seguida de sua 
classificação. Deverá também 
constar do rótulo, a declaração 
"iodeto" e a declaração dos 
antiumectantes adicionados. 
Registro no Ministério da 

Agricultura. 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. 

ARROZ AGULHINHA TIPO 1, 

beneficiado, polido, limpo, grãos 
inteiros, longos e ñnos em pacotes 

de 5 kg. O produto deve conter no 
minimo 90% de grãos inteiros e 

não poderá apresentar mais que 
15% de umidade. Embalagem em 
pacotes de plástico transparente, 
resistente e incolor. O produto 
deverá ser rotulado de acordo com 

o cereal de origem e 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 

PACHA R$ 1,50 

PACHA R$ 1,56 

UNIÃO R$ 0,83 

DO JOÃO 

httpszlflicitanet.com.brlpefpregao/irnpjomolog.php?a=1&p=MzA1Nw== 

R$ 360,00 

R$ 374,40 

R$ 199,20 

R$ 10,25 R$ 4.920,00 

R$ 2,46 R$ 590,40 

R$ 2,93 R$ 703,20 

R$ 1,16 R$ 278,40 

R$ 12,79 R$ 6.139,20 

39,02% 

46,76% 

28,45% 

19,86“/o 
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2 

480,00 

720,00 

480,00 

240,00 

480,00 

Un 

un 

un 

un 

un 

Licitanet - Termo de Homologação 

de validade deverá constar da 

embalagem. 

CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, 
embalagem aluminizada em pacote 
de 250 gramas. O produto deverá 
ser 100% arábica conillon, bebida 

dura, torração média e conter selo 

de qualidade e pureza (ABIC). 
Validade: No mínimo 2 (dois) 
meses, a partir da data de entrega 

ÓLEO REFINADO DE SOJA, 90o ml, 

tendo sofrido processo tecnológico 
adequado como de gomagem, 
neutralização, clarificação, 
frigorificação ou não e 

desodorização. Deverá apresentar 
aspecto, cheiro, sabor e cor 
peculiares e deverá estar isento de 
rango e de outras caracteristicas 
indesejáveis. O produto deverá 
conter no máximo 2,909 de 
gordura monoinsaturadas por 
porção de 13ml. Na rotulagem 
deverá conter as indicações 
correspondentes à classificação e 
designação - Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 
de 20 de setembro de 2002 

(ANVISA). Embalagem de 900ml 
intactas. 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 

FEIJÃO CARIOQUENHA TIPO 1 de 

primeira qualidade, "extrai 
constituido de no minimo 95% de 

grãos na oor característica à 

variedade correspondente, de 
tamanho e formato naturais, 
maduros, limpos e secos, em 
pacotes de 1 kg. 0 produto não 
poderá apresentar mais que 15% 
de umidade e 0,5% de substâncias 
não comestíveis. Embalagem em 
pacotes de plástico transparente 
resistente e incolor. O produto 
deverá ser rotulado de acordo com 

o cereal de origem e 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. 
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 

enriquecida com ferro. Produto 
obtido pela moagem exclusiva do 
grão de trigo são, limpo, isento de 
terra, com no máximo 15% de 

umidade, certificado HACCP. 

Aspecto de pó fino, branco, cheiro 
e sabor próprios. Em pacotes de 1 

kg. Embalagem, pacotes de 
polietileno transparente atóxico, ou 
papel branco. No rótulo deverá 
conter a denominação "farinha de 

trigo” seguida do tipo - Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 
de 20 de setembro de 2002 

(ANVISA). Validade: No minimo 2 

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

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, 

com sêmola, vitaminado, não 

fermentado. O produto deverá 
conter no minimo 2,4mg de fibra 
alimentar e 3,4mg de ferro por 
porção de 80g. Ao serem postas 
em água não deverão turvá-la 

INDIANAPOIJS R$ 3,61 

SOYA R$ 3,25 

REI oo LAR R$ 3,09 

BELLO SABORE R$ 1,75 

DON SAPORE R$ 1,70 

htlpsz/IlicilaneLcom.brlpeipregaolimpjomolog.php?a=1&p=MzA1Nw== 

R$ 1.732,80 

R$ 2.340,00 

R$ 1.483,20 

R$ 420,00 

R$ 816,00 

R$ 5,68 R$ 2.726,40 

R$ 3,33' R$ 2.397,50 

R$ 4,63 R$ 2.222,40 

R$ 2,95 R$ 708,00 

R$ 2,79 R$ 1.339,20 

i/.b 

2,40°/o 

33,26% 

40,68% 

39,07% 
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antes da cocção. Embalagem: 
sacos de polietileno atóxioo, 
transparente, reforçado de 500gr. 
Poderá ser adicionado apenas de 

corantes naturais. As massas 

deverão trazer no rótulo a 

designação expressa de sua 
natureza - 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 

EXTRATO DE TOMATE em 

embalagem (lata de 340g), 
produto resultante de 
concentração da-polpa de tomates 
maduros, sem pele e sem 
semente, por processo tecnológico 
adequado. O produto deverá 
conter BRIX minimo de 18%, fibra 
alimentar minimo de 1,2g, 
carboidratos máximo de 3g por 
porção de 30g, estar isento de 
fermentações, não indicar 
processamento defeituoso e 

2 240,00 un apresentar as. características: BONARE R$ 1,67 R$ 400,80 R$ 3,90 R$ 936,00 57,18% 
. aspecto massa espessa, cor q vermelha, cheiro e sabor próprio_ 

No rótulo deverá constar a 

denominação do produto e sua 

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. 

DOCE DE GOIABA, embalagem de 
500 gr., doce massa, sabor 

goiabada, com ingredientes: polpa 

de goiaba, açúcar, liquido e ácido 
cítrico prazo validade 12, aplicação 
sobremesa. Necessária 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 programaáo 

2 240,00 un MINAS MAIS R$ 3,43 R$ 823,20 R$ 3,45 R$ 828,00 0,58% 

Subtotal Lote R$ 18.055,20 

s b IR 
Subtotal R$ 18.055,20 24338143 25,03% 

T talG IR 
Total Geral as 72.400,30 ° 96333163 24,39% 

Para que produza seus jurídicos e legais efeitos nos termos da Lei 0° 10.520/02. 

PIUMHI-MG, 07 de Novembro de 2017. 

ODÉCIO o ILVA MELO 
DIRETOR EXECUTIVO 
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ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 

ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP 

METRO COMERCIAL LTDA 
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 Serviço Autônomo de Água e Esgoto  Iicitacoes@saaepiumhLcOmJJ; CNPJ: 23.782.816/0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - Telefax 37- 

3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE OE LICITAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 80/2017 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 301/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

Ata de Registro de preços para a seleção da proposta mais vantajosa à 
administração, visando o registro de preços para futura e eventual 
contratação com reserva de cota de 25% (vinte e cinco porcento) para 
Microempresas -ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Equiparadas para 
o fornecimento de gêneros alimentícios e de higiene pessoal, destinados aos 
servidores públicos municipais ativos do Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto nos termos da Lei Municipal n° 1.804/2007 e suas alterações, que 
entres¡ celebram O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PIUMHI- 
MG, Orgão 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 por seu 
Diretor Executivo Sr. OdéciO da Silva Melo, brasileiro, casado, Engenheiro Civil Pós 
Graduado em Saneamento Básico e Meio Ambiente, portador do CPF n° 236.095.166- 
15, RG n° 645.658 SSP/MG, residente e domiciliado nesta cidade de Piumhi/MG, 
doravante denominado apenas por SAAE PIUMHI-MG nos termos do art. 15 da Lei 

Federal 8.666/93, da Lei 10.520/02, de 17 de julho de 2002, Resolução n0 114/2011 
e suas alterações, Resolução 118/2013 e, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e suas alterações, e demais normas legais aplicáveis, em face da 
classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO 
DE PREÇOS N° 09/2017, por deliberação da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, e 
homologada pelo Diretor Executivo, Sr. ODECIO 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 Azevedo, representante legal, 
brasileiro, casado, empresário, RG n° 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 peIa(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 

tem , 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
SAIÊÊ 
Ê ici coes s e iumhi com br CNPJ: 23.782.816/0001-10 

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃÔ 

  
O Fornecedor se compromete ao SAAE Piumhi-MG, ao fornecimento de 

gêneros alimentícios e de higiene pessoal, destinados aos servidores 
públicos municipais 'ativos do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto nos 
termos da Lei n° 1.804/2007 e suas alterações, conforme especificações do 
Anexo I e I-A deste edital', e conforme Edital do Pregão Eletrônico de Registro 
de Preços n° 09/2017, a proposta do Fornecedor e a Ata da Sessão Pública do 
Pregão, cujos termos são parte integrante do presente instrumento. 

Cláusula Segunda:- DO PREÇO 

I - Os preços ofertados pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de 
Registro de Preços são os constantes da planilha de preços anexa deste instrumento, 
de acordo com a respectiva classificação, e neles já estão todas as despesas com 
transportes, imposto, taxas, seguros, 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 para cumprir o 
objeto desta Ata de Registro de Preços. 

II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as 
cláusulas e condições constantes do Edital, que a precedeu, na íntegra e as 
disposições da Resolução n° 118/2013 que regulamenta o Registro de Preços no 
SAAE_Piumhi-M__G, assim como as cláusulas condições constantes do Edital do 
PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2017 que a precedeu 
e integra o presente instrumento de compromisso. 

Cláusula Terceira:- DA ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS 

Os preços definidos na presente ARP serão fixos e írreajustáveis, porque sua 
vigência não ultrapassará a 12- meses. Contudo, poderão ser excepcionalmente 
realinhados para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. 

Durante a vigência da Ata, a qualquer tempo, o preço registrado poderá ser 
revisto, reduzindo-o de conformidade com pesquisa de mercado, para os fins 
previstos no inciso V do Art. 15 da Lei 8.666/93 corn 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 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 
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couIssÃo PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no 
mercado à época do registro - equação econômico-financeira. 

V - Será considerado preço de mercado, os que forem iguais ou inferiores a 

média daqueles apurados pelo SAAE PIUMHI-MG para determinado item, ou, ainda, 
os constantes de tabela realizada por órgãos de pesquisa contratados pelo SAAE 
PIUMHI-MG. 

VI - As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de 
desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas em jornal de 
circulação local. 

Cláusula Quarta:- DO PAGAMENTO 

I - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado 
Mensalmente pela Tesouraria do SAAE PIUMHI-MG, por processo legal, após a 
comprovação da entrega do objeto Iicitado nas condições exigidas e apresentação 
dos documentos fiscais devidos, no prazo de 07 (sete) dias úteis; sob pena de multa 
de 0,5% ao mês, ou fração (pro rata die), sobre o valor da fatura; 
a) se o objeto não for entregue conforme condições deste Edital, o pagamento ficará 
suspenso até seu recebimento definitivo. 
b) A Nota/Fiscal/Fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de fácil 
visualização, a indicação do n° do processo, n° do Pregão e da Ordem de Empenho, 
a fim de se acelerar o trâmite de recebimento dos serviços e posterior liberação do 
documento fiscal para pagamento. 

II - O SAAE PIUMHI-MG, 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 vicio. 

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

IV - 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. 

V - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a adjudicatária 
dará ao SAAE PIUMHI-MG plena, geral e irretratável quitação da remuneração 
referente aos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a 

qualquer título, tempo ou forma. 

Sub-Cláusula Primeira: 

O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento dos produtos, objeto da ata, 
nos seguintes casos: 

I «- Se a qualidade da prestação de serviços não corresponder às 
especificações exigidas no instrumento licitatório, e não for aprovado pelo Setor de 
Licitações e Contratos do SAAE DE PIUMHI-MG será devolvido à empresa detentora 
da Ata para as necessárias substituições, com as informações que motivaram sua 
rejeição, voltando a contar o prazo a partir da data de sua reapresentação. E de 
responsabilidade da Contratada substituir no fornecimento dos serviços qualquer 
serviço impugnado no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, a partir do 
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recebimento da impugnação. 

a) A devolução dos serviços não aprovado pelo Setor de Licitações do SAAE 
DE PIUMHI-MG em hipótese alguma servirá de pretexto para que a empresa 
detentora da Ata suspenda a entrega dos serviços. 

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

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

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

Sub-Cláusula Segunda: 

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

Sub-Cláusula Terceira: 

No preço ajustado na presente ata incluem-se todas as despesas verificadas 
tais como obrigações tributárias, trabalhistas, prêmio de seguro, para-fiscais, 
infortunisticas, previdenciárias, fiscais, etc. 

Cláusula Quinta:- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

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

II - Nos termos do art. 15, parágrafo 4°, da Lei Federal 8.666/93, alterada 
pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de 
Preços, o SAAE PIUMHI-MG não será obrigado a adquirir os 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. 

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, conquanto observado 
o disposto e respeitado o limite estabelecido no art.22 do Decreto Federal n. 
7892/2013. 

Cláusula Oitavar- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, RECEBIMENTO E DO 
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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 serviços entregues não corresponderem às 
especificações exigidas no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa 
dos serviços apresentados será devolvida à detentora para as necessárias 
substituições, com as informações que motivaram sua rejeição, voltando a contar o 
prazo a partir da data de sua reapresentação. E de responsabilidade da Contratada 
substituir no fornecimento da prestação de serviços qualquer serviços impugnados 
no prazo máximo de (vinte quatro) horas, a partir do recebimento da impugnação. 

b) A devolução dos serviços não aprovado pelo Setor de Licitações do SAAE 
DE PIUMHI-MG em hipótese alguma servirá de pretexto para que a empresa 
detentora da Ata suspenda a entrega dos serviços. 

c) O fornecimento dos serviços 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. 

d) O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será, de dois dias da 
data da convocação por parte do SAAE PIUMHI-MG. 

e) O(s) fornecedor(es) 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 prestação dos 
serviços. 

II - 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 
alinea “b", do inciso II, do art. 73 da Lei 8.666/93. 

b) 0 recebimento dos serviços 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.. 

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 (vinte quatro), a sua substituição. 
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. 

E i E 5 É 

Cláusula Décima :- DOS RECURSOS ORÇAMENTÃRIOS 
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As despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, correrão à 

conta da dotação orçamentária consignada nos Programas 17.331.0023.2166, e 
Elemento 3.3.9032, do orçamento do SAAE em vigor, ou da que vier a substituí- 
Ia nos próximos exercícios, segundo o novo Plano de Classificação Funcional 
Programática, e demais disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em combinação 
com inciso V, do art. 55, da Lei n° 8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 18, 
da Lei Complementar n° 101/2000. 

Cláusula Décima Primeirai- 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) 0 seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em 
função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos 
serviços. 

II - Por iniciativa do SAAE PIUMHI-MG, quando: 
a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese este 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. 

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, 

i m  
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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 

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 ern 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 Corn 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 

iwiaw 
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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 O2 (dois) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SAAE 

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

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

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

pessoa jurídica que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7° da Lei Federal n° 
10.520/02, observadas as normas contidas nas Resoluções n° 114/2011 e suas 
alterações e 118/2013, no que couber, e também: 

a) Ensejar o retardamento da execução do certame; 
b) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
c) Comportar-se de modo inidôneo; 
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% (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 corn problemas técnicos não for substituído ern 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: 
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As multas serão cobradas em dobro a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia 
de atraso. 

Sub-Cláusula Quarta: 

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

Sub-Cláusula Quinta: 

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

Sub-Cláusula Sexta: 

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

Sub-Cláusula Sétima: 
A cobrança da multa será efetivada por desconto no pagamento das faturas, 

nas garantias ou ainda diretamente do Fornecedor. 

Sub-Cláusula Oitava: 

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

Sub-Ciáusula 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 adjudicatárla 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: 

9 _ 
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I - Ao Fornecedor que tenha sofrido condenação definitiva por prática de 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixe de cumprir suas 
obrigações fiscais ou para-fiscais; 

II - Ao Fornecedor que tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os 
objetivos da licitação. 

Sub-Cláusula Décima Segunda: 

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

Sub-Cláusula Décima Terceira: 

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

Cláusula Décima Sexta:- DA NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS 

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

Cláusula Décima Sétimaz- 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 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 inidõneo, 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 

l» um 
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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 , Resolução 114/2011 e suas alterações e pela Resolução n° 118/2013, 
no que for incompatível com a legislação Federal, e, subsidiariamente pelos principios 
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 n° 114/2011 
e suas alterações e 118/2013, as Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/02 e demais 
normas aplicáveis. subsidiariamente, aplicar-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 Piuhmi-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, 16 de novembro de 2017. 

!s 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGU E ESGOTO DE PIUHMI-MG 
Eng° Odécio da Silva Melo 

'Diretor Execu 

-orgãÊencia 
ISRAEL E ISRAEL LTDA -ÉPP 
Paulo José Israel Azevedo 

Sócio Proprietário 
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PROPOSTA FINAL 

Registro de preços para a seleção da proposta mais vantajosa à administração, 
visando o registro de preços para futura e eventual contratação com reserva de 
25% (vinte e cinco por cento) para Microempresas - ME, Empresas de Pequeno 
Porte - EPP ou Equiparadas, para o fornecimento de gêneros alimentícios 
e de higiene pessoal, destinados aos servidores públicos municipais 
ativos do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto nos termos da Lei 
Municipal n° 1.804/2007 e suas alterações, sendo este fornecimento 
parcelado de acordo com as necessidades do SAAE. 

Fornecedor: ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 
CNPJ: 23.407.794/0001-08 
Endereço: Rua Padre Domingos, n° 117, Bairro Cerrado, Bambuí-MG 

VALOR GLOBAL DOS ITENS: R$ 54.345,60, (cinquenta e quatro mil, trezentos e 
quarenta e cinco reais e sessenta centavos). 

LOTE 1 - COTA PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA (Quantidade estimada de 720 cestas a serem 

distribuídas aos Servidores Ativos do SAAE de Piumhi/MG). 
Especificação e quantidades dos V. Total Item . .. . Und. Quant. Marca. V.Unitário. 

itensfgeneros que a Integram 
AÇÚCAR CRISTAL, contendo no 

minimo 99,3 % dc sacarose, deverá scr 
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 a 

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. 

un 72o DELTA R$ 7,00 R* 5'°4°'°° 

CREME DENTAL COM FLÚOR E 

MICROPAERICULAS DE CÁLCIO, 
II 'embalagem com 90 gramas. Gel dental un 720 CLOUSE UP R$ 1,92 R$ 1.382,40 

corn flúor ativo, baixa abrasividade, 90g, 
vários sabores. 

FLOCOS DE MILHO, tipo cozido, 
enriquecido com ferro e ácido fólico, 
milho livre tegumento, seco, tostado e 

recobcrto, características adicionais 
enriquecido com vitaminas e sais 

minerais, com glú, Pacote de 500 gr. 

III un 72o MILHARINA R$2,84 R$ 2-°44›5° 
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Necessária 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. 

IV 

POLVILHO DOCE, tipo 1, origem 
amiláceo mandioca, tipo grupo fécula. 

Embalagem, pacotes de l kg. 
Necessária Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. (RDC 259 de 20 de 

setembro de 2002) (ANVISA). 
Validade: No minimo 3 (três) meses a 

partir da data de entrega 

un 720 MATUTO R$ 4,56 R$ 3.283,20 

FUBÁ DE MILHO enriquecido com 

ferro e ácido fólico. Produto obtido pela 
moagem do grão de milho, 
desgerminado ou não. O produto deverá 

conter no máximo 12g de sócio por 

porção de 50g. Deverá ser fabricado a 

partir de matérias primas sãs, limpas, 
isentas de matéria terrosa e parasita. Não 
poderá estar úmido, fermentado ou 

rançoso. Embalagem pacotes de 500 g. 
Necessária 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. 

un 720 SOLAR R$ 0,59 R$ 424,80 

VI 

FARINHA DE MILHO. Produto 

obtido pelo grão de milho desgerrninado, 

de baixa umidade em flocos integros, 

homogêneos e isentas de substâncias não 
comestíveis e sujidades. No rótulo 
deverá constar a denominação do 
produto de acordo com a sua designação 
e classificação. Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. (RDC 259 de 20 de 

setembro de 2002) (ANVISA). 
Embalagem em pacotes de plástico 
transparente resistente e incolor de 

500gr. 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. 

LII"I 720 CONFIANÇA R$ 1,05 R$ 756,00 

VII 

SAL REFINADO, extra, iodado. 

Cloreto de sódio catalisado, extraído de 

fontes naturais. Obrigado à adição de 

sais de iodo (iodeto de potássio, iodato 
de potássio ou outro sal de iodo não 

tóxico) e antiumectante. Embalagem, 

pacotes de 1 kg. O rótulo deverá trazer a 

denominação “sal" seguida de sua 
classificação. Deverá também constar do 

720 UNIÃO 
ouno R$ 0,68 R$ 489,60 
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rótulo, a declaração "íodeto” e a 

declaração dos antiumectantes 
adicionados. Registro no Ministério da 

Agricultura. 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. 

VIII 

ARROZ AGULHINHA TIPO 1, 

beneficiado, polido, limpo, grãos 

inteiros, longos e finos em pacotes de 5 

kg. O produto deve conter no mínimo 
90% de grãos inteiros e não poderá 
apresentar mais que 15% de umidade. 

Embalagem em pacotes de plástico 
transparente, resistente e incolor. O 

produto deverá ser rotulado de acordo 

com o cereal de origem e classificação e 

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. 

Lln 1.440 CONFIANÇA R$ 11,30 R$ 16.272,00 

IX 

CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, 
embalagem aluminizada em pacote de 

250 gramas. O produto deverá ser 100% 
arábica conillon, bebida dura, torração 

media e conter selo de qualidade e 

pureza (ABIC). Validade: No mínimo 2 

(dois) meses, a partir da data de 

entrega 

1.440 BIAGINI R$ 3,75 R$ 5.400,00 

ÓLEO REFINADO DE SOJA, 90o 

ml, tendo sofrido processo tecnológico 
adequado como de gomagem, 

neutralização, clarificação, 
frigoriñcação ou não e desodorização. 
Deverá apresentar aspecto, cheiro, sabor 
e cor peculiares e deverá estar isento de 
ranço e de outras caracteristicas 

indesejáveis. O produto deverá conter no 

máximo 2,90g de gordura 
monoinsaturadas por porção de 13ml. 

Na rotulagem deverá conter as 

indicações correspondentes à 

classificação e designação - Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 de 20 

de setembro de 2002 (ANVISA). 
Embalagem de 900ml intactas. 
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 

un 2.160 ABC as 3,24 R$ 6.998,40 

Xl 

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 de 

primeira qualidade, "extra", constituido 
de no minimo 95% de grãos na cor 
caracteristica à variedade 

correspondente, de tamanho e formato 

un 1.440 DANDÃO R$ 2,69 R$ 3.873,60 
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naturais, maduros, limpos e secos, em 

pacotes de l kg. O produto não poderá 
apresentar mais que 15% de umidade e 

0,5% de substâncias não comestíveis. 

Embalagem em pacotes de plástico 
transparente resistente e incolor. O 

produto deverá ser rotulado de acordo 

corn o cereal de origem e 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. 
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 
enriquecida com ferro. Produto obtido 
pela moagem exclusiva do grão de trigo 
são, limpo, isento de terra, com no 
máximo 15% de umidade, certificado 
HACCP. Aspecto de pó fino, branco, 

cheiro e sabor próprios. Em pacotes de l 
kg. Embalagem, pacotes de polietileno 
transparente atóxico, ou papel branco. 
No rótulo deverá conter a denominação 

“farinha de trigo" seguida do tipo - 
Rotulagem Nutricional Obrigatória. 
RDC 259 de 20 de setembro de 2002 

(ANVISA). Validade: No minimo 2 

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

programação de entrega. A data de 

validade deverá constar da embalagem. 
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, 

com sêmola, vitaminado, não 

fermentado. O produto deverá conter no 

mínimo 2,4mg de fibra alimentar e 

3,4mg de ferro por porção de 80g. Ao 
serem postas em água não deverão turvá- 
la antes da cocção. Embalagem: sacos de 

polietileno atóxico, transparente, 
reforçado de 500gr. Poderá ser DON 

XIII adicionado apenas de corantes naturais. un 1.440 SAPORE R$ 1,60 R$ 2304,00 
As massas deverão trazer no rótulo a 

designação expressa de sua natureza e 
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. 
EXTRATO DE TOMATE em 

embalagem (lata de 340g), produto 
resultante de concentração da polpa de 

tomates lnaduros, sem pele e sem 

semente, por processo tecnológico 
adequado_ 0 produto deverá conter 
BRIX minimo de 18%, fibra alimentar 
minimo de l,2g, carboidratos máximo de k 

Q 

R$ 1.432,80 x1¡ un 72o CLARICE R$ 1,99 

R$ 2.434,00 XIV un 720 ELEFANTE R$ 3,45 
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3g por porção de 30g, estar isento de 

fermentações, não indicar 
processamento defeituoso e apresentar 
as. características: aspecto massa 

espessa, cor vermelha, cheiro e sabor 

próprio. No rótulo deverá constar a 

denominação do produto e sua 
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. 

DOCE DE GOIABA, embalagem de 
500 gr., doce massa, sabor goiabada, 

com ingredientes: polpa de goiaba, 

açúcar, liquido e ácido cítrico prazo 
validade E2, aplicação sobremesa. 

XV Necessária Rotulagem Nutricional un 720 PREDILECTA R$ 3,00 R$ 2460,00 
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 R 

VALOR TOTAL DA CESTA  R$ 54.345,60 

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP 
Sr. Paulo José Israel Azevedo 

Sócio Proprietário 



SERVI O AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG: 
EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 080[2017: Referência: 
Processo Licitatório n° 301/2017, Modalidade: Pregão Eletronico de 
Registro de Preços NO 09/2017. Contratante: SERVIÇO AUTONOMO 
DE ÁGUA E ESGOTO. Contratada: ISRAEL & ISRAEL LTDA-EPP. 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresas especializadas para fornecimento de gêneros 
alimentícios e de higiene pessoal, destinados aos Servidores 
Públicos municipais ativos do SAAE de Piumhi-MG. Valor registrado 
por Item: Item I- R$7,00 saco de 5 kg, Item II- R$1,92 
embalagem de 90 gr, Item III- R$2,84 pacote 500 gr, Item IV- 
R$4,56 pacote 1kg, Item V- R$0,59 pacote 500 gr, Item VI- 
R$1,05 pacote 500 gr, Item VII- R$0,68 pacote 1 kg, Item 
VIII- R$11,30 pacote 5 kg, Item IX- R$3,75 pacote 250 gr, 
Item X- R$3,24 embalagem 900 ml, Item XI- R$2,69 pacote 1 
kg, Item XII- R$1,99 pacote 1 kg, Item XIII- R$1,60 saco 500 
gr, XIV- R$3,45 lata 340 gr e Item XV- R$3,00 embalagem 500 
gr. Vigência: 12 (doze) meses iniciando-se na data de 16/11/2017 e 
encerrando-se na data de 16/11/2018. Odécio da Silva MeIo- Diretor 
Executivo do SAAE. Piumhi, 16 de novembro de 2017. 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 81/2017 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 301/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

Ata de Registro de preços para a seleção da proposta mais vantajosa à 
administração, visando o registro de preços para futura e eventual 
contratação com reserva de cota de 25% (vinte e cinco porcento) para 
Microempresas -ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Equiparadas para 
o fornecimento de gêneros alimentícios e de higiene pessoal, destinados aos 
servidores públicos municipais ativos do Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto nos termos da Lei Municipal n° 1.804/2007 e suas alterações, que 
entrersi celebram o SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI- 
MG, Orgão Gerenciador de Registro de Preços e de outro lado, METRO 
COMERCIAL 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 nO 23.782.816/0001-10 com sede nesta cidade 
de PIUMHI/MG, na Praça Zeca Soares, 211, Centro, neste ato representado por seu 
Diretor Executivo Sr. Odécio da Silva Melo, brasileiro, casado, Engenheiro Civil Pós 

Graduado em Saneamento Básico e Meio Ambiente, portador do CPF nO 236.095.166- 
15, RG no 645.658 SSP/MG, residente e domiciiiado 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 n° 114/2011 
e suas alterações, Resolução 118/2013 e, subsidiariamente, a Lei nD 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e suas alterações, e demais normas legais aplicáveis, em face da 
classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO 
DE PREÇOS N° 09/2017, por deliberação da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, e 
homologada pelo Diretor Executivo, Sr. ODÉCIO DA SILVA MELO, e a empresa 
METRO COMERCIAL LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF no 24.899.800/0001-54, 
estabelecida na Rua Dona Maria Santana Borges, n° 1.546, Bairro Res. Das 
Palmeiras, representada neste ato pelo Sr. Valdir Barcelos Mesquita, sócio 
proprietário, brasileiro, casado, empresário, RG nO M 6155021/SSP-MG, CPF n° 
842.653.026-53, 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. 
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Cláusula Primeira:- DO OBJETO 

 

O Fornecedor se compromete ao SAAE Piumhi-MG, ao fornecimento de 
gêneros alimentícios e de higiene pessoal, destinados aos servidores 
públicos municipais ativos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto nos 
termos da Lei n° 1.804/2007 e suas alterações, conforme especificações do 
Anexo I e I-A deste edital, e conforme Edital do Pregão Eletrônico de Registro 
de Preços n° 09/2017, a proposta do Fornecedor e a Ata da Sessão Pública do 
Pregão, cujos termos são parte integrante do presente instrumento. 

Cláusula Segundaz- DO PREÇO 

I - Os preços ofertados pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de 
Registro de Preços são os constantes da planilha de preços anexa deste instrumento, 
de acordo com a respectiva classificação, e neles já estão todas as despesas com 
transportes, imposto, taxas, seguros, bem como os ônus decorrentes de contratação 
de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, e 
outras que direta ou indiretamente incidirem sobre a contratada para cumprir o 
objeto desta Ata de Registro de Preços. 

II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as 
cláusulas e condições constantes do Edital, que a precedeu, na íntegra e as 
disposições da Resolução n° 118/2013 que regulamenta o Registro de Preços no 
SAAE Piumhi-Mp, assim como as cláusulas condições constantes do Edital do 
PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2017 que a precedeu 
e integra o presente instrumento de compromisso. 

Cláusula Terceira::- DA ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS 

Os preços deñnidos na presente ARP serão fixos e irreajustáveis, porque sua 
vigência não ultrapassará a 12 meses. Contudo, poderão ser excepcionalmente 
realinhados para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. 

Durante a vigência da Ata, a qualquer tempo, o preço registrado poderá ser 
revisto, reduzindo-o de conformidade corn pesquisa de mercado, para os fins 
previstos no inciso V do Art. 15 da Lei 8.666/93 com as alterações posteriores, ou 
quando alterações conjunturais 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 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, tals: 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. 

'É 



SAAWÊ 
É M Serviço Autônomo de Água e Esgoto  CNPJ: 23-781816/0001-10 

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

coMIssÃo PERMANENTE os LzcrrAçÃo 
IV - Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão 

uitrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada 
entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no 
mercado à época do registro - equação econômico-financeira. 

V - Será considerado preço de mercado, os que forem iguais ou inferiores a 

média daqueles apurados pelo SAAE PIUMHI-MG para determinado item, ou, ainda, 
os constantes de tabela realizada por órgãos de pesquisa contratados pelo SAAE 
PIUMHI-MG. 

VI - As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de 
desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas em jornal de 
circulação local. 

Cláusula Quarta:- DO PAGAMENTO 

I - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado 
Mensalmente pela Tesouraria do SAAE PIUMHI-MG, por processo legal, após a 
comprovação da entrega do objeto licitado nas condições exigidas e apresentação 
dos documentos fiscais devidos, no prazo de 07 (sete) dias úteis; sob pena de multa 
de 0,5% ao mês, ou fração (pro rata die), sobre o valor da fatura; 
a) se o objeto não for entregue conforme condições deste Edital, o pagamento ficará 
suspenso até seu recebimento definitivo. 
b) A Nota/FiscaI/Fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de fácil 
visualização, a indicação do no do processo, nD do Pregão e da Ordem de Empenho, 
a fim de se acelerar o trâmite de recebimento dos serviços e posterior liberação do 
documento fiscal para pagamento. 

II - O SAAE PIUMHI-MG, identificando qualquer divergência na nota fiscal, 
deverá devoIvê-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. 

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

IV - 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. 

V - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscai, a adjudicatária 
dará ao SAAE PIUMHI-MG plena, geral e irretratável quitação da remuneração 
referente aos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a 

qualquer título, tempo ou forma. 

Sub-Cláusula Primeira: 

O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento dos produtos, objeto da ata, 
nos seguintes casos: 

I - Se a qualidade da prestação de serviços não corresponder às 
especificações exigidas no instrumento licitatório, e não for aprovado pelo Setor de 
Licitações e Contratos do SAAE DE PIUMHI-MG será devolvido à empresa detentora 
da Ata para as necessárias substituições, com as informações que motivaram sua 
rejeição, voltando a contar o prazo a partir da data de sua reapresentação. E de 
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responsabilidade da Contratada substituir no fornecimento dos serviços qualquer 
serviço impugnado no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, a partir do 
recebimento da impugnação. 

a) A devolução dos serviços não aprovado pelo Setor de Licitações do SAAE 
DE PIUMHI-MG em hipótese alguma servirá de pretexto para que a empresa 
detentora da Ata suspenda a entrega dos serviços. 

II - Obrigação do Fornecedor com 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 0 
pagamento ficará retido até que o Fornecedor atenda a cláusula infringida. 

Sub-Cláusula Segunda: 

Nenhum pagamento isentará o Fornecedor das responsabilidades e 

obrigações, nem implicará na aceitação definitiva dos serviços. 

Sub-Cláusula Terceira: 

No preço ajustado na presente ata incluem-se todas as despesas verificadas 
tais como obrigações tributárias, trabalhistas, prêmio de seguro, para-fiscais, 
infortunísticas, previdenciárias, fiscais, etc. 

Cláusula Quinta:- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

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

II - Nos termos do art. 15, parágrafo 4°, da Lei Federal 8.666/93, alterada 
pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de 
Preços, o SAAE PIUMHI-MG não será obrigado a adquirir os 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 § 10 do art. 65 da Lei n° 8.666, de 
1993. 

II- As cartas-contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão 
ser alteradas, observado o disposto no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 

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, conquanto observado 
o disposto e respeitado o limite estabelecido no art.22 do Decreto Federal n. 
7892/2013. 
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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 serviços entregues não corresponderem às 
especificações exigidas no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa 
dos serviços apresentados será devolvida à detentora para as necessárias 
substituições, com as informações que motivaram sua rejeição, voltando a contar o 
prazo a partir da data de sua reapresentação. É de responsabilidade da Contratada 
substituir no fornecimento da prestação de serviços qualquer serviços impugnados 
no prazo máximo de (vinte quatro) horas, a partir do recebimento da impugnação. 

b) A devolução dos serviços não aprovado pelo Setor de Licitações do SAAE 
DE PIUMHI-MG em hipótese alguma servirá de pretexto para que a empresa 
detentora da Ata suspenda a entrega dos serviços. 

c) O fornecimento dos serviços 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. 

d) O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será, de dois dias da 
data da convocação por parte do SAAE PIUMHI-MG. 

e) O(s) fornecedor(es) 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 prestação dos 
serviços. II- 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 devera' 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 serviços 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.. 

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 (vinte quatro), a sua substituição. 
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. 
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Cláusula Décima :- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, correrão à 

conta da dotação orçamentária consignada nos Programas 17.331.0023.2166, e 
Elemento 3.3.90.32, do orçamento do SAAE em vigor, ou da que vier a substituí- 
la nos próximos exercícios, segundo o novo Plano de Classificação Funciona¡ 
Programática, e demais disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em combinação 
com inciso V, do art. 55, da Lei no 8.666/93, em combinação corn o § 1°, do art. 18, 
da Lei Complementar no 101/2000. 

Cláusula Décima Primeira:- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO 
FORNECEDOR 

O Fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo 
administrativo especlñco, 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 
serviços. 

II - Por iniciativa do SAAE PIUMHI-MG, quando: 
a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; 
b) Por razões de interesse público, devidamente, 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, concluido 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 podera' 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 
\\ U previstas nas alíneas a , “b" desta cláusula será feita pessoalmente ou por 
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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 RESPONSABILIDADE5 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 

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 
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Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o SAAE PIUMHI-MG 

poderá aplicar ao Fornecedor as seguintes sanções, garantida a defesa prévia 
prevista no artigo 87, § 2° e os recursos do art. 109, ambos da Lei n° 8.666/93, no 
prazo de até 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 apiicou a penalidade, a 

pessoa jurídica que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7° da Lei Federal n° 
10.520/02, observadas as normas contidas nas Resoluções nO 114/2011 e suas 
alterações e 118/2013, no que couber, e também: 

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

empenho. 
VII - O cometimento das ilegalidades descritas nas alíneas "a" a "g" implica o 

descredenciamento do cadastramento de fornecedores do SAEE PIUMHI-MG. 

Sub-Cláusula Primeira: 

A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas 
aquelas que não acarretam 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 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 substituido em até O5 (cinco) dias úteis, 
contados da data em que o SAAE PIUMHI-MG tiver comunicado à empresa a 

irregularidade; 
III - 10% (dez por cento), por descumprimento de quaisquer das obrigações 

decorrentes do ajuste, que não estejam previstas nos subitens acima, a qual incidirá 
sobre o valor do total do Pedido de Fornecimento emitido à favor do Fornecedor. 
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Sub-Cláusula Terceira: 

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

Sub-Cláusula Quarta: 

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

Sub-Cláusula Quinta: 

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

Sub-Cláusula Sexta: 

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

Sub-Cláusula Sétima: 
A cobrança da multa será efetivada por desconto no pagamento das faturas, 

nas garantias ou ainda diretamente do Fornecedor. 

Sub-Cláusula Oitava: 

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

Sub-Cláusula Nona: 

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 'a mesma: I- Reincidência em descumprimento de prazo estipulado; 

II- Descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação estipulada. 

Sub-Cláusula Décima: 

A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser aplicada: 
I - Ao Fornecedor que descumprir ou cumprir parcialmente obrigação 

estipulada, desde que desses fatos resultem prejuízos à Administração; 
II - À adjudicatária que se recusar, injustamente, a assinar a ata dentro do 

prazo estabelecido. 

Sub-Cláusula Décima Primeira: 
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coMIssÃo PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

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 inidoneldade 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, por erro ou 
inadimplemento, o Fornecedor estará sujeito, sem prejuízo de sua responsabilidade 
civii e/ou criminal, no que couber, e as penalidades previstas no artigo 80 da Lei nO 

8.666/1993. 

Cláusula Décima Sétimaz- D05 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 tipiñcadas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02 serão objeto de 
processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações 
aplicáveis. 

I - Havendo indícios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato 
de má-fé, o Pregoeiro comunicará os fatos verificados ao Ministério Público Estadual, 
para as providências devidas. 

II - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito 
prévio da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com 0 SAAE PIUMHI- 
MG, peio 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. 
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COMISSÃÔ PERMANENTE DE LzcITAçÃo 
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 oxsposxções FINAIS 

Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal no 8.666/93 em sua 
atual redação , Resolução 114/2011 e suas alterações e pela Resolução n0 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 nO 114/2011 
e suas aiterações e 118/2013, as Leis Federais no 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 Piuhrni-MG. 

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

Piumhi-MC, i6 de novembro de 2017. 

s 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU co     TO DE PlUHMI-MG 
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' K- idade Souza Maria uc' na oulart de Castro 
n° M-6.233.41 
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PROPOSTA FINAL 

Registro de preços para a seleção da proposta mais vantajosa à administração, 
visando o registro de preços para futura e eventual contratação com reserva de 
25% (vinte e cinco por cento) para Microempresas - ME, Empresas de Pequeno 
Porte - EPP ou Equiparadas, para o fornecimento de gêneros alimentícios 
e de higiene pessoal, destinados aos servidores públicos municipais 
ativos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto nos termos da Lei 
Municipal n° 1.804/2007 e suas alterações, sendo este fornecimento 
parcelado de acordo com as necessidades do SAAE. 

Fornecedor: METRO COMERCIAL LTDA - ME 
CNPJ: 24.899.800/0001-54 
Endereço: Av. Dona Maria Santana Borges nO 1.546 - Res. Das Palmeiras 
Bairro: Uberaba - MG/ CEP: 38055-000 Telefone: (34)3332-9888 

VALOR GLOBAL DOS ITENS: R$ 18.055,20, (Dezoito mil, cinquenta e cinco reais e vinte 
centavos). 

LOTE 2 - COTA RESERVADA 25 % PARA ME E EPP (Quantidade estimada de 240 cestas a serem 
distribuídas aos Servidores ativos do SAAE de Piumhi/MG) 

Especificação e quantidades 
Item dos itens/gêneros que a Und. Quant. Marca. V.Unitário. V. 'Total 

integram 
AÇllCaul (ÍRIS'1'A[.. contendo nu 

tnininto 99,3 'Vu de stzcarose, (levará 
ser títbricüdo de Suco de Cana, tivre 
dc tbrmctttaçtío, isento de matéria 
terrosa, de parasitas e de detritos 
animais ou vegetais. Etnbalagetn 

primária em sacos plásticos 
resistentes de 5 kg. No rótulo 

deverá trazer a denominação 

[ “açúcar”, seguido do tipo e a un 240 Delta R$ 7,46 
classificação m Rotulagem 

Nutricional Obrigatória. RDC 259 
de 20 de setembro dc 2002 

(ANVISA). Validade: No tninittto 3 

(três) meses a partir da data de 

ciltregal. Cottsiderut' as datas 

cotttbrztte programação de entrega. 
A data de validade deverá cottstar 

da embalagem). 

C Rlílivl E D ENTA L COM 
FLUOR [31 R 662 40 " MlCROPAEilIClJLAS m: “" 24° S°RRIS° R$ 275 $ ' 

CÁLCIO. embalagem com 90 [-\ 

R$ 1.790,40 
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COMISSÃO PERMANEME os LIczmçÀo 
¡pa! (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - Telefax 37- 

gramas. Gel dental com llúor ativo, 

baixa abrasividade, 90g, vários 
sabores. 

lll 

FLOCOS DE MILHO, tipo 

cozido, enriquecido com ferro e 

ácido fólico, milho livre 
legumento, seco, tostado e 

recoberto, caracteristicas adicionais 

eitriquecido com vitaminas e sais 

minerais, com glú, Pacote de 500 gr. 
Necessária Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. (RDC 259 de 20 de 

setembro de 2002) (ANVISA). 
Validade: No ntírtimo 3 (três) meses 

a partir da data de entrega. 
Considerar as datas conforme 

prograsnaçâo de entrega. A data de 

validade deverá constar da 

embalagem. 

UI] 240 PACHA R$ 1,26 R$ 302,40 

[V 

POLVILHO DOCE, tipo l, 
origem annilãtcco mandioca, tipo 
grupo fécula. Embalagem, pacotes 
dc l kg. Necessária Rotulagem 

Nutricional Obrigatória. (RDC 259 
de 20 de setembro de 2002) 

(ANVISA). Validade: No mínimo 3 

(três) tncscs n partir da data (Ie 

entrega. 

UTI 240 PACHA R$ 5.96 R$ 1.430,40 

FUILÃ m: twnuio enriquecido 
com Ierro e ácido fólico. Produto 

obtido pela ¡noagcnt do grão de 

ntilho, dcsgerminado ou não. O 

produto deverá conter no máximo 
12g de sócio por porção de 50g. 

Deverá ser fabricado a partir de 

matérias primas sãs, limpas, isentas 
de matéria terrosa e parasita. Não 
poderá estar (amido, fermentado ou 

rançoso. Embalagem pacotes de 

500 g. Necessária Rotutagent 
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 

conihrlne programação de entrega. 
A data de validade deverá cottstar 

da emhalagetn. 

un 240 PACHA R$ 1,50 R$ 360,00 

VI 

FARlNl-IA DE ¡YIILI-IO. Produto 

obtido pelo grão de milho 
desgcrminzitlo, de baixa Lunidztdc 

em llocos intcgros, ltolnogôtteos e 

isentas de substâncias não 

comestíveis e sujidades. No rótulo 
deverá constar a denominação do 
produto de acordo com a sua 

designação e classificação. 

Rotulagem Nutricional Obrigatória. 
(RDC 259 de 20 de setembro de 

2002) (ANVISA). ElllbkliálgClll em 

I.II'I 240 PACHA R$ 1,55 R$ 374,40 
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pacotes de plástico transparente 

resistente e incolor de 500g:: 
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. 
SAL IIEFINAIJO, extra, iodaclo. 

Cloreto de sódio catalisado, 
extraído de Fontes naturais. 

Obrigado à adição de sais de iodo 

(iodeto de potássio, iodato de 

potássio ou outro sal de iodo não 

tóxico) e ElHlllltTlCClílHiC. 

Embalagem, pacotes de l kg. O 

rótulo deverá trazer a denominação 

“sal" seguida de sua classificação. 
Deverá também constar do rótulo, a 

declaração “iodeto” e a declaração 
dos antiuanectantes adicionados. 

Registro no Ministério da 

Agricultura. Validade: No Iníninto 

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

conforme programação de entrega. 
A data de validade deverá constar 

da entbalagem. 
ARROZ AGULHINHA TIPO l, 
beneficiado, polido, limpo, grãos 
inteiros, longos e linos em pacotes 

:le S kg. O produto deve conter no 
mínimo 90% de grãos inteiros e irão 

poderá apresentar mais que 15% de 

umidade. Embalagem em pacotes 
de plástico transparente, resistente e 

incolor. O produto deverá ser 

Vlll rotulado de acordo com o cereal de un 480 DO JOÃO R$ 10,25 R$ 4.920,00 
origem e classificação ~ Rotulagem 

Nutrícioltzll Obrigatória, RDC 259 
de 20 de setembro de 2002 

(ANVISA). Validade: No mininto 3 

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

conforme programação de entrega. 
A data de validade deverá constar 

da embalagem. 
CAFE EM PO, torrado e moído, 

embalagem aluntiziízada em pacote 
de 250 gramas. O türoduto deverá 
ser 100% zir-.ibica conillon, bebida INDIAN 
dura, lorraçào média e conter selo un 480 OPOLIS Rs' 3'61 R$ 173250 
de qualidade e pureza (Al-ESC). 

Validade: No minimo 2 (dois) 

meses, a partir da data de entrega 
ÓLEO REFINADO DE SOJA, 
900 ml, tendo sofrido processo 

X tecnológico adequado 001110 de un 720 SOYA R$ 3,25 R5 2340,00 
gomagent. t1etltraiizaçño, 
elarilicaçãci, liigorílicaçño ou não c 

VII un 240 UNIÃO R$ 0,83 R$ 199,20 

1X 
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COMISSÃO PERMANENTE oe Ltesmeão 
desodorização. Deverá apresentar 

aspecto, cheiro, sabor e cor 

peculiares e deverá estar isento de 
ranço e de outras caracteristicas 

indesejáveis. O produto deverá 
conter no máximo 290g de gordura 
Inonoiitsaluradas por porção de 

13ml. Na rotulagem deverá conter 
as indicações correspondentes à 

classificação e designação - 

Rotulagem Nutricional Obrigatória. 
RDC 259 de 20 de setembro de 

2002 (ANVISA). Entbalagem de 
900ml intaetas. 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 

Xl 

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 
l de primeira qualidade, “extra”, 
constituído de no IHÍHÍIDO 95% de 

grãos na cor característica à 

variedade correspondente, de 

lilltlallllü e lbrnrato naturais, 

maduros, limpos e secos: em 

pacotes do 1 kg. O produto não 

poderá :ipresentzir :nais que 15% de 

umidade e 0,5% de substâncias não 

comestíveis. Entbalagem em 

pacotes de plastico transparente 
resistente e incolor. O produto 
deverá ser rotulado de atcordo com o 

cereal de Origen¡ e classificação - 
Rotulagem Nutricional Obrigatória. 
RDC 259 de 20 de setembro de 

2002 (ANVISA). Validade: No 

ntinimo 3 (três) meses a partir da 

data de entrega. Considerar as datas 

coittbrnte programação de entrega. 
A data de validade deverá constar 

da embalagem. 

un 480 
REI DO 

LAR R$ 3,09 R$ 1.433,20 

Xll 

FARINHA DE TRICO 
IÉSPECIAI.. enriquecida com lerro. 
Produto obtido pela Inciagent 
exclusiva do grão de trigo são; 

limpo, isento de terr-a, com no 

:náxizito 15% de tsmidade, 

certificado HACCP. Aspecto de pó 

lino, branco, cheiro e sabor 
próprios. Em pacotes de l kg. 

Embalagem, pacotes de polietileno 
transparente atóxieo, ou papel 
branco. No rótulo deverá conter a 

deitominação "làriitha de trigo” 
seguida do tipo - Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 
de 20 de setentbro de 2002 

(ANVISA). Vaiídade: No mínimo 2 

(dois) meses a partir da data de 

un 240 BELLO 
SABORE R$ 1,75 R$ 420,00 
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CÕMISSÃQ PERMANENTE oe LIcIrAçÃo 
entrega. Considerar as datas 

contbmte programação de entrega. 
A data de validade deverá constar 

da eirtbalagem. 
MACARRÃO TIPO 

ESPAGUETE, com sômola, 
vitaminzlrlo, Irão Fermcntado. O 

produto deverá conter no mínimo 

2,4mg de libra alimentar e 3,4n1g de 

Ferro por porção de 80g. Ao serem 
postas em água Irão deverão turvá- 
Ia antes da cocção. Embalagem: 

sacos de polietileno atóxíco, 

transparente, refnrçntlo (lc 500g:: 
Poderá ser 'adicionado apenas do DON 

XIII corantes naturais. As ¡nasszts un 480 R$ 1,70 R$ 816100 
deverão trazer no rótulo a SAPORE 

designação expressar dc sua 

natureza - 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 dc entrega. A data de 

validade (levará constar da 

embalagem 
EXTRATO DE 'I'()¡\'IA"I'IÉ em 

embalagem (lata de 340g), produto 

resultante de concentração da polpa 
de tomates ntaduros, sem pele e sem 

semente, por processo tecnológico 
adequado. O produto deverá conter 
BRÍX ¡nínimo de 18%, libra 
alimentar mínimo de l,2g, 
carboidratos máximo cle 3g por 
porção de 30g. estar isento (lc 
termentaçñes, ruin indicar 
processnrncnlo cleliaítttoso e :rntr a. 'z'.-° .:     un   »w  a  
xlermellia, cheiro e sabor próprio. 
No rótulo deverá constar a 

denominação do produto e sua 

classificação - Rotulagem 
Nutricional Obrigatória. RDC 259 
de 20 de setembro de 2002 

(ANVlSA). Validade: No míninto 3 

(três) Inescs :I partir tla data de 

entrega. Considerar as datas 

conforme programação de entrega. 
A data de validade deverá constar 

da embalagem. 

DOCE DE CUIABA, embalagem 
de 500 gr., doce massa, sabor 

goiabada, com ingredientes: polpa MINAS 
XV de goiaba, HÇÚCEIF, líquido e aicido un 240 MAIS R$ 3,43 R$ 323,20 

cítrico prazo \ralidade l2, ttplicatçãt) 

sobrenteszt. Necesszirizi Rotulagem 

x  
Nutricional Obrigatória. (RDC 259 
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CQMISSÃG PERMANENTE DE LIÇITAÇÃQ 
de 20 de setcznbro de 2002) 

(ANVISA). Validade: No mínimo 
3 (três) meses a parlir da data Llc 

entrega. Considerar as datas 

conforme programação /TM 
VALOR TOTAL DA CESTA BASICA ........... ..z ......... ..A ..................................... .. R$ 13.055,20 

I 

\ 

ETRO co L uma(- ME 
ll' Barc os Mesquit 

Sócio Proprietário 



 SERVI o AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG: 
EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 08112017: Referência: 
Processo Licitatório n° 301/2017, Modalidade: Pregão Eietrônico de 
Registro de Preços N° 09/2017. Contratante: senvxço AUTÔNOMO 
DE AGUA E ESGOTO. Contratada: METRO COMERCIAL LTDA- ME. 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresas especializadas para fornecimento de gêneros 
alimentícios e de higiene pessoal, destinados aos Servidores 
Públicos municipais ativos do SAAE de Piumhi-MG. Valor registrado 
por Item: Item I- R$7,46 saco de 5 kg, Item II- R$2,76 
embalagem de 90 gr, Item III- R$1,26 pacote 500 gr, Item IV- 
R$5,96 pacote 1kg, Item V- R$1,50 pacote 500 gr, Item VI- 
R$1,56 pacote 500 gr, Item VII- R$0,83 pacote 1 kg, Item 
VIII- R$10,25 pacote 5 kg, Item IX- R$3,61 pacote 250 gr, 
Item X- R$3,25 embalagem 900 ml, Item XI- R$3,09 pacote 1 
kg, Item XII- R$1,75 pacote 1 kg, Item XIII- R$1,70 saco 500 
gr, XIV- R$1,67 lata 340 gr e Item XV- R$3,43 embalagem 500 
gr. Vigência: 12 (doze) meses iniciando-se na data de 16/11/2017 e 
encerrando-se na data de 16/11/2018. Odécio da Silva Melo-Diretor 
Executivo do SAAE. Piumhi, 16 de novembro de 2017. 

CERTIFKIAMOS PARA rms os cumpmmsuro 

A0 DiSPOSTO NO ARTIGO 12 on n o Gângc 
MU lCi AL ou¡ PUBLiQUE¡ A10) 

AVISO no NICÍPIO E POR AL na TRANSPARENCIA 
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