
 ELETRÔNICO N° 10/2017 
5- LICITATÓRIO N° 306/2017. 

7  .íçãíg de 01 (um) veículo utilitário, Tipo Píck Up, cabine  mão de fábrica, ano 2017, modelo 2018, primeiro 
ópara atender' os diversos setores do SAAE de 

Piumhi-MG. 

FORNECEDOR: 

Lvemune VEÍCULOS 

~,,.-.~.___=_.-.h ...gaú- 



Piumhi- MG 

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

Pedido N° Pedido de compra de bens materiais  l  7 solicitante Adilson Jose Pereira 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços 

Aplicação 2.017 Data do pedido: 0211012017 

Responsável: SRC 

Despesa: 467 Ação... 03.001 .000.17.512.0449.2170 Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto 

Fonte de recurso ......... _. 10o - Resumos cromados 

Elemento de despesa-m 4.4.9052 Equipamentos e Material Permanente 

Caráter de urgencia: Normal 

306 l 2.017 - 0 Finalidade: 

Código da aplicação 11000 

SubEIemento: 30 

Veiculos de Tração Mecânica 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTIL1TÁRIO, PARA ATENDER SISTEMA DE ESGOTO 

Cód do item Especificação técnica do item 
Pedido Autorizado Unidade 

f-\ij0004g47 VEÍCULO UTlLlTÀRlO TIPO PICK - UP, ZERADO, ANO 2017, MODELO 2018, 1_0g0o -Logoo UN 
CABÍNÉ DUPLA. E DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRÍGATÓRIOS POR LE¡ . 

Local de entrega ......... .. SAAE-PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 
Observações ............. .. AQUÍSIÇÃO DE VEÍCULO UTÍLÍTÁRIO, PARA ATENDER SÍSTEMA DE ESGOTO 
Compra interna 

Adilson .Jose Pereira 

Sistema: MGFCompras - PedidoDeCompram .rpt Página 1 



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

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Processo de Compra 

Processo de Compra N” Processo de Compra Bens 

306 1 2017 VEICULOS 
Carater de urgência: compra normal Prazo limite de entrega 

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

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

item Código prod Descrição do produto Quantidade Unidade 

1 00000004947 VEICULO UTIUTÀRIO TIPO PICK - UP, ZERADO, ANO 2017, MODELO 201a, CABINE D 1,00 UN(s) 

ñjeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, PARA ATENDER SISTEMA DE ESGOTO 

Sistema: MaFcompras - Pr0cessoDeCompra01 .rpt Página 1 



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

Piumhi - MG 

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

í l i  Autuação 

f\ Aos 2 dias do mês de outubro de 2.017, autuei o processo de compra 30612017, o qual foi devidamente 
protocolado conforme registro de protocolo abaixo. 

Odéc iIva Melo 
Diretor 

f 

Piumhi - MG, segunda-feira, 2 de outubro de 2017 

Protocolo..... 1175912017 02110/2017 oo;0o;oo 

N” Processo... 306 I 2.017 

TÍPO PTOCBSSO.. Processo de compra 

RG$PÚn5áV$L-- Odécio da Silva Melo 

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

Sistema: MGFCompras - TermoDeAutuaçãom .rpt 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado' 

Processo de Compra N” Processo de Compra Bens 

30s / 2017 vam/Los 
carater de urgência: compra normal Data dO Processo: 02/10/2017 

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

03.926.925/0001-56 ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA 02/10/2017 

20.901 .039/'0007-82 AUTO CECILIA LTDA 02/10/2017 

23.272.792/0001-59 SOVEMAR SOCIEDADE VEICULOS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA 02/10/2017 

/N 

*N 

Sistema: MGFCompras - Forneced0resConvocadosU1 .rpi 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: o3_926_925/0oo1-56 Data hora cotaçào:O2¡10/2017 

ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA 
306/2017 AV. DARCIO CANTIERL1620 

SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - MG 
Contato: REGINA DUARTE 

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

Validade 60 dias Prazo entrega: 60 dias 

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

00000004947 VEICULO UTILITARIO TIPO PICK - UP. ZERADO, ANO 2017. MODELO 201 1.00 UN(s) 680300000 /\ Marca: FIAT 
n. , Modem: STRADA HARD WORKING CABINE DUPLA 1.4 FLEX 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 6s_o3o,oo 

Sistema: MGFCDmpras - cotacaoorrpi Página 1 



Solicitação de cotação para aquisição de veiculo SAAE de Pium... 

Assunto: Soiícítação de cotação para aquisição de veiculo SAAE de Piumhi/MG 
De: Licitacoes <|icitacoes3@saaepiumhí.com.br> 
Data: 22/09/2017 09:09 
Para: secretaria.passos@alpinia.com.br 

A/C Alpínia Concessionária 

Bom dia, venho através deste, solicitar orçamento para possivel licitação modalidade 
Pregão, para aquisição de veiculo utilitário, tipo pick up, para atender as 
necessidades do SAAE de Piumhi-MG. Favor responder na maior brevidade possivel, pois 
temos urgência em realizar o processo licitatório e conhecer o preço de mercado 
para formamos o preço base. 

Favor confirmar o recebimento. 

Att, 

,A\ Jaqueline Souza 

K_ Licitações e Contratos 

-Anexos 

COTAÇÃO DE PREÇOS - PICK UP.docx 44,4KB 

'W 
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Orçamento 

Assunto: Orçamento 
De: Licitações Alpinia <licitacoes@alpinia.com.br> 
Data: 25/09/2017 13:58 
Para: <Iicitacoes3@saaepiumhi.com.br> 

Boa tarde! 

Segue em anexo orçamentos para compra de veículo. 

Peço sua gentileza que todo contato a respeito de licitações seja feito por este email. 
Assim poderemos agilizar seu atendimento. 

Ati: 

Regina Duarte 
Consultora de Vendas 

licitacoes@alginia.com.br 

Alpínia Paraíso 
Av. Dárcio Cantieri, 1620 
São Sebastião do Paraiso - MG 

35 3539-8000 wwwalpiniacombr 

-Anexos: 
"N 

SAAE PlUMHI STRADA ADV CD SET 2017.d0c 404KB 

SAAE PIUMHI STRADA WORK CD SET 2017.d0C 384KB 

il 
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Sea Fiat do ieito que você merece. 

São Sebastião do Paraíso, 25 de Setembro de 2017. 

A0 
SAAE - Piumhi. 

Orçamento para aquisição de Veículo OKM 

STRADA HARD WORKING CABINE DUPLA 1.4 FLEX 201719018 

f) 

à Cor: Branco Banchisa  °' @  ° M 

Valor : RS 68.030,00 ( Sessenta e oito mil e trinta reais ). 

Opcionais : 

o KIT AUDIO : 2a USB de carregamento e Rádio Bl USB MP3/WMA com RDS 

o KIT ELÉTRICO : Vidros elétricos l Travas elétricas / Abertura elétrica bocal de abastecimento 

o KIT CONVENIENCE FULL : Capota marítima l Maçanetas na cor da carroceria f Retrovisores na cor da 
carroceria J' Sensor de estacionamento traseiro f Rodas em liga leve 5.5 X i4' / Faróis de neblina com 
detalhes cromados na moldura/ Aplique na parte inferior do para-choque dianteiro. 

    A    ,    _    
Av.- Durcig Çqníi)  1:52:33  Ebroptiàáõoííébdatitíó doÍPdtíqíàóiMül    *' .- " ' 

CNPJ:: oa.9-2~63;9;2'5zü9ci1ezsóagftss;.ad-:nosaésyan.atiáâsú- ; ' ' ' '  ' ' 

 



olpíiaielàíulpíníascaiml -eofnesÍçiálãlàâã-âÀBOÕOQ., -  ' l:  n' 

Seu Fio! .do ;eita que você merece. 

Itens de Série z 

Alça de segurança lado passageiro 
Alertas de limite de velocidade e manutenção programada “ll- 

Apoia-pé para o motorista 
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura 
Ar condicionado 
Banco do motorista com regulagem de altura 
Bancos com assento anti-submarining 
Barra de proteção do vidro traseiro 
Barras longitudinais no teto 
Bolsa porta-objetos nas portas 
Brake light 
Capô retrátil com dobradiças de segurança 
Chave desmodrômica +- 
Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com regulagem de altura 
Cobertura da alavanca (empunhadura) do freio de mão 
Comando da luz interna nas portas  
Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade 
média e tempo de percurso) 
Console central com porta-objetos e porta-copos 
Conta-giros 
Direção hidráulica 
Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração) 
Espelho no para-sol lado passageiro 
Fiat Code 2a geração 
Follow me home 
Ganchos para amarração de carga na caçamba 
Grade protetora do vidro traseiro e porta-escadas 

o Hodômetro digital (total e parcial) 
HSD (High Safety Drive) - Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD 

o Iluminação de caçamba 
»w Indicador digital do nível de combustível 
~ Indicador gradual de temperatura da água 

Limpador e lavador do para-brisas com intermitência 
Luz de leitura 
Moldura nas caixas de roda 
Motor 1.4 EVO 8V Flex M 

My Car Fiat (personaliza várias funções do carro)  
Para-choque traseiro com estribos antiderrapantes 
Porta-escadas 
Protetor de caçamba 
Protetor de carter 
Retrovisores externos com comando interno mecânico 
Retrovisores externos na cor preta 

o Rodas de aço estampado 5.5 x 14" + Pneus 175/70 R14 
o Suspensão elevada 
o Suspensão traseira com eixo ômega e molas parabólicas longitudinais 
o Tampa da caçamba removível e com chave 
o Tomada 12V 
o Válvula antirrefluxo de combustível 

o Vidros climatizados verdes c( 

 

m. 'Dureío Eantíe-rEQ-_uíií-Ó” 'igzraiznaf7iãuêogak'Sm#Sebastiao-do.BuruIséIMcàÊ 'Z '  
agp;íbaaqzaeaisxaeoàgz ,_.:í.i;Ei-.,54?;oae'.a91'.no45_. _  r_ -í ' ' 



Seu Fiat do ¡eito que você merece. 

Volante com regulagem de altura 
Volante EAS - Energy Absorbing System 
3a porta 
Apoios de cabeça traseiros (2) rebaixados e com regulagem de altura 
Bolsa porta-objetos e porta-copo na lateral traseira 
Cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 3 pontos 

FICHA TÉCNICA 

MOTOR 
Cilindrada total (cc): 1.368 cmi 
Potência máxima (cv): 85,0 (G) l 88,0 (E) a 5.750 rpm 
Torque máximo (kgñm): 12,4 (G) l 12,5 (E) a 3.500 rpm 

_ñ ALIMENTAÇÃO 
- Combustivel: Flex 

DIMENSÕES EXTERNAS 
Capacidade da caçamba (litros): 680 litros 
Tanque de combustível (litros): 58 litros 
Comprimento do veiculo (mm): 4.438 mm 
Largura do veículo (mm): 1.664 mm 
Altura do veículo (mm) : 1.580 mm 
Entre-Eixos (mm): 2.718 mm 
Altura do solo (mm): 170 mm 

OBS: Orientamos consultar a concessionária em relação ao prazo 
de entrega antes de publicar o edital. 

IMP?RTANTE : 

"j 1-Preço válido até emissão de nova tabela pela montadora. 

2-Os veículos Fiat estão em conformidade com o PROCONVE. 

3-A Fiat Automóveis reserva-se o direito de alterar especificações 

e a oferta de equipamentos de série e opcionais sem aviso prévio. 

Sendo o que nos apresentava para o momento, nos colocando a inteira disposição. 

Atenciosamente, 

Regina Duarte 
Consultora de Vendas 
(35) 3539-8000 l 9 9185-5559/ 9 8873-1490 
licitacoes@alpinia.com.br 

 ckiínivííltilaiífüâeíáõmwiãi*Viñan (=35)'3Íã3›:9i?§QÕÊiÍKÉ: A    a ;e n_ a   
Í '129?FJQtdlÂÍJÉEQWDESÍÃ-¡SáoÊebuastifiià“ÕiJ-ÊGFÊIÊSÇÊÍMQ 1' e A    

,Av-ÇBqrçiâ-:Çigintíeà-n; _ 

CNPJ: 'Q3.92fó'.92'5fü'§,9;1:-5§5;' 31.5.,_faigosazasix .arms . j  ' 



 Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Sistema: MGFCompras - Cotacao01 .rpt 

Processo de compra N° Fornecedor: 20.901.039/0007-82 Data hora cotaçãozüzli 0/2017 

AUTO CECILIA LTDA 

306 / 2017 RUA FLORIANO PEIXOTO, 45 

PIUIVIHI - MG 

Contato: JOÃO BATISTA 

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

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

00000004947 VEÍCULO UTILITARIO TIPO PICK - UP. ZERADO, ANO 2017. MODELO 201 1,00 UN(s) 66.910,0000 

' Marca: VOLKSWAGEM 

Modem: NOVA SAVEIRO ROBUST 00-104 cw101 cv 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 66.910,00 

”'\ 

Página 1 



Solicitação de Cotação para aquisição de veículo SAAE de Pium... 

Assunto: Solicitação de Cotação para aquisição de veícuio SAAE de Piumhi/MG 
De: Licitacoes <|icítacOes3@saaepíumhi.com.br> 
Data: 22/09/2017 08:53 
Para: ale.vendas.bd@autoceciIia.com.br 

A/C AUTO CECÍLIA 

Bom dia, venho através deste, solicitar orçamento para possivel licitação modalidade 
Pregão, para aquisição de veiculo utilitário, tipo pick up, para atender as 
necessidades do SAAE de Piumhi-MG. Favor responder na maior brevidade possivel, pois 
temos urgência em realizar o processo licitatório e conhecer 0 preço de mercado 
para formamos O preço base. 

Favor confirmar o recebimento. 

Att, 

,~\ Jaqueline Souza 

Licitações e Contratos 

-Anexos 

COTAÇÃO DE PREÇOS - PICK UP.docx 44,4KB 

“i 
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PROPSTA DA SAVEIRO 

Assunto: PROPSTA DA SAVEIRO 

De: "Joao Vendas Piumhi" <joao.vendas.pi@autoceciiia.com.br> 
Data: 22/09/2017 16:48 

Para: <|icitacoes3@saaepiumhi.com.br> 

Joao Batista Pereira 
Consultor de Vendas 

?É (37) 3371-1100 | 9 999024710 
Rua Floriano Peixoto, 45 
Centro - Piumhi- MG 

joaavendas.pi@autocecilia.com.br 
www.autocecilia.com.br 

Luz - Pará de Minas - Bom Despacho - Lagoa da Prata - Nova Serrana - Formiga - Piumhi 

“N 

Avast 'o O Este email foi escaneado pelo Avast antivírus. -n--Â- www.avast.com 

- CCF22092017_00000.jpg 

"W. 

*i 
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PRO PSTA DA SAVEIRO 

Auto Cecílio 

Novausaveírojwñabastítn_ .-: 1241:!! .llülçv 
"ABS" - Ereias com sistema antñravamento -- ' 

. "Easy imnk" - sistema de abertura slétríca da tampa traseira pelo logoüpo 

. "EBD" - freios com úãstrãíauição eletrônica d frenagem 

. "SSS" - aíerta de franagm de emergência 

. 2 airbags (passageiro e moiorisãa) 

. Aiça da segurança no :em ;rara passageiro 

_ Aâerta sonora para lanternas ligadas 
,Anãena notam 
, Banca ao motorista com ajuste de atrura 
. Banco ãraseiro para 3 passageiros com 3 apoios de cabeça 
. Cintos de segurança díanieíros com prà-tanàionador 
. Cintos de segurança rraseíros de 3 pontos iênclusíve o secura!) 

, Consola ceníral com portampos . 

_ Desemhaçaáar do vidro traseiro 
. Embiema "Robust" na rampa traseira 
. Estepe sob a caçamba 
. Faróis símpêes com máscara escuzecida 
. Freio a- disco nas quatro rodas 
, Grade diamaira em preto fosco 
. Grade protetora da ;anota traseira 
. Indicador catraca de marcha q . Lanterna de freio elevada (íarakedight) a íêumínação da caçamba 
w Moêdura nas caixas de rodas -. 

. Paint-J :fe instrumentos com coatecgiros, vaiocãmearo e marcador do nível de combustívei 

. Para-choques em preto fosco 
Para-sol com espelho para motorista e passageiro 

. ?erra-objetos rm laterais das portas 
. Paáa-revísias atrás da banco cio passageiro 
, Pregaraçao para sistema de som com ñação 

. Proãeto: da caçamba 

. Rack de Eeto íongitudinal 

. Retrovisores externos com centrais interno manual 
1 Rodas de aço aro 15' com pneus 205m F15 

. Tampa da caçamba com amortecedor e chave 
_ Temporizador dg limpadror . Temporizador do límçrarior de para-brisa 

. Tomada 12V no cansoãe centraã e na parta-traseira - lado direito 

Reg-sus: Completo 
. ?re r' duro:: ' ' _ . _ .J ' 

:Êiífâüxííjàãícitrico sem canrrofe remoto n      
::graxa de poeira e ' =  Oi_  
páfçzn - * ~› ' 

VALOR DO VEICULO ..  O O 
R$64,5?0,00  60. OQ 

. ¡TENS NÃOiNCLUSO ' n   CAPOTA MARmMA R$600,00 ~  'É A som R$790,00 _ “i 

CAPAS na BANCOS EM CURVI r: TAPErE EM vamu R$ 950,0 

_ DATA: 22/09/2017 __    Ass REPRESENTATE LEGAL: - 1-  .r _ ¡ 

VALIDADE DA PROPOSTABO/OQ/z = ' 

PRAZO os ENTRGA: eo DIAS APÓS A EMISSÃO DA NAF: 

#um canina um. ;um Pa¡ ao Minas' Elia? Bom Dupont» Film Nova serrana #Rial Luma na mu ram Fonrâg: ::em Piumhi 

As¡ Dsulaâaphaí Harada. 13:2'. artüñdradeâhmjzê Ruadolhsãrw, 1547 Ar-'Berwmmarlíwê Samíàm M, Der.: Aãoxanàainarüd R. Ds. 1331105611936_ 186 ãiwrcçhaiffeíxuto, 
35 5550081524186 &Sülíãôñriàükmvüü Iãõélàímmllomüaopmâtrmü :ááíwmlüvaâélün-üô SÃÊSMÍ-'Ifêlaglqúañm-kü ããõmfmfmngs-fàü arazsomPum-m 
Fone 13111219990 :m: m¡ 12a: sam :ane: m; 3522 4260 Farsa' (sua 3228 mn nas. (37) 22o: raw ram_- za?) 33221529 sua; 13733372 um 

949125 g5¡_g3g;n¡_p3¡.97 CNPJ: 20.96¡ .03315664-?3 CNPJ: 20.95! 0393012359 CNPJ: Zdãülâlâfüüül-ãí! CNPJ:2,=19D“:_I!35J435G&Í!§ CNPJ, QCÂOHÉÊEQOGSÊ? CRN* 23561 ÍBÉMCK!? 

E' 353 91991807!! IEÀTLOFJN1 31-3! IE: G?i.f;?-|?âLD2-24 IE'. CSBSIJYINLÚÊHJ IE'. &HEDTÁIBLGA-Qõ ?E1 JSBOHPBLQÍIVBE lã, ;SGSEEIÍTGI 96-40 

wvvw.autoceciiia.com.br 
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e Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Processo de compra N° 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Fornecedor: 23.272.792/0001-59 Data hora cotação:02f10f2017 

SOVEMAR SOCIEDADE VEICULOS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA 

Sistema: MGFCompras - C0taca001 .rpt 

306 / 2017 AV, JUCA STOCKLER, 1777 

PASSOS - MG 
Contato: EMERSON CHAGAS 

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

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

00000004947 VEICULO UTILITARIO TIPO PICK - UP, ZERADO, ANO 2017, MODELO 201 1,00 UN(s) 6B.110,0000 

Marca: VOLKSWAGEM 

Modem: NOVA SAVEIRO 1.6-CD ANO/MODELO 2017/2018 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 68.110,00 

*W 
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Solicitação de Orçamento Aquisição de Veículo SAAE - Piumhi 

Assunto: Solicitação de Orçamento Aquisição de Veículo SAAE - Piumhi 
De: Licitacoes <Iicitacoes3@saaepiumhi.com.br> 
Data: 26/09/2017 13:00 
Para: emerson@sovemar.com.br 

Boa tarde, venho através deste solicitar orçamento para possivel licitação na 
modalidade Pregão para aquisição de veiculo do tipo pick -up para o SAAE de Piumhi. 
Na oportunidade peço que o mesmo seja respondido na maior brevidade possivel pois 
temos urgência em realizar o processo licitatório e fazer o preço base. 

Favor confirmar o recebimento. 

Att, 

Jaqueline Souza 

Licitações e Contratos 

/AN (37) 3371-1332 

-Anexos 

COTAÇÃO DE PREÇOS - PICK UP.docx 44,4KB 

“i 
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Re: Solicitação de Orçamento Aquisição de Veículo SAAE - Piumhi 

1de2 

Assunto: Re: Solicitação de Orçamento Aquisição de Veiculo SAAE - Piumhi 
De: Emerson Chagas <emerson@sovemar.com.br> 
Data: 26/09/2017 16:25 

Para: Licitacoes <Iicitacoes3@saaepiumh¡.com.br> 

BOA TARDE JAQUELINE, 

SEGUE EM ANEXO A LICITAÇÃO QUE VOCÊ ME PEDIU, QUALQUER DUVIDAS FAVOR ENTRAR 
EM CONTATO. 

AGRADEÇO DESDE JA 

ATT 

Em 26 de setembro de 2017 13:00, Licitacoes <licitacoes3@saaepiumhi.com.br> escreveu:  Boa tarde, venho através deste solicitar orçamento para possível licitação na modalidade  Pregão para aquisição de veiculo do tipo pick -up para o SAAE de Piumhi. Na oportunidade  peço que o mesmo seja respondido na maior brevidade possível pois temos urgência em  realizar o processo licitatório e fazer o preço base. 

 Favor confirmar o recebimento. 

 Att, 

 Jaqueline Souza 

é Licitações e Contratos 

 (37) 3371-1332 

https://www.avast.com/antivirus 

EMERSON FONSECA CHAGAS 

Sovemar Ltda 

Avenida Juca Stockle r, n.17T7, Belo Horizonte 

Passos - Minas Grais - CEP-3?.900-106 

Telefone: (35)3529-0900 - (35) 999214080 

Este email foi escaneado pelo Avast antivirus. 

17/10/2017 13:44 



Re: Solicitação de Orçamento Aquisição de Veículo SAAE - Piumhi 

_AHGXOSÍ 

saae piunh¡.pdf 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto _  Praça Zeca Soares, 211 23.782.816 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Pesquisa de Mercado 

Processo de compra N° 306 I 2017 

CNPJ Razão sociai do fornecedor pesquisado Valor proposto 

0392613250001 -56 ALPiNIA VEICULOS E PECAS LTDA 68.030,00 

20.901 .039/0007-82 u AUTO CECILIA LTDA 55.910,00 

23.272.792/0001-59 SOVEMAR SOCIEDADE VEICULOS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA 68411000 

Sistema: MGFcompras - PesquâsaDeMercado01.rpt Página 1 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 

' Piumhi - MG 

Cotações vencedoras por fornecedor 

Processo de compra: 306 /2017 Data do processo: 02/10/2017 A00 de aPÍÍCEÇÊOí 2017 

AQUÍSIÇÃO DE VEÍCULO UT|LiTÁR|O, PARA ATENDER SISTEMA DE ESGOTO 

20.901.039IOG07-8 AUTO CECILIA LTDA 

00000004947 VEICULO UTILITARIO TIPO PICK - UP, ZERADO. ANO 2017, MODELO 1,0000 66.910.0000 669100000 

Total do fornecedor 66.910,00 

'N 

».33 
Sistema: MGFCompras - CotacoesPorFornecedorm.rpt Página 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Análise de Impacto Orçamentário 

 
Processo de compra: 306 l 2017 Aplicação: 2017 
Responsável .......... .. SRC Carater de urgencia: Normal 

GTUPO de PTOÓUÍOS_ 054000 VEICULOS 

Finaüdade --------------- -- AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITARIO, PARA ATENDER S|STEMA DE ESGOTO 

 
Ação ........................... .. 03.001 .000.17.512.0449.2170 Operação e Manutenção do Sistema de E Tradutora ............... .. 467 

Elemento de despesa.. 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente CÓÚÍQO da aPÍÍCÉÇÉO 11000 

Fonte de recurso ......... .. 100 - Recursos Ordinárias Detame ------------------ -- 30 

Satdo orçamentário na data da autorização orçamentária .......... .. 37392430 % de compromentimento 

Valor estimado e reservado ............ _. 67.683,33 16.15% 

Saldo remanescente para demais contratações nesta dotação ............ .. 305.240,67 

 
:w ç 1  

f  m Protocolo"...1234712017 02/10/2017 
N° Processo... 306 I 2.017 

SáviÊI-ej-¡Êqouiart Queiroz 
x' 

Tipo processo.. Processo de compra 

Responsável.. Sávia Vilela Goulart Queiroz 

FinaIidade.._...._ 30 

Sistema: MGFCUmpras - lmpactoorcamentarioot .rpt 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 23.782. 

Piumhi - MG 

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

AU-PORIZASÂO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE C-ÓMP-lã-\Mn E     mães¡ 

Objeto ................... .. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, PARA ATENDER SISTEMA DE ESGOTO 

J Declaro para os devidos fins de atendimento ao Inciso Il do Art. 16 e 20 da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei 

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

Por ser verdade, firmo o presente, 

Piumhi- MG, segunda-feira, 2 de outubro de 2017 

Odécio da 0%.¡ Melo 
Diretor 

Protocolo..... 1275912017 02/10/2017 00:00:00  N" Processo... 306 I 2.017 

í Tipo processo.. 

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

f, . _J 
Sistema: MGFCompras - Aulorizacaoordenadorm .rpt 

I 

l 

I Responsável... 

I 

I 



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

Piumhi - MG 

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

i n n CLAÉSIFIÓAÇÃO IMJE MODALIÓADÉ DE LICITAÇÃO. 

Às 12:53 hs desta segunda-feira, 2 de outubro de 2017, na sala de reuniões do Serviço Aut. de Água_ e Esgoto 
i o responsávei pelo setor de compras concluiu sua analise do processo n” 306 12017, referente a AQUISIÇAO DE 
i VEÍCULO UTILITÁRIO, PARA ATENDER SISTEMA DE ESGOTO. 

i 
i 

i 

i 

O responsavel pelo setor de compras decidiu que a modalidade do referido processo é por Pregão Eietrônico 
*a k. 

Menor Preço e mais vantajoso para Autarquia 

Piumhi - MG, segunda-feira, 2 de outubro de 2017 

Sonia Roseni Costa 

Responsáver pelo seior de compras 

rf .í 
Protoco|o..... 12.761 I 2017 02/10/2017 12:53 
N° Processo... 10! 2.017 

Tipo processo.. Processo de compra 

Modalidade..... Pregão Eletrônico 

Responsável... Sonia Roseni Costa 

Finaiidade ...... .. 

   Sistema: MGFCompras - CiassiñcacaoProcessoPorniiodalidadeo1.rpt 



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

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

COMISSÃO OE LICITAÇÃO 

SERVIÇO AUTôNOMO OE ÁGUA E 
ESGOTO OE PIUMHI-MG 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 306/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

OBJETO: O PRESENTE CERTAME TEM POR OBJETO A SELEÇÃO OA PROPOSTA MAIS 
vANTAJOsA A ADMINISTRAÇÃO, vISANOO A AQUISIÇÃO OE 01 (UM) VEÍCULO 
UTILITÃRIO, TIPO PICK UP, CABINE OUPLA, NOVO, zERAOO OE FÁBRICA, ANO 2017, 
MODELO 201a, PRIMEIRO EMPLAcAMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
DO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DESTE EDITAL. 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:30 hs do dia 11/10/2017 até às 08:59 hs do dia 
31/10 de 2017. 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 09:00 hs até às 09:59 hs do dia 31/ 10 de 2017. 

INÍCIO DA SESSÃO OE OISPUTA DE PREÇOS: a partir das 10:00 hs dO dia 31/10 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.licitanet.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 

T0 
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  Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
lícitacoesggsaaepiumhi.com.br CNPJ : 23.782.816/0001-10 

Autarquia Municipal (Dei 1035/90) Praça Zeca Soa res, 211 - 37925-000 PíUMHl/MG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

APRESENTAÇÃO 

O 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 a aquisição de 
01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO PICK UP, CABINE DUPLA, NOVO, ZERADO DE 
FÁBRICA, ANO 2017, MODELO 2018, PRIMEIRO EMPLACAMENTO conforme 
especificações constantes do Termo de Referência, 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. 

ANEXOS DO EDITAL 

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA. 

ANEXO II EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO. 

ANEXO III MODELO DE DECLARAÇÃO D_E IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇAO. 

ANEXO IV MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO 
DA EMPRESA EMPREGADORA. 

ANEXO V MODELO DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS 
NO EDITAL. 

ANEXO VI MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE MICRO 
EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU 
EPP). 

ANEXO VII lVlINUTA DE PROPOSTA DE PREÇOS, CONTENDO PLANILHA DE QUANTITATIVO E 

PREÇO DO VEICULO. 

ANEXO VIII MINUTA CARTA CONTRATO 



 Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 
licitac0es@saaeg¡umhi.c0m.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 

Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 211 e 37925-000 PIUMHUMG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 10/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 306/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

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 
ELETRONICO N° 10/2017, tipificada como de "MENOR PREÇO POR ITEM", conforme 
descrito neste _Edital e seus anexos. Os trabalhos serão conduzidos pela servidora do Serviço 
Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi, Jaqueline Aparecida de Souza, designada Pregoeira e 
integrarão a Equipe de Apoio as servidores: Maria Luciana Goulart de Castro e Sônia Roseni 
Costa, designadas pela Portaria/SAAE-PIUMHI N° 18/2017, publicada em 24/02/2017. 

O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei 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, Lei Complementar n. 25/2010 (que institui 
o Estatuto Municipal da ME, EPP e MEI), Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006 com a redação dada pela Lei Complementar n° 147/2014, bem como pelas normas e 
condições estabelecidas no presente Edital. 

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

1. OBJETO: 

Este termo tem por objeto a seleção da proposta mais vantajosa à administração, visando a 
aquisição de 01 (um) veículo utilitário, tipo pick up, cabine dupla, novo, zerado de 
fábrica, ano 2017, modelo 2018, primeiro emplacamento conforme especificações 
constantes do Termo de Referência, Anexo I deste edital. 

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2.1. 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-line. 
2.1.1. 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.h'cítanet.com.br. 
2.1.2. 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. 

3. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 



u 

Serviço Autônomo da Água e Esgoto 
licitacoes@saaegiumhi.com.br CNPJ: 23.782.8I6f0001-l0 

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

  
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 IV 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 licitatória 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. 
4.3 - É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas, 
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: 

3o dias 
R$ 165,41 

90 dias 
R$ 211,58 

180 dias 
R$ 288,71 

365 dias 
R$ 407,15 

4.6 - O referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso III do art. 5° da Lei n0 
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 item; 
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; 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
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 - 0 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 subitem 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 licitante. 
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 

responsabilidade 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@Iicitanet.com.br. 
6.7 - DO CADASTRO NO HABILITANET 
6.7.1 - O HABILITANET constitui um aplicativo de registro cadastral da LICITANET - 
Licitações On-Iine. 
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. DA PARTICIPAÇÃO 

7.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do licitante e subsequente 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 . 
B. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

8.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início 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 

5 
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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 reinício 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 minimo 
de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma 
disputa frustrada por falta de tempo hábil; 
8.10. Poderá o Pregoeiro, antes de anunciar o vencedor do item, 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. 0 sistema informará a proposta de menor valor do item 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 (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 do (s) licitante (s) vencedor (es) do 
lote/item. 
8.12.1 - Caso o licitante 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 originais vía sedex. 
8.12.2 - No caso e ocorrência do item 8.12.1, 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. 
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-mail: <licitacoes3@saaepiumhi.com.br> para que a Pregoeira possa verificar a 
conformidade com o preestabelecido neste Edital, devendo ser encaminhado 
posteriormente o original dos documentos de habilitação 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: 
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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 DO LICITANTE 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2017- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
PIUMHI-MG _ 

PROCESSO LICITATORIO N° 306/2017 
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 item 14.2, deste Edital, podendo o Pregoeiro 
convocar a licitante que apresentou a proposta ou o lance subsequente; 
8.17. Se a proposta ou o lance do item de menor valor global não for aceitável, por 
inexequibilidade, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 
examinará a proposta ou o lance subsequente, 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 item 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 item. 

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 item, contendo apenas 02 (duas) casas decimais; 
9.3. A não inserção de proposta contendo as informações solicitadas na alínea "a" do sub-item 
9.4 implicará na DESCLASSIFICAÇÃO cla 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 ÁGUA E ESGOTO DE PIUHMI-MG, no prazo do item 8.13, 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 
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deste Edital; 

10.2. Na proposta escrita, deverá conter: 

a- Descrição do objeto da licitação, conforme especificado no Termo de Referência - Anexo I 
deste Edital, com a especificação do objeto Iicitado. Importante: especificação da 
indicação da marca ou fabricante do objeto ofertado. 
b-Importante: 0 licitante deverá indicar na sua proposta a garantia ofertada. 
c- A licitante deverá apresentar, com sua proposta comercial prospecto do veículo ofertado, 
onde apresente todos as especificações exigidas para o veículo, conforme especificado no 
Termo de Referência Anexo I do edital. 
Importante: caso falte alguma especificação no prospecto apresentado, a Pregoeira e 
equipe de apoio, podem consultar no site do fabricante. É importante que caso o 
prospecto não apresente alguma das especificações exigidas, no site do fabricante 
deverá apresentar. 
d-preços cotados em reais, com valores unitários e totais, já incluídas todas as despesas com 
transportes, fretes, descarga da mercadoria, imposto, taxas, seguros, bem como os ônus 
decorrentes de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, encargos 
fiscais, comerciais, de outras que direta ou indiretamente incidirem sobre a contratada; data e 
assinatura do representante legal da proponente; 
e-razão social, CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 
f- endereço completo; 
g- 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; 
h- valor unitário do item, contendo apenas 02 (duas) casas decimais; 
i- valor global , contendo apenas 02 (duas) casas decimais; 
j- valor total da proposta por extenso. 
k-Prazo de entrega do objeto : Deverá ser de no máximo 30 (trinta) dias, e será 
contado a partir da Ordem de Fornecimento (Nota de Empenho) quando solicitado pelo SAAE. 
l- Local da entrega do objeto: O veículo deverá ser entregue na modalidade CIF( incluso o 
frete nos preços dos produtos) no Almoxarifado do SAAE de Piumhi-MG, localizado à Praça 
Zeca Soares n° 211- Centro na cidade de Piumhi-MG, devidamente embalados, acondicionados 
e transportados com segurança, sob a responsabilidade da contratada, sem qualquer ônus 
para o SAAE. 

10.3. 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. 
10.4. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes 
últimos; 
10.5. Atendidas todos os requisitos será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que 
oferecer(em) o MENOR PREÇO POR ITEM; 
10.6. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da 
legislação em vigor. 

11. CRITÉRIOS o:: JULGAMENTO 

11.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR POR ITEM, 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: 

11.2.1. 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 
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categorias. 
11.2.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
Micro-Empresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superior ao menor preço. 
11.2.3. Para efeito do disposto no art. 44 da LC 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-á 
da seguinte forma: 
11.2.4. A Micro-Empresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada podera' 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, Serviço 
Autônomo de Agua e Esgoto Iicitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praç_a Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - Telefax 
37-3371-1332 COMISSÃO DE LICITAÇAO 11 devendo tal proposta ser registrada, situação em 
que será adjudicado em seu favor o objeto Iicitado; 
11.2.5. 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. 
11.2.6. 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. 
11.2.7. 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. 
11.2.8. 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. 
11.2.9. 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. 
11.2.10. 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. 
11.2.11. 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. 
11.2.12. 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. 
11.3. 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 inexequívei, 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 8.16 e 8.17 deste Edital, o Pregoeiro 
poderá negociar corn a licitante para que seja obtido melhor valor; 
11.6. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os 
atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 
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12. HABILITAÇÃO 

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

13. IMPUGNAÇÃO AO 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 Iicitacoes3@saaepiumhi.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 de 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 
prejuízo 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, pelo 
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 
fraudarem a execução do contrato, que se comportarem de modo inidôneo, 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; 
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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 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 do veículo 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 "item 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. 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. 
15.6. O SAAE PIUMHI-MG poderá reter O pagamento do veículo, objeto desta licitação, nos 
seguintes casos: 
a) Se a qualidade dos produtos 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 
transportes, imposto, taxas, seguros, descarga da mercadoria, 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 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

16.1. Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam Ou venham a incidir, direta ou 
indiretamente, sobre Os bens fornecidos; 

16.2. Manter, durante a validade dO contrato, as mesmas condições de habilitação;  
'I'I 
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16.3. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários 
no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado; 
16.4. Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulada na proposta. 
16.5. Credenciar um representante junto ao SAAE para prestar esclarecimentos que forem 
solicitados, cujas reclamações se obriga a atender prontamente; 
16.6. Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto da licitação, sem prévia 
anuência do SAAE; 
16.7.ResponsabiIizar-se pelos danos que causar ao SAAE ou a terceiros, por culpa ou dolo, não 
servindo como excludente ou redutor dessa responsabilidade o fato de haver acompanhamento 
e fiscalização por parte do SAAE; 
16.8. Entrega do objeto conforme especificações do Termo de Referência, que será avaliado 
em relação à conformidade e a qualidade, de acordo com o edital e proposta. 

17 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

17.1. Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto do contrato, conforme 
ajuste representado pela nota de empenho; 
17.2. Aplicar penalidades, quando for o caso; 
17.3. Prestar toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução 
do contrato; 
17.4. Efetuar o pagamento no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal, atestada no 
setor competente; 
17.5. Notificar, por escrito, à detentora do contrato da aplicação de qualquer sanção. 

18. RECURSOS ORÇAMENTÃRIOS 

18.1. Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
consignada no Programa 17.512.0449.2170 e Elemento 4.4.9052, do Orçamento do 
SAAE PIUMHI-MG em vigor, segundo o novo Plano de Classificação Funcional Programática, e 
demais disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em combinação com inciso V, do art. 55, da 
Lei n° 53.666/93, em combinação corn o § 10, do art. 18, da Lei Complementar n° 101/2000. 

19. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO 

19.1. 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 Material e Transporte do Serviço Autônomo de Agua 
e Esgoto de Piumhi-MG, a servidora Sônia Roseni Çosta, acompanhado pelo servidor 
Adilson Jose Pereira Chefe da Seção de Redes Ramais Agua e Elevatórias, observados os 
artigos 67 a 76, da Lei Federal n98.666/93. 
19.2. O SAAE reserva-se o direito de não receber o objeto corn 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 Ie¡ federal no 
8.666/93. 

20. A não entrega do objeto, será motivo de aplicação das penalidades previstas no 
Título 14, deste edital. 
20.1. Permanecendo a inexecução contratual o licitante será DESCREDENCIADO e impedido de 
contratar com o SAAE PIUMHI-MG. 

21- GARANTIA oo VEÍCULO 

21.1 - A contratada deverá dar garantia de funcionamento conforme descrito abaixo, contados 

a partir do Termo de Aceitação Definitivo do veículo, sem prejuízo de qualquer politica de  12 
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garantia adicional oferecida pelo fabricante e da garantia legal prevista no art. 12 da Lei 
8.078/90. 

 

21.2 - A contratada deverá dar garantia de defeitos de fábrica e montagem do veículo de no 
mínimo 01 (um) ano, sem limites de quilometragem. 

22. DO REAJUSTE 

22.1. Os valores das propostas não sofrerão qualquer reajuste, saivo com a condição de 
restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento do 
CONTRATADO e com comprovação documental, nos termos da Lei 8.666/93. 

23. DISPOSIÇÕES FINAIS 

23.1. 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; 
23.2. 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; 
23.3. E 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; 
23.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 
fazê-Io no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação; 
23.5. 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; 
23.6. 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; 
23.7. 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; 
23.8. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos 
deste Edital; 
23.9. 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. 
23.10. 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. 
23.11. A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará parte 
integrante dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente; 
23.12. 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 subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde 
que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
23.13. 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. 

13 
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23.14. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação 
pertinente. 

Piumhi/MG, 11 d v' tubro de 2017. 

14 
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ANEXO II 

PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 10/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO No 306/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

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, devera' providenciar a devida regularização junto ao 
aplicativo HABILITANET/LICITANET, no prazo de até 05 (cinco) 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, sera' 
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 (5) 
licitante (s) vencedor (es) do lote/item. 
1.6.1. Caso o licitante 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. 
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 O5 (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 8.13 do Edital. 

15 
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1.8. Para fins de habilitação no certame, com o devido cadastramento no 
HABILITANET/LICITANET os interessados deverão apresentar os documentos abaixo: 

 

2. DA HABILITAÇÃO 

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

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

1.1.2 - registro comercial, no caso de empresa individual; 

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

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

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

1.1.6 - Declaração expressa de que a licitante não emprega trabalhador menor nas situações 
previstas no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da República , assinada pelo 
representante legal da licitante, conforme modelo constante do Anexo 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 devera' 
apresentar além dos documentos mencionados neste item, a Declaração 
conforme modelo Anexo V1' e Certidão Simplificada expedida Junta Comercial 
do Estado comprovando sua condição de ME ou EPP, ou outro documento 
oficial que comprove essa condição. 

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

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

1.2- Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

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

1.2.2 - prova de regularidade para com a Fazenda Federal conjuntamente com a Prova de 

regularidade perante o Sistema de Seguridade Social - INSS mediante a apresentação da CND 

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

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

consubstancia a consolidação de todas as alterações realizadas. Do contrário, o licitante poderá apresentar a vers" 
original acompanhada das alterações promovidas e registradas no órgão competente. 
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- Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva com Efeitos de Negativa ou 
Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 
nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751 de 02/10/2014 que regula a emissão da 
Certidão Conjunta PGFN/RFB e a Certidão Previdenciária; 

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

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

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

1.2.6 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JUSTIÇA DO TRABALHO, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa, nos 
termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei n0 
5.452, de 1° de maio de 1943; 

1.2.7- O(a) Pregoeiro(a) e a equipe de apoio poderão efetuar consulta ao site da Receita 
Federal na internet para certificação sobre a regularidade da inscrição da empresa no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, em observância à legislação pertinente, confirmando, 
ainda, a autenticidade dos demais documentos extraídos pela internet, junto aos sites dos 
órgãos emissores, para fins de habilitação. 
1.2.7.1- Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço 
respectivo, observando-se que: 
a) - se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
b)- se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
c) - se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados tanto 
os documentos da matriz quanto os da filial¡ 
cl) - serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

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

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

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

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

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

2 NOTA EXPLICATIVA: Embora a matriz e a filial sejam estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica, o direito 
tributário confere tratamento especifico aos diferentes estabelecimentos empresariais, considerando cada um deles um 
domicílio tributário. Logo, se a filial for a empresa a ser contratada para executar o objeto, o documento de regularidade 
fiscal deve ser apresentado em nome e de acordo com o seu CNPJ. 
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1.4- Qualificação Técnica: 

1.4.1-Apresentar atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado de 
desempenho anterior que comprove a capacidade para fornecimento de todos os ITENS do 
objeto desta licitação, podendo tal comprovação ser efetuada por 01 (um) ou mais atestados. 

OBS: Todos os documentos relacionados no item ualifica ão Técnica deverão ser 
devidamente anexadas no aplicativo HABILITANET no campo OUTROS. 
   
2 - As proponentes deverão apresentar toda a documentacão exigida para a habilitação, 
inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes 
apresentem alguma restrição. 
2.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que a ME ou EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 
do SAAE, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 
2.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, 
devidamente fundamentado, a ser dirigido ao(a) Pregoeiro(a). 
2.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis 
inicialmente concedidos. 
2.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
Federal n° 8.666/93, sendo facultado ao(a) Pregoeiro(a) convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, nos termos do item 8.17, do Título 08, ou submeter o processo à 

Autoridade Competente para revogação. 

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

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

5 - Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por qualquer tipo 

de protocolo, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes. 

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

7 - A apresentação dos documentos em desacordo com o previsto neste título, ou a ausência, 
salvo o disposto no item 2, inabilitará o licitante, sendo aplicado o disposto no item 8.17 do 
titulo 8. 

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

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

13 
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ANEXO III 

PREGÃO ELETRÔNICO DE N” 10/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 306/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

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

Declara, que até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, 
obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penaiidades 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 N° 10/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 305/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA 

EMPRESA EMPREGADORA 

DECLARAÇÃO 

A Signatária , CNPJ , neste atO representado(a) 
peIO(a) Sr(a) í, RG n° Éí____ SSP-í e do CPF n° í, 
Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoa!, empregados menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insaiubre 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 27.10.99, 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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ANEXO V 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N” 306/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

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 nO , 

DECLARAMOS, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da 
Lei, que a iicitante 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, descarga da mercadoria, 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 N° 10/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 306/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

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 L , neste ato representado(a) 
peIo(a) Sr(a) í, RG n° _íí SSP-í e do CPF n° ç, 
DECLARAMOS para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na 

modaiidade 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. 

Local e Data 

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

MINUTA CONTRATO N° (***)/2017 
PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 10/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 306/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

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 representada pelo seu Diretor Executivo Sr°. 
Odecio da Silva Melo, brasileiro, casado, Engenheiro Civil Pós Graduado em Saneamento e 
Meio Ambiente, portador da Cédula de Identidade n° 645.658 SSP/MG e CPF nO 236.095.166- 
15, residente e domiciliado nesta cidade de Piumhi/MG, doravante denominado apenas por 
SAAE PIUMHI-MG nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.250/02, da 
Resolução n° 114/2011 e suas alterações, das demais normas Ie__gais aplicáveis, em face da 
classificação das propostas apresentadas no PREGAO ELETRONICO N° 10/2017, por 
deliberação da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, e homologada pelo Diretor Executivo, Sr. 
Odécio da Silva Melo, e a empresa ................... .., inscrita no CNPJ/MF n° .................. .., 
estabelecida na ................. .., representante legal, qualificação(estado civil, profissão, RG, 
CPF, doravante denominado apenas por CONTRATADO, tendo em vista o resultado do 
procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, homologado em í/É/ZOI?, fica 
justo e contratado sob o regime da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas posteriores 
alterações, observadas as condições enunciadas nas cláusulas que se seguem. 

Cláusula Primeira:- DO FUNDAMENTO 

Este instrumento contratual fundamenta-se no edital Pregão Eletrônico n° 10/2017. 

Cláusula Segunda:- DO OBJETO 

o objeto do presente Contrato é A AQUISIÇÃO DE o_1 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO 
PICK UP, CABINE DUPLA, NOVO, ZERADO DE FABRICA, ANO 2017, MODELO 2018, 
PRIMEIRO EMPLACAMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE 
REFERENCIA, ANEXO I DESTE EDITAL. 

Cód. Item Especificação Marca] Unid. Qtde. Preço Preço Total 
Produto Modelo Unitário 

SAAE 

004947 01 Aquisição de um Veículo Utilitário, UNID. 01 
tipo Pick - up, zerado de fábrica, 
ano 2017, modelo 2018, cabine 
dupla, primeiro emplacamento 
com as seguintes características 
mínimas: 

1.1 - Motorização minima de 1.4; 
1.2 - Cabine Dupla; 
1.3 - Cor Branca 

1.4 - Tipo pick-up; 
1.5 - Ano 2017/ Modelo 2018; 
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1.6 - Combustível: gasolina e álcool; 
1.7 - Direção Hidráulica; 
1.8 - Ar condicionado; 
1.9 - Vidros Dianteiros Elétricos; 
1.10 - Travas Elétricas; 
1.11 - Protetor de Caçamba; 
1.12 - Capota Marítima; 
1.13 - Air Bag duplo; 
1.14 - Freios ABS com sistema de 

antitravamento; 
1.15 - CD player e rádio com 

entrada de pendrive instalado no 
equipamento; 

1.16 - Antena de teto; 
1.17 - Bancos de Couro; 
1.18 - Chave Tipo Canivete; 
1.19 - Apoios de Cabeça; 
1.20 - Tapetes; 
1.21 - E demais equipamentos 

obrigatórios por lei. 
1.22 Garantia mínima de 01 

(ano) ano, contra defeitos de 
fábrica e montagem, sem limites 
de quilometragem. 

Cláusula Terceira:- DO PREÇO, DA VIGÊNCIA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

I - Os preços ofertados pela(s) empresa(s) signatária(s) do presente contrato são os 
constantes da planilha de preços anexa deste instrumento, de acordo com a respectiva 
classificação, e neles já estão inclusos todas as despesas com transportes, imposto, taxas, 
seguros, descarga dos produtos, bem como os ônus decorrentes de contratação de pessoal, 
leis trabalhistas, da Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, e outras que direta ou 
indiretamente incidirem sobre a CONTRATADA; 
II- Da Vigência: O prazo de vigência do contrato será de  iniciando-se na data 
de ......  .....  e encerrando-se na data de  contados após 
assinatura do contrato e emissão da Nota de Empenho nos termos da Lei, podendo a qualquer 
tempo ser alterado ou prorrogado anualmente caso haja interesse entre as partes, mediante 
termo aditivo, conforme art. 57 da lei 8666/93. 
Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as 
alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, o presente Contrato será, 
cancelado, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 

III - Da dotação orçamentária: As despesas decorrentes do presente contrato, correrão à 
conta da dotação orçamentária consignada no Programa 17.512.0449.2170 e Elemento 
4.4.90.52, do orçamento do SAAE em vigor, 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. 

Cláusula Quarta- oAs CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

As condições de pagamento estão de conformidade com o edital Pregão Eletrônico n° 
10/2017- Termo de Referência Anexo I. 
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Cláusula Quinta:- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA E DO 
CONTRATANTE 

As obrigações e responsabilidades da Contratada e do Contratante estão de conformidade com 
o edital Pregão Eletrônico n° 10/2017 - Termo de Referência Anexo I. 

Cláusula Sexta:- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO/PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO E 
DAS PENALIDADES 

As condições de recebimento/prazo de entrega e as penalidades estão de conformidade com o 
edital Pregão Eletrônico n° 10/2017 - Termo de Referência Anexo I. 

Cláusula Sét¡ma:- GESTÃO [FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a conferência 
do veículo, será realizada pela servidora do SAAE Sônia Roseni Costa Matrícula nO 0039, 
acompanhada pelo servidor Adilson Jose Pereira, Chefe Seção de Redes Ramais Água e 
Elevatórias 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. 
§1° - A servidora Sônia Roseni Costa do SAAE atuará como gestor e fiscalizador da execução 
do objeto contratual, acompanhado do servidor Adilson Jose Pereira Chefe Seção de Redes 
Ramais Água e Elevatórias. 
§2° - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem 
reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações 
decorrentes deste Contrato 

Cláusula 0itava:- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ficam ratiñcadas as demais cláusulas e condições do edital Pregão Eletrônico n° 10/2017 - 
Termo de Referência Anexo I. 

Cláusula Nona:- DO FORO 

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

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

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DE PIUHMI-MG 

Contratante 

Contratada 
Testemunhas:- 

RG n° 

RG n° 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 306/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

1 - DO OBJETO 

Este termo tem por objeto a aquisição de 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO PICK 
UP, CABINE DUPLA, NOVO, ZERADO DE FÁBRICA, ANO 2017, MODELO 2018, 
PRIMEIRO EMPLACAMENTO conforme especificações constantes do Termo de Referência, 
Anexo I deste edital. 

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

Nesta licitação não será concedido exclusividade à participação de microempresas e 

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

3 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO- 

A finalidade da aquisição do veículo utilitário, tipo pick up, cabine dupla, novo, zerado de 
fábrica, ano 2017, modelo 2018, primeiro emplacamento, se faz necessário para a 

manutenção das redes de esgoto, bem como para desenvolvimento dos trabalhos do SAAE 
dentro do perímetro urbano e a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto). 

4 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

4.1 - 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: 
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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, corn até 02 (duas) casas decimais. 
Será(ão) desclassificada(s) a(s) proposta(s) com preço manifestamente inexequível ou 
superior aos praticados no mercado, nos termos do art. 48, II da Lei 8.666/93 e suas 
alterações; 

e) Valor total da proposta por extenso. 

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

g) Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas com transportes, 
imposto, taxas, seguros, contribuições sociais, obrigações previdenciárias, fiscais, 
comerciais, trabalhistas, tarifas e outros encargos 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. 

4.2- Os licitantes deveram especificar a marca, o tipo, modelo, ano de fabricação, 
procedência e outras características do veículo a que se propõe oferecer, além daqueles 
exigidos no edital, anexando prospectos. folhetins, informativos técnicos e catálogos 
em linguagem português. 

5 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

5.1-Os produtos deverão atender as normas vigentes e entregues devidamente embalados, 
acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da contratada. 
5.2-0s produtos ofertados deverão vir acompanhados de todos os cabos e acessórios 
necessários à sua completa instalação e operação. 
5.3- Os produtos ofertados (hardware e software) deverão vir acompanhados de toda a 
documentação, em mídia impressa ou em DVD/CD, no idioma Português ou em Inglês, 
incluindo manuais de instalação, configuração e operação. 
5.4- Caso os sistemas, para atender aos requisitos desta especificação, necessitem de 
componentes de programas cujas funcionalidades extrapolem o especificado, estes devem 
ser orçados dentro do respectivo sistema, sem requerer licenças externas adicionais por 
parte do usuário, sendo a Contratada responsável por qualquer ônus decorrente de marcas, 
registros e patentes relativos ao objeto proposto. 
5.5 - O licitante deverá fornecer: 
o Catálogos com especificações técnicas do veículo ofertado. 
o Número de telefone para aberturas de chamados técnicos para o veículo. 
5.6-Todo material deverá ser entregue com frete CIF. 
5.7-O SAAE recusará o recebimento do equipamento que estiver em desconformidade com 
o previsto acima e neste termo de referência. 
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5.8-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. 

5.9-Todas as despesas com devolução serão por conta do fornecedor 

 

6 - DA QUANTIDADE ESTIMADA E DA DESCRIÇÃO DO OBJETO 

A quantidade estimada e a descrição do objeto estão relacionadas neste Termo de 
Referencia parte integrante do Edital. 

7. ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
PARA A DESPESA 
Para definição do valor global estimado para esta contratação, foram observados o preço de 
mercado em conformidade com os orçamentos realizados, os gastos para a aquisição do 
objeto Iicitado foi de R$ 67.683,33 (Sessenta e sete mil, seiscentos e oitenta e três 
reais e trinta e três centavos). 

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

cód. Item Especificação Marca] Unid. Qtde. Preço Preço Total 
produto Modelo. Unitário 

SAAE 

004947 01 Aquisição de um Veículo Utilitário, UNID. 01 R$67.683.33 R$ 67-6B3.33 

tipo Pick - up, novo, zerado de 
fábrica, ano 2017, modelo 2018, 
cabine dupla, primeiro 
emplacamento com as seguintes 
características mínimas: 

1.1 - Motorização mínima de 1.4; 
1.2 - Cabine Dupla; 
1.3 - Cor Branca 
1.4 - Tipo pick-up; 
1.5 - Ano 2017/ Modelo 2018; 
1.6 - Combustível: gasolina e álcool; 
1.7 - Direção Hidráulica; 
1.8 - Ar condicionado; 
1.9 - Vidros Dianteiros Elétricos; 
1.10 - Travas Elétricas; 
1.11 - Protetor de Caçamba; 
1.12 - Capota Marítima; 
1.13 - Air Bag duplo; 
1 .14 - Freios ABS com sistema de 

antitravamento; 
1.15 - CD player e rádio com 

entrada de pendrive instalado no 
equipamento; 

.16 - Antena de teto; 

.17 - Bancos de Couro; 

.18 - Chave Tipo Canivete; 

.19 - Apoios de Cabeça; 

.20 - Tapetes; 
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1.21 - E demais equipamentos 
obrigatórios por lei. 

1.22 Garantia minima de 01 (um) 
ano contra defeitos de fábrica e 

montagem, sem limites de 
quilometragem. 

8- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

8.1. Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
consignada no Programa 17.512.0449.2170, e Elemento: 4.4.90.52, do Orçamento 
do SAAE PIUMHI-MG em vigor, segundo o novo Plano de Classificação Funcional 
Programática, e demais disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em combinação com inciso 
V, do art. 55, da 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 

9.1- Prazo de entrega do objeto deverá ser de no máximo, 30 (trinta) dias, e será contado a 
partir da Ordem de Fornecimento (Nota de Empenho) quando solicitado pelo SAAE que será 
enviada via email/fax ao setor responsável. 
9.2- Os materiais adjudicados deverão ser novos, lacrados e selados pelo fabricante ou 
fornecedor, contendo externamente a data de validade, quantidades e outras informações, 
de acordo com a legislação pertinente, de forma a garantir a completa segurança durante o 
transporte e a identificação de seu conteúdo; deverão ser entregues devidamente 
embalados, acondicionados e transportados com segurança e sob responsabilidade da 
CONTRATADA. O Setor de Patrimônio Material e Transporte - SPMT recusará os produtos 
que forem entregues em desconformidade com o previsto neste Termo. 
9.3-O Setor de Patrimônio Material e Transporte não aceitará ou receberá qualquer produto 
com atraso, defeitos ou imperfeições, em desacordo com as especificações e condições 
constantes deste Termo de Referência ou em desconformidade com as normas legais ou 
técnicas pertinentes ao objeto, cabendo à CONTRATADA efetuar as substituições 
necessárias, sob pena de aplicação das sanções previstas e/ou rescisão contratual. 

1o - GARANTIA DO VEÍCULO 

10.1 - A contratada deverá dar garantia de funcionamento conforme descrito abaixo, 
contados a partir do Termo de Aceitação Definitivo do veículo, sem prejuízo de qualquer 
politica de garantia adicional oferecida pelo fabricante e da garantia legal prevista no art. 12 
da Lei 8.078/90. 

10.2 - A contratada deverá dar garantia de defeitos de fábrica e montagem do 
veículo de no mínimo 01 um ano sem limites de uilometra em.   
11- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, direta ou 

indiretamente, sobre os objetos; 
11.2. Manter, durante a validade do contrato, as mesmas condições de habilitação; 
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11.3. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
contratado; 
11.4. Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulada na proposta. 
11.5. Substituir às suas expensas, os laudos de análise que se encontrarem em 
desconformidade com o edital ou fora do prazo de validade; 
11.6. Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto da licitação, sem 
prévia anuência do SAAE; 
11.7. ResponsabiIizar-se pelos danos que causar ao SAAE ou a terceiros, por culpa ou dolo, 
não servindo como excludente ou redutor dessa responsabilidade o fato de haver 
acompanhamento e fiscalização por parte do SAAE; 
11.8. Realizar a entrega conforme especificações do Termo de Referência, que será avaliado 
em relação à conformidade e a qualidade, de acordo com o edital e proposta. 

 

12 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1. Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto clo contrato, 
conforme ajuste representado pela nota de empenho; 
12.2. Aplicar penalidades, quando for o caso; 
12.3.Prestar toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução 
do contrato; 
12.4. Efetuar o pagamento no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal e objetos 
devidamente atestada, no setor competente; 
12.5. Notificar, por escrito, à detentora do contrato da aplicação de qualquer sanção. 

13 - DO PAGAMENTO 

O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela 
Tesouraria do SAAE PIUMHI-MG, por processo legal, após a comprovação da entrega 
] do objeto Iicitaclo nas condições exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos, 
no prazo de 07 (sete) dias úteis; sob pena de multa de 0,5% ao mês, ou fração (pro rata 
die), sobre o valor da fatura; 
a) se o objeto não for entregue conforme condições deste Edital, o pagamento ficará 
suspenso até seu recebimento definitivo. 
b) A Nota/Fiscal/Fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de fácil 
visualização, a indicação do n° do processo, n° do Pregão e da Ordem de Empenho, a fim 
de se acelerar o trâmite de recebimento dos materiais e posterior liberação do documento 
fiscal para pagamento. 
13.1. O SAAE PIUMHI-MG, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá 
devolvê-Ia à adjudicatária para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o 
prazo estipulado no "item 1" será contado somente a partir da reapresentação do 
documento, desde que devidamente sanado o vício. 
13.2. 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. 
13.3. O pagamento não será efetuado, enquanto pendente de liquidação, qualquer 
obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito à 

alteração de preços, correção monetária, compensação financeira. 
13.4. 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 
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valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo 
ou forma. 
13.5. O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento dos materiais, objeto desta licitação, 
nos seguintes casos: 
a) Se a qualidade dos produtos 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. 
13.6. Nenhum pagamento isentará O Fornecedor das responsabilidades e obrigações, nem 
implicará na aceitação definitiva dos produtos. 
13.7. No preço ajustado na proposta final incluem-se todas as despesas verificadas tais 
como transportes, imposto, taxas, seguros, descarga, 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; 

 

14 - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

O prazo de vigência do contrato será conforme o estipulado no ANEXO VIII do Pregão 
Eletrônico n° 10/2017 Processo Licitatório n° 306/2017, 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. 

15 - GESTÃO [FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a 
conferência do veículo, serão realizados pela servidora do SAAE Sônia Roseni Costa 
matrícula n° 0039 - Chefe do Setor de Patrimônio Material e Transporte acompanhada pelo 
servidor Adilson Jose Pereira, Chefe Seção de Redes Ramais Água e Elevatórias, 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. 
§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 

16 - 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: 

7% 
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a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o SAAE 

Piumhi-MG pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SAAE Piumhi-MG. 
e) Ficará impedida de licitar e de contratar com o SAAE Piumhi-MG, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, a pessoa jurídica que praticar quaisquer atos 
previstos no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/02, e também: 
- Ensejar o retardamento da execução do certame; 
- Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
- Comportar-se de modo inidôneo; 
- Fizer declaração falsa; 
- Cometer fraude fiscal; 
- Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
- Recusar-se injustificadamente a assinar o contrato ou retirar a nota de empenho. 

17 - RESCISÃO CONTRATUAL 

17.1- A contratação poderá ser rescindida: 
I. Por ato unilateral e escrito do SAAE, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e 
XVIII do artigo 78 da Le¡ Federal n° 8.666/93. 
II. Por acordo entre as partes, reduzido a termo. 
III. Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 
a 80 da Lei Federal n° 8.666/93. 
17.2 Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a 

observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa 

18 - SUSTENTABILIDADE EM ATENDIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

18.1 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 cie equipamentos com baixo consumo energético e baixa emissão de ruído; 
d) observação das normas do INMETRO e da ISO 14.000. 
Ressaltando ainda as exigências do Decreto Estadual n° 46.105/2012, deverão ser 
atendidos, in verbis, os seguintes quesitos: 
Art. 2° No momento da definição do objeto e das obrigações contratuais, o 
responsável pela aquisição de bens, contratação de serviços e obras avaliará aviabilidade da 
adoção de critérios de sustentabilidade, nos termos deste Decreto. 
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§ 10 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 politicas sociais inclusivas e compensatórias. 
18.2 O SAAE poderá efetuar diligências no local de execução do objeto desta licitação para 
comprovar o cumprimento dessas recomendações. 

 

19 - CONDIÇÕES GERAIS: 

O SAAE poderá alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços ofertados, 
obedecido o disposto no § 10 do artigo 65, da Lei 8.666/93. 
A contratação será formalizada por meio de nota de empenho de despesa, nos termos do 
artigo 62 da Lei n° 8.666/1993. 
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AN EXO VII 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2017 
PROCESSO LICITATORIO N° 306/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 
MINUTA DE CARTA-PROPOSTA 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dO(s) item(ns) abaixo discriminado(s), que integra O 

instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
Razão social do Licitante: 
CNPJ: 

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

Cód. Item Especificação Marca / Unid. Qtde. Preço Preço 
Produto Modelo. Unitário Total 

SAAE 

004947 01 Aquisição de um Veículo Utilitário, UNID. 01 

tipo Pick - up, novo, zerado de 
fábrica, ano 2017, modelo 2018, 
cabine dupla, primeiro 
emplacamento com as seguintes 
características mínimas: 

1.1 - Motorização mínima de 1.4; 
1.2 - Cabine Dupla; 
1.3 - Cor Branca 

1.4 - Tipo pick-up; 
1.5 - Ano 2017/ Modelo 2018; 
1.6 - Combustível: gasolina e álcool; 
1.7 - Direção Hidráulica; 
1.8 - Ar condicionado; 
1.9 - Vidros Dianteiros Elétricos; 
1.10 - Travas Elétricas; 
1.11 - Protetor de Caçamba; 
1.12 - Capota Marítima; 
1.13 - Air Bag duplo; 
1.14 - Freios ABS com sistema de 

antitravamento; 
1.15 - CD player e rádio com entrada 

de pendrive instalado no 
equipamento; 

.16 - Antena de teto; 

.17 - Bancos de Couro; 

.18 - Chave Tipo Canivete; 

.19 - Apoios de Cabeça; 
1.20 - Tapetes; 
I-"l-"l-*i-À 
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1.21 - E demais equipamentos 
obrigatórios por lei. 

1.22 Garantia mínima de 01 (um) 
ano, contra defeitos de fábrica e 

montagem, sem limites de 
quilometragem 

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 

10 



 senvxço AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG: PREGÃO 
ELETRONICO N° 10/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO n° 306/2017 - MENOR 
PREÇO POR ITEM. O SAAE PIUMHI através da Pregoeira Oficial vem tornar público 
a abertura do certame para a aquisição de 01 (um) veículo utilitário, tipo pick 
up, cabine dupla, novo, zerado de fábrica, ano 2017, modelo 2018, primeiro 
emplacamento, conforme especificações constantes do Termo de Referência em 
Anexo I. Início da sessão de lances: 31/10/2017 às 10:00 hs. 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, 
11/10/2017. Jaqueline Aparecida de Souza - Pregoeira. 
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Licitações e contratos 
SAAE Piumhi - MG 
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iiiieilos iiar m5:: :iiikiiias pda GWSA pri¡ :iii cimulwlu¡ inçlusiv: 
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JUNTADA 

Nesta data faço a juntada aos autos do pedido de 
esclarecimento da empresa CARVEL VEICULOS e 

especiñcação/diferenciação do tipo Chave Canivete e Chave 
Desmodrômica, referente a especificação do Edital do Pregão 
Eletrônico n°10/2017 Processo Licitatório n° 306/2017. 

Piumhi, 19 de outubro de 2017. 

Jaqueline   ecida de Souza 

Pregoeira 



icitação - atenção de Jaqueline 

1de1 

Assunto: Licitação - atenção de Jaqueline 
De: José Ribeiro <ribeiro.vendas@carvelveiculoscom.br> 

Data: 19/10/2017 08:46 
Para: <licitacoes3@saaepiumhi.com.br> 
CC: "'Gerson Vendas” <gerson.vendas@carveiveicuios.com.br> 

Bom dia. Gostaríamos de participar da licitação , mas tem um item que esta excluindo a nossa participação , 

item este que não tem um agregado ou função que int 
necessidade, que é o item 1.18 - Chave Tipo Canivete; 
Gostaríamos que fosse retirado este item da licitação. 

Desde já , agradecemos 

erferiria em conforto, segurança ou qualquer 

21/12/2017 10:33 



Chave canivete, o que é e para que serve 

Esse tipo de chave fica em uma espécie de capa que serve 
para *revestir a parte metálica que abre o veículo. Confira 

Postado por Pollyana Batista 

Chave canivete, como o próprio nome já diz, é 
um modelo de chave de carro 

que possui uma lâmina retrátil. De acordo com o Volkswagen, uma das 
maiores fabricantes de automóveis do mundo, a chave canivete “pode ser 

embutida no corpo da chave e possuir botões p 

A chave canivete 

    «Em» @façam .- s, .w 

Chave canivete acab 
depositphoto s) 

a ficando mais protegida contra danos (Foto: 

ara abertura e travamento 
remoto das portas, abertura do porta-malas e acionamento do alarme”. 

  
Esse nome se dá, pois a parte que você encaixa na entrada da porta para abrir 

o veículo, fica embutida como se fosse um can 
ivete. O movimento para retirar 



a chave é semelhante ao que é feito para ativar a lâmina de um c 

isso essa nomenclatura. 

PUBLICIDADE 

Esse tipo de chave fica em uma espécie de capa que serve para revestir a parte 
metálica que abre o veículo. Isso pode evitar que ela se quebre mais 
facilmente. Essa capa também funciona como um controle capaz de ativar 

algumas ações do carro à distância. 

Essa ativação é feita por meio de um botão que fica na parte de plástico da 
chave que, geralmente, contém outros tipos de teclas que podem ativar alarme 

ou travar portas, vidros e porta-malas 

Embora seja em um material mais rebuscado, muitas dessas chaves são 
semelhantes a chaves de carros comuns, ou seja, não oferecem mais proteção 
contra clones ou cópias, o único diferencial é que ela fica embutida. 

Veja também Como é o funcionamento de um airbag 

Conheça outros tipos de chaves de carros 

Chaves de carro codificadas 

Existe um tipo de chave que é considerada mais segura. É a chave codificada. 
Ela foi desenvolvida pelas montadoras a fim de oferecer uma segurança extra 

aos donos dos automóveis. 

Na prática ela funciona assim: um chip interno tem conexão direta com o 
circuito eletrônico do carro e o veículo só liga se as informações convergirem. 
Caso contrário, nenhuma outra chave pode liga-lo. Esse chip pode ficar dentro 

de chaves do tipo canivete ou em chaves comuns. 

A desvantagem desse tipo de chave codificada é se o motorista a perder, pois 
terá que procurar uma loja autorizada da marca do veículo para poder acessar 
o sistema eletrônico e pegar o código para aplicado em outra chave com chip. 

Um chaveiro pode ate' conseguir fazer outra chave, mas desde que esteja com 
a original em mãos (que no caso de perda é impossível). Por isso, se você tem 
uma chave desse tipo, faça uma cópia enquanto ainda tem o exemplar. Para 

prevenir prejuízos maiores. 

Chave por aproximação 



LA  
 Esta chave abre o carro somente ao se aproximar do veículo. Isso acontece p  i 

conta de urna espécie de infravermelho que ativa a fechadura a poucos metros ' 

de distância. 

Alguns motoristas não gostam desse tipo de chave que, apesar de moderna, 
inspira um pouco de insegurança. Já pensou se a conexão entre a chave e o 
sistema do carro para de funcionar e a porta não apresenta nenhum tipo de 

abertura para ser aberta da forma tradicional? 

Tipos de chaves exóticas 

No mercado dos carros de luxo há uma infinidade de chaves totalmente 
diferentes. Algumas são de cristal, outras com formatos de discos, Carrocerias 

de esportivos, logotipos entre outros designers. Há ainda aquelas que 
funcionam com um painel que informa as condições da bateria, do motor, dos 

pneus e do combustível. Incrível, não? 

Entretanto, desde que foi lançada, em meados dos anos 2000, a chave canivete 

e' a mais comum nos principais e mais populares veículos. 



Chave de lgnigo Desmodrômica 
Fabio Mazzarino 
(atualizado em 23fJull2008) 

Ao verificar a lista de itens opcionais do Fiat Punto um item em especial me chamou a 
atenção: Chave de ignição Desmodrômica. Afinal de contas, que porcaria é essa de Chave de 

Ignição Desmodrômicaü?! 

Claro que a solução começa com o G ogle. Em uma breve pesquisa descubro que muitos sites 
especializados noticiam lançamentos da Fiat que têm como opcional a bendita Chave de 
Ignição Desmodrômica. mas em nenhum deles a sentença é explicitamente traduzida. 
interessante. porque tenho a impressão que ninguém quis se arriscar a falar alguma coisa. 

0 site da FiatPress arrisca uma explicação, mas não é explicito_ utilizando o parênteses. que 

dã a impressão de estar explicando: 

Chave de ignição desmodrômica (formato canivete) (.. .) 

A Wikipedia indicou que as motos Ducati utilizam Válvulas Desmodrômicas para melhorar a 
performance. Segundo o artigo em português são válvulas de admissão e exaustão no motor 
de combustão interna que não utilizam molas para retornar a posição fechada, valendo-se do 

comando de válvulas para tanto. 

Awikipedia em inglês indicou também que Desrnodrômicos são mecanismos que tem 
diferentes controles para atuação em diferentes direções, coerente com a explicação da válvula 

desmodrômica da wikipedia em português. 

Acabei por ficar na mesma. o que tem a ver uma Chave de Ignição Desmodrômica com o 

comando de valvulas? 

Analisando com calma a definição de Desmodromico da Wikipedia em ingles, juntando com a 
"explicação" do site da Fiat Press, seria o Desmodrômico um indício de que para abrir a chave 
é preciso forçar para um lado, e para fechar forçar para o outro, como num canivete? 

Pesquisando mais um pouco descobri o site de uma concessionária da F iat, Grupo Geniali, 
afirmando uma das grandes vantagens em se adiguirir uma van Fiat Ducato: 

Chave desmodrômica tipo canivete 

Para maior segurança, o Ducato possui chave desmodrômica. que oferece maior número de 

combinações, reduzindo a possibilidade de falsificação. 

Mudando completamente de figura a minha linha de racioncinio. Para dar embasamento no site 
do Grupo Geniali, o blog ZeroMeiaUm perguntou para a Fiat. que respondeu o seguinte: 

Prezado Sr. Ayr, 

Em resposta ao e-mail, informamos que a Chave Desmodrómica permite um maior número de 

combinações encripitadas, diminuindo a possibilidade de cópia da chave. 



 
 Ou seja, aparentemente, a questão e a segurança da chave. Ou seja, um método especia|  

chaves criptográficas para evitar que alguem copie a chave do carro.Na prática significa gue se z 

você perder as chaves vai ter gue gastar ainda mais pra tirar uma cógia. Mesmo porque o 
ladrão não vai tentar copiar a chave, ele vai fazer o carro funcionar na pancada! 

Pra fechar corn chave de ouro a pesquisa no Google, um belo exemplo de utilização do termo 

Desmodrômico: 

Em subterfúgio, concomitante ao paradoxo universal, espelha-se uma face anglo- 
desmodrômica, relativa à sinérgica do borasólo, doravante a magnitude do icosaeclro, ao que 

tudo indica, e o que parece! 

Colaboração do usuario gui21a no site ForumPCl. 

O Xis da Questão 
A questão não é o que quer dizer Chave de Ignição Desmodrômica. E sim o fato da Fiat utilizar 
o termo, desconhecido até mesmo de jornalistas da área, para designar um ítem que na 

verdade ninguém sabe o que faz. 

É um desserviço aos consumidores utilizar termos que provavelmente nem mesmo os técnicos 
utilizaram ao desenvolver o produto. Eu duvido que tenha mais de 10% dos vendedores nas 
concessionárias que saibam o que exatamente quer dizer uma Chave de Ignição 

Desmodrômica. 

A Fiat do Brasil deveria ter mais respeito com seus clientes, não os tratando todos como se 
fossem um bando de borra-botas babando ovo em cima de um termo que ninguem sabe o que 
quer dizer, como se fosse a última novidade em Chave de Ignição. 

Claro que melhores métodos de criptograña para melhorar a segurança dos cliente é muito 
bem vinda. Mas façam isso de forma clara, tratando o produto como realmente e, e não 
tentando empurrar uma super-tecnologia quando na verdade e mais um método melhorado de 

segurança. 

Afinal de contas, o ladrão não vai querer saber o nome da tecnologia, ele quer o carro. 

Atualização 23/Jul/2008 
A Fiat, em resposta oficial, encaminhou o seguinte email: 

Prezado Sr. Fabio 

Em resposta ao e-mail, informamos que a chave desmodrômica é uma 
chavediferenciada devido ao seu segredo mecânico estarem localizados nasparedes laterais 
da chave e não nas bordas, o que dificulta a realizar cópiaspor equipamentos comuns. 

Agradecemos o contato e colocamos ã sua disposição nossa Central deReIacionamento Fiat 

pelo telefone 08007071000. 

Atenciosamente,Renato Costa 

CENTRAL DE RELAClONAMENTO FIAT 



(Obs.: Grifo do autor do post) 

Portanto temos uma resposta oficial agora. 

Tags: desmodrômica, enrolação, flag 

O termo foi criado pelo engenheiro Fabio Tagiioni que o usou para denominar o sistema 
excêntrico de válvulas muito bem bolado que dispensa molas para o fechamento. Hoje em dia. 
o mecanismo é usado nas motos de competição da lendária marca italiana Ducati. 

O nome é mesmo bem apropriado. Desmos. em grego, significa controle, dominio. Dromos é 

caminho, traçado. Desmotrómico significa controlar a atuação em diferentes direções. 
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OU 

cOMIssAO DE LICITAÇÃO 
 

EDITAL COM ALTERAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO E DATA DE 
ABERTURA DO CERTAME RETIFICADA 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2017 

PROCESSO LIcITATóRIO N° 306/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

OBJETO: O PRESENTE CERTAM_E TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DA PROPOSTA_MAIS 
VANTAIOSA A ADMINISTRAÇAO, VISANDO A AQUISIÇAO DE _01 (UM) VEICULO 
UTILITARIO, TIPO PICK UP, CABINE DUPLA, NOVO, ZERADO DE FABRICA, ANO 2017, 
MODELO 2018, PRIMEIRO EMPLACAMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 

DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DESTE EDITAL. 

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

14/11 de 2017. 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 09:00 hs até às 09:59 hs do dia 14/11 de 2017. 

INÍCIO DA sEssÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: a partir das 10:00 hs dO dia 14/11 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.licitanet.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 



servlço Autônomo de Agua e Esgoto 
licitacoes@._saaegiumhi.com.br CNPJ: 2.3.782.816f0001-l0 
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COMISSAO DE LICITAÇÃO 
 

APRESENTAÇÃO 

O objeto das orientações contidas no presente documento é o processo de licitação, que tem 
por ñnalidadea seleção da proposta mais vantajosa à administração, visando a aquisição de 
OI. (UM) VEICULO UTILITARIO, TIPO PICK UP, CABINE DUPLA, NOVO, ZERADO DE 
FABRICA, ANO 2017, MODELO 2018, PRIMEIRO EMPLACAMENTO conforme 
especificações constantes do Termo de Referência, 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. 

ANEXOS DO EDITAL 

Anexo 1 TERMO DE REFERÊNCIA. 

Anexo 11 EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO. 

ANEXO III MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇAO. 

ANEXO IV MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 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 (NA HIPOTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU 

EPP). 

ANEXO VII MINUTA DE PROPOSTA DE PREÇOS, CONTENDO PLANILHA DE QUANTITATIVO E 

PREÇO DO VEICULO. 

ANEXO VIII MINUTA CARTA CONTRATO 
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COMISSAO DE LICITAÇAO 

PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 10/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 306/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

o SERVIÇO AUTÔNOMO oe ÁGUA E ESGOTO os PIUMHI-MG, leva ao conhecimento dos 
interessados que se acha aberta a presente licitação sob a modalidade de PREGÃO 
ELETRONICO N° 10/2017, tipiñcada como de "MENOR PREÇO POR ITEM", conforme 
descrito neste 'Edital e seus anexos. Os trabalhos serão conduzidos pela servidora do Serviço 
Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi, Jaqueline Aparecida de Souza, designada Pregoeira e 
integrarão a Equipe de Apoio as servidoras: Maria Luciana Goulart de Castro e Sônia Roseni 
Costa, designadas pela Portaria/SAAE-PIUMHI NO 18/2017, publicada em 24/02/2017. 

O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei 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, Lei Complementar n. 25/2010 (que institui 
o Estatuto Municipal da ME, EPP e MEI), Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006 com a redação dada pela Lei Complementar n° 147/2014, bem como pelas normas e 

condições estabelecidas no presente Edital. 

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

EPP definidas pela LC 123/06. 

1. OBJETO: 
Este termo tem por objeto a seleção da proposta mais vantajosa à administração, visando a 
aquisição de 01 (um) veículo utilitário, tipo pick up, cabine dupla, novo, zerado de 
fábrica, ano 2017, modelo 2018, primeiro emplacamento conforme especificações 
constantes do Termo de Referência, Anexo I deste edital. 

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
2.1. 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-line. 2.1.1. 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.h'c¡tanet.com.br. 2.1.2. 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. 

3. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 
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COMISSAO DE LICITAÇÃO 
3.1. 0 fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da 
proposta, atentando também para a data e horário para inicio da disputa especificado na 

página 01 (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.|icitanet.com.br>, e com o consequente credenciamento junto ao aplicativo da 
mesma, denominado HABILITANEl', 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 IV 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 licitatória 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. 
4.3 - E vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas, 
empresas estrangeiras que não funcionem no Pais; 
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 - 0 referido pagamento/remuneração possui amparo legal 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 item; 
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; 
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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 subitem 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-Iine, ou 

canceladas por solicitação do licitante. 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-Iine, sendo 

enviada para seu email a nova senha de forma imediata. 
6.4 - E de exclusiva responsabilidade do licitante o sigilo da senha, bem como seu uso em 
qualquer transação efetuada, não cabendo a LICITANET - Licitações On-Iine a 
responsabilidade 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 cias 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@licitanet.com.br. 
6.7 - DO CADASTRO NO HABILITANET 
6.7.1 - O HABILITANEI' 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. DA PARTICIPAÇÃO 

7.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do licitante e subsequente 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 contato@licitanet.com.br. 

8. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

8.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início 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 conectad 
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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 corn 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 prejuizos 

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 reinício somente após comunicação expressa (via 

chat) aos operadores representantes dos participantes; 
8.8. A etapa de lances da sessão púbiica 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; 
8.10. Poderá o Pregoeiro, antes de anunciar o vencedor do item, 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 item 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 (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 do (s) licitante (s) vencedor (es) do 

lote/item. 8.12.1 - Caso o licitante 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-lo e de 05 
(cinco) dias úteis para encaminhar os documentos originais via sedex. 
8.12.2 - No caso e ocorrência do item 8.12.1, 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. 8.13. A licitante deverá encaminhar SOMENTE a cópia da proposta de preços ajustada, 
contendo preço unitário e global com até O2 (duas) casas decimais, bem como a marca, para o 
e-mail: <|icitacoes3@saaepiumhi.com.br> para que a Pregoeiro possa verificar a 
conformidade corn o preestabelecido neste Edital, devendo ser encaminhado 
posteriormente o original dos documentos de habilitação 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: 
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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 qo LICITANTE _ _ PREGÃO ELETRONICO N° 10/2017- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE 

PIUMH1-MG , 
PROCESSO LICITATORIO N° 306/2017 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 item 14.2, deste Edital, podendo o Pregoeiro 
convocar a licitante que apresentou a proposta ou o lance subsequente; 
8.17. Se a proposta ou o lance do item de menor valor global não for aceitável, por 
inexequibilidade, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 
examinará a proposta ou o lance subsequente, 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 item 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 item. 

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 item, contendo apenas 02 (duas) casas decimais; 
9.3. A não inserção de proposta contendo as informações solicitadas na alínea “a" do sub-item 
9.4 implicará na DESCLASSIFICAÇÃO 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 PIUHMI-MG, no prazo do item 8.13, 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, 
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deste Edital; 

10.2. Na proposta escrita, deverá conter: 
a- Descrição do objeto da licitação, conforme especificado no Termo de Referência - Anexo I 
deste Edital, com a especificação do objeto Iicitado. Importante: especificação da 
indicação da marca ou fabricante do objeto ofertado. 
b-Importante: 0 licitante deverá indicar na sua proposta a garantia ofertada. 
c- A licitante deverá apresentar, com sua proposta comercial prospecto do veiculo ofertado, 
onde apresente todos as especificações exigidas para o veículo, conforme especificado no 

Termo de Referência Anexo I do edital. 
Importante: caso falte alguma especificação no prospecto apresentado, a Pregoeira e 
equipe de apoio, podem consultar no site do fabricante. E importante que caso o 
prospecto não apresente alguma das especificações exigidas, no site do fabricante 

deverá apresentar. d-preços cotados em reais, com valores unitários e totais, já incluidas todas as despesas com 
transportes, fretes, descarga da mercadoria, imposto, taxas, seguros, bem como os ônus 
decorrentes de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, encargos 
fiscais, comerciais, de outras que direta ou indiretamente incidirem sobre a contratada; data e 

assinatura do representante legal da proponente; 
e-razão social, CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 

f- endereço completo; g- 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; 
- valor unitário do item, contendo apenas 02 (duas) casas decimais; 

i- valor global , contendo apenas 02 (duas) casas decimais; 
j- valor total da proposta por egenso. k-Prazo de entrega do objeto : Deverá ser de no máximo 30 (trinta) dias, e será 
contado a partir da Ordem de Fornecimento (Nota de Empenho) quando solicitado pelo SAAE. 
l- Local da entrega do objeto: O veiculo deverá ser entregue na modalidade CIF( incluso o 
frete nos preços dos produtos) no Almoxarifado do SAAE de Piumhi-MG, localizado à Praça 
Zeca Soares n° 211- Centro na cidade de Piumhi-MG, devidamente embalados, acondicionados 
e transportados corn segurança, sob a responsabilidade da contratada, sem qualquer ônus 

para o SAAE. 

10.3. 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. 
10.4. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes 

últimos; 10.5. Atendidas todos os requisitos será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) Iicitante(s) que 

oferecer(em) o MENOR PREÇO POR ITEM; 10.6. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da 

legislação em vigor. 

11. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

11.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR POR ITEM, observado o prazo para 
execução, as especificações técnicas, parâmetros minimos 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: 

11.2.1. 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 
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categorias. 11.2.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
Micro-Empresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 

superior ao menor preço. 11.2.3. Para efeito do disposto no art. 44 da LC 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-á 

da seguinte forma: 112.4. 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 Agua 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 11 devendo tal proposta ser registrada, situação em 

que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
11.2.5. 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. 
11.2.6. 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. 11.2.7. 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. 
11.2.8. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC 

123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 

certame. 11.2.9. 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. 
11.2.10. 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. 11.2.11. 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. 
11.2.12. 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. 11.3. 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 8.16 e 8.17 deste Edital, o Pregoeiro 
poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor valor; 
11.6. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os 

atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 
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12. HABILITAÇÃO 

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

13. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

13.1. Qualquer cidadão é parte legitima 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@saaegiumhi.cgm.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 identiñcado no processo para responder pelo proponente; 
13.3. Declarado o vencedor e disparado o aviso de 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 peIo(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 complementem, as seguintes multas, sem 
prejuízo 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, pelo 
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 
fraudarem a execução do contrato, que se comportarem de modo inidôneo, que fizerem 
declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as 
seguintes sanções, sem prejuizo 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; 
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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-. 0 pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela 
Tesouraria do SAAE PIUMHI-MG, pOr processo legal, após a comprovação da entrega do 
objeto licitado nas condições exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos, no 
prazo de 07 (sete) dias úteis; sob pena de multa de 0,5% ao mês, Ou fração (pro rata die), 

sobre O valor da fatura; a) se O objeto não for entregue conforme condições deste Edital, O pagamento ficará suspenso 

até seu recebimento definitivo. b) A Nota/Fiscal/Fatura emitida pelo contratado devera' 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 do veiculo 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 "item 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. 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. 
15.6. O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento do veículo, objeto desta licitação, nos 

seguintes casos: a) Se a qualidade dos produtos não corresponder às especificações exigidas no instrumento 
licitatório, Os mesmos serã 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 
transportes, imposto, taxas, seguros, descarga da mercadoria, 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 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
16.1. Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, direta Ou 

indiretamente, sobre Os bens fornecidos; 
16.2. Manter, durante a validade dO contrato, as mesmas condições de habilitação; 
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16.3. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários 
no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado; 
16.4. Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulada na proposta. 
16.5. Credenciar um representante junto ao SAAE para prestar esclarecimentos que forem 

solicitados, cujas reclamações se obriga a atender prontamente; 
16.6. Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto da licitação, sem prévia 

anuência do SAAE; 16.7.Responsabilizar-se pelos danos que causar ao SAAE ou a terceiros, por culpa ou dolo, não 
servindo como excludente ou redutor dessa responsabilidade o fato de haver acompanhamento 

e fiscalização por parte do SAAE; 16.8. Entrega do objeto conforme especificações do Termo de Referência, que será avaliado 
em relação à conformidade e a qualidade, de acordo com o edital e proposta. 

17 - OBRIGAÇÕES oA CONTRATANTE 
17.1. Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto do contrato, conforme 

ajuste representado pela nota de empenho; 
17.2. Aplicar penalidades, quando for o caso; 17.3. Prestar toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução 

do contrato; 17.4. Efetuar o pagamento no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal, atestada no 

setor competente; 17.5. Notificar, por escrito, à detentora do contrato da aplicação de qualquer sanção. 

18. RECURSOS oRçAMENTARms 
18.1. Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
consignada no Programa 17.512.0449.2170 e Elemento 4.4.90.52, do Orçamento do 
SAAE PIUMHI-MG em vigor, segundo o novo Plano de Classificação Funcional Programática, e 
demais disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em combinação com inciso V, do art. 55, da 
Lei nO 8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei Complementar n° 101/2000. 

19. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO 
19.1. 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 Material e Transporte do Serviço Autônomo de Agua 
e Esgoto de Piumhi-MG, a servidora Sônia Roseni Çosta, acompanhado pelo servidor 
Adilson Jose Pereira Chefe da Seção de Redes Ramais Agua e Elevatórias, observados os 

artigos 67 a 76, da Lei Federal n98.666/93. 19.2. O SAAE reserva-se o direito de não receber o objeto com atraso ou se considerado em 
descordo com o edital, fora dos padrões de qualidade ou insuficientes, conforme os termos 
discriminados na proposta da licitante, cabendo substitui-los por outros corn as mesmas 
características exigidas nesse edital, no prazo a ser determinado pelo SAAE, podendo aplicar 
as penalidades e sanções previstas e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, da lei federal no 

8.666/93. 
20. A não entrega do objeto, será motivo de aplicação das penalidades previstas no 
Título 14, deste edital. 20.1. Permanecendo a inexecução contratual o licitante será DESCREDENCIADO e impedido de 

contratar com o SAAE PIUMHI-MG. 

21- GARANTIA oo VEÍCULO 

21.1 - A contratada deverá dar garantia de funcionamento conforme descrito abaixo, contados 
a partir do Termo de Aceitação Definitivo do veículo, sem prejuízo de qualquer politic de 
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garantia adicional oferecida pelo fabricante e da garantia legal prevista no art. 12 da Lei 

8.078/90. 
21.2 - A contratada deverá dar garantia de defeitos de fábrica e montagem do veiculo de no 

mínimo 01 (um) ano, sem limites de quilometragem. 

22. DO REAJUSTE 
22.1. 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 8.666/93. 

23. oxsposxções FINAIS 
23.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a autoridade 
superior revogá-Ia, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato 
superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de oficio 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; 
23.2. 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; 
23.3. E 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; 
23.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 
fazê-io no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desciassificação/inabilitação; 
23.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 
do proponente, desde que seja possivel a aferição da sua qualificação e a exata compreensão 

da sua proposta; 23.6. 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; 
23.7. 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; 
23.8. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos 

deste Edital; 23.9. Não cabe a LICITANET - Licitações On-Iine 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. 23.10. 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. 
23.11. A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará parte 
integrante dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente; 
23.12. 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 subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde 

que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
23.13. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas na 
LICITANET - Licitações On-Iine e as especificações constantes deste Edital prevalecerão as 

últimas. 
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23.14. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação 

pertinente. 

 

Piumhi/MG, 24 de outubro de 2017. 
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ANEXO n 
PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 10/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 306/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

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. 0 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 05 (cinco) dias úteis, contado a partir 
da notificação pelo (a) Pregoeiro (a), no chat da LICITANET - Licitações On-Iine; 
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 (5) 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 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. 
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 8.13 do Edital. 
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1.8. Para fins de habilitação no certame, com o devido cadastramento no 
HABILITAN ET/ LICITAN ET os interessados deverão apresentar os documentos abaixo: 

2. DA HABILITAÇÃO 
1 - Para çomprovar sua plena habilitação a licitante deverá apresentar no ENVELOPE 

HABILITAÇAO - em apenas uma via, os seguintes documentos: 

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

1.1.2 - registro comercial, no caso de empresa individual; 

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

1.1.4 - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício; 

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

1.1.6 - Declaração expressa de que a licitante não emprega trabalhador menor nas situações 
previstas no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da República , assinada pelo 
representante legal da licitante, conforme modelo constante do Anexo 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 le¡ citada devera' 
apresentar além dos documentos mencionados neste item, a Declaração 
conforme modelo Anexo VI e Certidão Simplificada expedida Junta Comercial 
do Estado comprovando sua condição de ME ou EPP, ou outro documento 
oficial que comprove essa condição. 
o licitante u a resen ar de lar ã falsa res onder' or seus atos cível 

administrativa e geralmente. 
OBS: O documento de habilitação jurídica deverá expressar objeto social pertinente e 

compativel com o objeto da licitação, quando especificado em seu corpo. 

1.2- Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
1.2.1 - Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do 

estabelecimento que participará da licitação, 

1.2.2 - prova de regularidade para com a Fazenda Federal conjuntamente com a Prova de 

regularidade perante o Sistema de Seguridade Social - INSS mediante a apresentação da CND 

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

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

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

Certidão Conjunta PGFN/RFB e a Certidão Previdenciária; 

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

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

1.2.5 - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

mediante apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal; 

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

5.452, de 1° de maio de 1943; 

1.2.7- O(a) Pregoeiro(a) e a equipe de apoio poderão efetuar consulta ao site da Receita 
Federal na internet para certificação sobre a regularidade da inscrição da empresa no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, em observância à legislação pertinente, confirmando, 
ainda, a autenticidade dos demais documentos extraídos pela internet, junto aos sites dos 

órgãos emissores, para fins de habilitação. 1.2.7.1- Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço 

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

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

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

inabilitado. 

1.2.10 - As certidões deverão ser apresentadas em cópias autenticadas e valerão nos prazos 

que lhes são próprios; 
1.3- Qualificação Econômica - Financeira, será comprovada, mediante a apresentação da 

seguinte documentação: 

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

licitação. 

3 NOTA EXPLICATIVA: Embora a matriz e a filial sejam estabelecimentos de uma mesma pessoa juridica, o direito 
tributário confere tratamento específico aos diferentes estabelecimentos empresariais, considerando cada um deles um 
domicílio tributário. Logo, se a filial for a empresa a ser contratada para executar o objeto, o documento de regularidade 

fiscal deve ser apresentado em nome e de acordo com o seu CNPJ. 
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1.4- Qualificação Técnica: 
1.4.1-Apresentar atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado de 
desempenho anterior que comprove a capacidade para fornecimento de todos os ITENS do 
objeto desta licitação, podendo tal comprovação ser efetuada por 01 (um) ou mais atestados. 

OBS: Todos os documentos relacionadps no item Qualificação Técnica deverão ser 
devidamente anexadas no aplicativo HABILITANET no campo OUTROS. 

2 - As proponentes deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, 
inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes 

apresentem alguma restrição. 2.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que a ME ou EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 
do SAAE, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 
2.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, 
devidamente fundamentado, a ser dirigido ao(a) Pregoeiro(a). 
2.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis 

inicialmente concedidos. 2.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
Federal n° 8.666/93, sendo facultado ao(a) Pregoeiro(a) convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, nos termos do item 8.17, do Título 08, ou submeter o processo à 

Autoridade competente para revogação. 

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

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

na Sessão do Pregão. 
5 - Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por qualquer tipo 

de protocolo, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes. 

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

7 - A apresentação dos documentos em desacordo com o previsto neste título, ou a ausência, 
salvo o disposto no item 2, inabilitará o licitante, sendo aplicado o disposto no item 8.17 do 

título B. 

8 - Uma vez incluido no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se 

original a ser substituido por cópia reprográfica autenticada. 

9 - O licitante obriga-se a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação, 

observadas as penalidades cabíveis. 
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ANEXO III 

PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 10/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 306/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

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) , RG n° SSP- e dO CPF n° , 
Declara, que até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, 
obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato 
impeditivo da habilitação, conforme art. 32, parágrafo 2° da Lei n° 8.666/93. 

  

Local e Data 

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

PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 306/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

 

“W 

MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA 

EMPRESA EMPREGADORA 

DECLARAÇÃO 

A Signatária , CNPJ , neste ato representado(a) 
,N pe|o(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 insaiubre 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 27.10.99, 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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ANEXO v 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 306/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

MODELO DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO 

EDITAL 

DECLARAÇÃO 

A Signatária , CNPJ , neste ato representado(a) 
peIo(a) Sr(a) , RG n° SSP- e do CPF n°  
DECLARAMOS, para fins 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, descarga da mercadoria, 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 N° 10/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 306/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

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) 
peIo(a) Sr(a) , RG n° SSP-__ e do CPF n° , 

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. 

  
 
Local e Data 

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representante Legal 
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ANEXO vn¡ 
MINUTA CONTRATO N° (***)/2o17 

PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 10/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 306/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 

Pelo presente instrumento, O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Lei n° 1.035/90, Pessoa Juridica 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 representada pelo seu Diretor Executivo Sr°. 
Odecio da Silva Melo, brasileiro, casado, Engenheiro Civil Pós Graduado em Saneamento e 
Meio Ambiente, portador da Cédula de Identidade n° 645.658 SSP/MG e CPF n° 236.095.166- 
15, residente e domiciliado nesta cidade de Piumhi/MG, doravante denominado apenas por 
SAAE PIUMHI-MG nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.250/02, da 
Resolução n° 114/2011 e suas alterações, das demais_ normas |e_gais aplicáveis, em face da 
classificação das propostas apresentadas no PREGAO ELETRONICO N° 10/2017, por 
deliberação da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, e homologada pelo Diretor Executivo, Sr. 
Odécio da Silva Melo, e a empresa ................... .., inscrita no CNPJ/MF n° .................. .., 
estabelecida na ................. .., representante legal, qualificação(estado civil, profissão, RG, 
CPF, doravante denominado apenas por CONTRATADO, tendo em vista o resultado do 
procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, homologado em __/__/2017, fica 
justo e contratado sob o regime da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas posteriores 
alterações, observadas as condições enunciadas nas cláusulas que se seguem. 

Cláusula Primeira:- DO FUNDAMENTO 

Este instrumento contratual fundamenta-se no edital Pregão Eletrônico nO 10/2017. 

Cláusula Segundaz- DO OBJETO 

o objeto do presente Contrato e A AQUISIÇÃO DE 0_1 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO 
PICK UP, CABINE DUPLA, NOVO, ZERADO DE FABRIECA, ANO 2017, MODELO 2018, 
PRIMEIRO EMPLACAMENTO CONFORME ESPECIFICAÇOES CONSTANTES oo TERMO DE 

REFERENCIA, ANEXO I DESTE EDITAL. 

cód. Item Especificação Marca] Unid. Qtde. Preço Preço Total 
Produto Modelo Unitário 

SAAE 004947 01 Aquisição de um Veículo Utilitário, UNID. 01 

tipo Pick - up, zerado de fábrica, 
ano 2017, modelo 2018, cabine 
dupla, primeiro emplacamento 
com as seguintes características 
mínimas: 

1.1 - Motorização mínima de 1.4; 
1.2 - Cabine Dupla; 
1.3 - Cor Branca 
1.4 - Tipo pick-up; 
1.5 - Ano 2017/ Modelo 2018; 
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1.6 - Combustivel: gasolina e álcool; 
1.7 - Direção Hidráulica; 
1.8 - Ar condicionado; 
1.9 - Vidros Dianteiros Elétricos; 
1.10 - Travas Elétricas; 
1.11 - Protetor de Caçamba; 
1.12 - Capota Marítima; 
1.13 - Air Bag duplo; 
1.14 - Freios ABS com sistema de 

antitravamento; 
1.15 - CD player e rádio com 

entrada de pendrive instalado no 

equipamento; 
1.16 - Antena de teto; 
1.17 - Bancos de Couro; 
1.18 - Chave Tipo Canivete ou 

Chave Desmodrômica; 
1.19 -Apoios de Cabeça; 
1.20 -Tapetes; 
1.21 - E demais equipamentos 

obrigatórios por lei. 
1.22 Garantia mínima de 01 

(ano) ano, contra defeitos de 
fábrica e montagem, sem limites 

de quilometragem. 

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

I - Os preços ofertados pela(s) empresa(s) signatária(s) do presente contrato são os 
constantes da planilha de preços anexa deste instrumento, de acordo com a respectiva 
classificação, e neles já estão inclusos todas as despesas com transportes, imposto, taxas, 
seguros, descarga dos produtos, bem como os ônus decorrentes de contratação de pessoal, 
leis trabalhistas, da Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, e outras que direta ou 

indiretamente incidirem sobre a CONTRATADA; 
II- Da Vigência: 0 prazo de vigência do contrato será de  iniciando-se na data 
de  ...... ../ ...... ../ ...... .. e encerrando-se na data de  contados após 
assinatura do contrato e emissão da Nota de Empenho nos termos da Lei, podendo a qualquer 
tempo ser alterado ou prorrogado anualmente caso haja interesse entre as partes, mediante 
termo aditivo, conforme art. 57 da lei 8666/93. 
Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as 
alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, o presente Contrato será, 

cancelado, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 

III - Da dotação orçamentária: As despesas decorrentes do presente contrato, correrão à 

conta da dotação orçamentária consignada no Programa 17.512.0449.2170 e Elemento 
4.4.9052, do orçamento do SAAE em vigor, segundo o novo Plano de Classificação Funcional 
Programática, e demais disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em combinação com inciso V, 
do art. 55, da Lei n° 8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei Complementar 

n° 101/2000. 

Cláusula Quarta- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

As condições de pagamento estão de conformidade corn o edital Pregão Eletrônico nO 

10/2017- Termo de Referência Anexo I. 
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Cláusula Qu¡nta:- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA E DO 

CONTRATANTE 

As obrigações e responsabilidades da Contratada e do Contratante estão de conformidade com 
o edital Pregão Eletrônico n° 10/2017 - Termo de Referência Anexo I. 

Cláusula Sexta:- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO/PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO E 

DAS PENALIDADES 

As condições de recebimento/prazo de entrega e as penalidades estão de conformidade com o 
edital Pregão Eletrônico n° 10/2017 - Termo de Referência Anexo I. 

Cláusula Sétima:- GESTÃO I FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a conferência 
do veículo, será realizada pela servidora do SAAE Sônia Roseni Costa Matrícula nO_ 0039, 
acompanhada pelo servidor Adilson Jose Pereira, Chefe Seção de Redes Ramais Agua e 
Elevatórias 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. §1° - A servidora Sônia Roseni Costa do SAAE atuará como gestor e fiscalizador da execução 
do objeto contratual, acompanhado do servidor Adilson Jose Pereira Chefe Seção de Redes 

Ramais Agua e Elevatórias. §2° - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem 
reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações 

decorrentes deste Contrato 

Cláusula Oitavaz- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ficam ratiñcadas as demais cláusulas e condições do edital Pregão Eletrônico n° 10/2017 - 
Termo de Referência Anexo I. 

Cláusula Nona:- DO FORO 

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

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

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DE PIUHMI-MG 

Contratante 

Contratada 
Testemunhas:- 

RG n° 

RG n° 
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ANEXO COM ALTERAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO E DATA DE 
ABERTURA DO CERTAME RETIFICADA 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 305/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

1 - DO OBJETO 

Este termo tem por objeto a aquisição de 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO PICK 
UP, CABINE DUPLA, NOVO, ZERADO DE FÁBRICA, ANO 2017, MODELO 2018, 
PRIMEIRO EMPLACAMENTO conforme especificações constantes do Termo de Referência, 

Anexo I deste edital. 

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

Nesta licitação não será concedido exclusividade à participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte nos termos do Art. 48, Inciso 1 da Lei Complementar 123/2006 
tendo em vista "não haver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados 
como microempresas e empresas de pequeno porte sediadas, local ou regionalmente e 
capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório" uma vez que 
no arquivo físico não foi encontrado três fornecedores do ramo pertinente ao objeto Iicitado 
cadastrado no quadro geral de fornecedores desta Autarquia e que se enquadrem na 

classificação de ME e EPP definidas pela LC 123/06. 

3 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A finalidade da aquisição do veiculo utilitário, tipo pick up, cabine dupla, novo, zerado de 
fábrica, ano 2017, modelo 2018, primeiro emplacamento, se faz necessário para a 
manutenção das redes de esgoto, bem como para desenvolvimento dos trabalhos do SAAE 

dentro do perímetro urbano e a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto). 

4 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

4.1 - 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-símiie, e-maif 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 
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lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à administração ou não impedirem a exata 

compreensão de seu conteúdo, constando: 

a) data e assinatura do representante legal da proponente; 

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

c) endereço completo; 
d) VALOR UNITÁRIO E GLOBAL, ou seja, a soma do resultado da multiplicação da unidade 
pelo respectivo preço unitário, cotados em reais, com até 02 (duas) casas decimais. 
Será(ão) desclassificadas) a(s) proposta(s) com preço manifestamente inexequivel ou 

superior aos praticados no mercado, nos termos do art. 48, II da Lei 8.666/93 e suas 

alterações; 

e) Valor total da proposta por extenso. 

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

últimos. 
g) Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas com transportes, 
imposto, taxas, seguros, contribuições sociais, obrigações previdenciárias, fiscais, 
comerciais, trabalhistas, tarifas e outros encargos 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. 

4.2- Os licitantes deveram especificar a marca, o tipo, modelo, ano de fabricação, 
procedência e outras características do veículo a que se propõe oferecer, além daqueles 
exigidos no edital, anexando grosgectos, folhetins, informativos técnicos e catálogos 

em linguagem português. 

5 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

5.1-Os produtos deverão atender as normas vigentes e entregues devidamente embalados, 
acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da contratada. 
5.2-Os produtos ofertados deverão vir acompanhados de todos os cabos e acessórios 

necessários à sua completa instalação e operação. 
5.3- Os produtos ofertados (hardware e software) deverão vir acompanhados de toda a 
documentação, em midia impressa ou em DVD/CD, no idioma Português ou em Inglês, 

incluindo manuais de instalação, configuração e operação. 
5.4- Caso os sistemas, para atender aos requisitos desta especificação, necessitem de 

componentes de programas cujas funcionalidades extrapolem o especificado, estes devem 
ser orçados dentro do respectivo sistema, sem requerer licenças externas adicionais por 
parte do usuário, sendo a Contratada responsável por qualquer ônus decorrente de marcas, 

registros e patentes relativos ao objeto proposto. 
5.5 - O licitante deverá fornecer: 
o Catálogos corn especificações técnicas do veiculo ofertado. 
o Número de telefone para aberturas de chamados técnicos para o veículo. 

5.6-Todo material deverá ser entregue com frete CIF. 
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5.7-O SAAE recusará o recebimento do equipamento que estiver em desconformidade com 

o previsto acima e neste termo de referência. 
5.8-No caso do não atendimento, os mesmos serão recusados, cabendo à fornecedora 
contratada substituí- los por outros com as mesmas características exigidas neste termo, no 

prazo a ser determinado pelo SAAE. 
5.9-Todas as despesas com devolução serão por conta do fornecedor 

6 - DA QUANTIDADE ESTIMADA E DA DESCRIÇÃO DO OBJETO 

A quantidade estimada e a descrição do objeto estão relacionadas neste Termo de 

Referencia parte integrante do Edital. 

7. ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
PARA A DESPESA Para definição do valor global estimado para esta contratação, foram observados o preço de 
mercado em conformidade com os orçamentos realizados, os gastos para a aquisição do 
objeto Iicitado foi de R$ 67.683,33 (Sessenta e sete mil, seiscentos e oitenta e três 
reais e trinta e três centavos). 
7.1 Na planilha a seguir, estão discriminados os valores unitários máximos admitidos para 

participação nesta licitação. 
Cód. Item Especificação Marca¡ Unid. Qtde. Preço Preço Total 

produto Modelo. Unitário 

SAAE 

004947 01 Aquisição de um Veículo Utilitário, UNID. 01 R$67.683,33 R$ 67.683,33 

tipo Pick - up, novo, zerado de 
fábrica, ano 2017, modelo 2018, 
cabine dupla, primeiro 
emplacamento com as seguintes 
características mínimas: 

1.1 - Motorização mínima de 1.4; 
1.2 - Cabine Dupla; 
1.3 - Cor Branca 
1.4 - Tipo pick-up; 
1.5 - Ano 2017¡ Modelo 2018; 
1.6 - Combustível: gasolina e álcool; 
1.7 - Direção Hidráulica; 
1.8 - Ar condicionado; 
1.9 - Vidros Dianteiros Elétricos; 
1.10 - Travas Elétricas; 
1.11 - Protetor de Caçamba; 
1.12 - Capota Marítima; 
1.13 - Air Bag duplo; 
1.14 - Freios ABS com sistema de 

antitravamento; 
1.15 - CD player e rádio com 

entrada de pendrive instalado no 

equipamento; 
1.16 - Antena de teto; 
1.17 - Bancos de Couro; 
1.18 - Chave Tipo Canivete ou 
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Chave Desmodrômica; 
1.19 - Apoios de Cabeça; 
1.20 - Tapetes; 
1.21 - E demais equipamentos 

obrigatórios por lei. 
1.22 Garantia mínima de 01 (um) 

ano contra defeitos de fábrica e 

montagem, sem limites de 

quilometragem. 

   

8- RECURSOS ORÇAMENTÂRIOS 

8.1. Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
consignada no Programa 17.512.0449.2170, e Elemento: 4.4.90.52, do Orçamento 
do SAAE PIUMHI-MG em vigor, segundo o novo Plano de Classificação Funcional 
Programática, e demais disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em combinação com inciso 
V, do art. 55, da 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 

9.1- Prazo de entrega do objeto deverá ser de no máximo, 30 (trinta) dias, e será contado a 
partir da Ordem de Fornecimento (Nota de Empenho) quando solicitado pelo SAAE que será 

enviada via email/fax ao setor responsável. 9.2- Os materiais adjudicados deverão ser novos, lacrados e selados pelo fabricante ou 
fornecedor, contendo externamente a data de validade, quantidades e outras informações, 
de acordo com a legislação pertinente, de forma a garantir a completa segurança durante o 
transporte e a identificação de seu conteúdo; deverão ser entregues devidamente 
embalados, acondicionados e transportados com segurança e sob responsabilidade da 
CONTRATADA. O Setor de Patrimônio Material e Transporte - SPMT recusará os produtos 
que forem entregues em desconformidade com o previsto neste Termo. 
9.3-0 Setor de Patrimônio Material e Transporte não aceitará ou receberá qualquer produto 
com atraso, defeitos ou imperfeições, em desacordo com as especificações e condições 
constantes deste Termo de Referência ou em desconformidade com as normas legais ou 
técnicas pertinentes ao objeto, cabendo à CONTRATADA efetuar as substituições 
necessárias, sob pena de aplicação das sanções previstas e/ou rescisão contratual. 

1o - GARANTIA no VEÍCULO 
10.1 - A contratada deverá dar garantia de funcionamento conforme descrito abaixo, 
contados a partir do Termo de Aceitação Definitivo do veículo, sem prejuizo de qualquer 
politica de garantia adicional oferecida pelo fabricante e da garantia legal prevista no art. 12 

da Lei 8.078/90. 
10.2 - A contratada deverá dar garantia de defeitos de fábrica e montagem do 

ulo de no mínimo 01 um ano sem limites de uilometra em. 
 

11- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, direta ou 

indiretamente, sobre os objetos; 
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11.2. Manter, durante a validade do contrato, as mesmas condições de habilitação; 
11.3. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

contratado; 11.4. Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulada na proposta. 
11.5. Substituir às suas expensas, os laudos de análise que se encontrarem em 

desconformidade com 0 edital ou fora do prazo de validade; 
11.6. Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto da licitação, sem 

prévia anuência do SAAE; 11.7. Responsabilizar-se pelos danos que causar ao SAAE ou a terceiros, por culpa ou dolo, 
não servindo como excludente ou redutor dessa responsabilidade o fato de haver 

acompanhamento e fiscalização por parte do SAAE; 
11.8. Realizar a entrega conforme especificações do Termo de Referência, que será avaliado 
em relação à conformidade e a qualidade, de acordo com o edital e proposta. 

12 - OBRIGAÇÕES oA CONTRATANTE 

12.1. Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto do contrato, 

conforme ajuste representado pela nota de empenho; 
12.2. Aplicar penalidades, quando for o caso; 12.3.Prestar toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução 

do contrato; 12.4. Efetuar o pagamento no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal e objetos 

devidamente atestada, no setor competente; 
12.5. Notificar, por escrito, à detentora do contrato da aplicação de qualquer sanção. 

13 - DO PAGAMENTO 
O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado 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°/0 ao mês, ou fração (pro rata 

die), sobre o valor da fatura; a) se o objeto não for entregue conforme condições deste Edital, o pagamento ficará 

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

fiscal para pagamento. 13.1. 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. 
13.2. 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. 
13.3. O pagamento não será efetuado, enquanto pendente de liquidação, qualquer 
obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito à 

alteração de preços, correção monetária, compensação financeira. 
13.4. 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 



 Serviço Autônomo de Água e Esgoto . 
licitacoesgsaagpiumhi.Com.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 _ _ 

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

Telefax 37-3371-1332_ 
COMISSÃO DE LICITAÇAO valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer titulo, tempo 

ou forma. 13.5. O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento dos materiais, objeto desta licitação, 

nos seguintes casos: a) Se a qualidade dos produtos 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. 
13.6. Nenhum pagamento isentará o Fornecedor das responsabilidades e obrigações, nem 

implicará na aceitação definitiva dos produtos. 
13.7. No preço ajustado na proposta final incluem-se todas as despesas verificadas tais 
como transportes, imposto, taxas, seguros, descarga, 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; 

14 - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

O prazo de vigência do contrato será conforme o estipulado no ANEXO VIII do Pregão 

Eletrônico n° 10/2017 Processo Licitatório n° 306/2017, 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. 

15 - GESTÃO [FISCALIZAÇÃO no CONTRATO 

O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a 

conferência do veiculo, serão realizados pela servidora do SAAE Sônia Roseni Costa 
matricula n° 0039 - Chefe do Setor de Patrimônio Material e Transporte acompanhada pelo 
servidor Adilson Jose Pereira, Chefe Seção de Redes Ramais Água e Elevatórias, 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. §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 

16 - 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: 
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a) Advertência; 
b) Multa; c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o SAAE 

Piumhi-MG pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SAAE Piumhi-MG. 
e) Ficará impedida de licitar e de contratar com o SAAE Piumhi-MG, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, a pessoa jurídica que praticar quaisquer atos 

previstos no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/02, e também: 

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

17 - RESCISÃO CONTRATUAL 

17.1- A contratação poderá ser rescindida: I. Por ato unilateral e escrito do SAAE, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e 

XVIII do artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93. 
II. Por acordo entre as partes, reduzido a termo. III. Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 

a 80 da Lei Federal n° 8.666/93. 17.2 Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a 

observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa 

18 - SUSTENTABILIDADE EM ATENDIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

18.1 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 residuos, reaproveitamento e destinação adequada dos materiais recicláveis; 
c) utilização de equipamentos com baixo consumo energético e baixa emissão de ruído; 

d) observação das normas do INMETRO e da ISO 14.000. 
Ressaltando ainda as exigências do Decreto Estadual n° 46.105/2012, deverão ser 

atendidos, in verbis, os seguintes quesitos: 
Art. 2° No momento da definição do objeto e das obrigações contratuais, o 
responsável pela aquisição de bens, contratação de serviços e obras avaliará aviabilidade da 

adoção de critérios de sustentabilidade, nos termos deste Decreto. 

  



  Serviço Autônomo de Água e Esgoto . 
IicitacoesQsaaeQiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 ' 

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

Telefax 37-3371-1332 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

§ 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 residuos 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; 
V1 - utilização de produtos atóxicos ou, quando não disponiveis 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 politicas sociais inclusivas e compensatórias. 
18.2 O SAAE poderá efetuar diligências no local de execução do objeto desta licitação para 

comprovar o cumprimento dessas recomendações. 

19 - 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 Le¡ n° 8.666/1993. 
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ANEXO VII 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2017 

PROcEsso LICITATÓRIO N° 306/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 

MINUTA oE 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 0o CONCORRENTE: 
Razão social do Licitante: 
CNPJ: 

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

cód. Item Especificação Marca] Unid. Qtde. Preço Praça Produto Modelo. UHÍÍÊTÍO Total 

SAAE 

004947 01 Aquisição de um Veículo Utilitário, UNID. 01 

tipo Pick - up, novo, zerado de 
fábrica, ano 2017, modelo 2018, 
cabine dupla, primeiro 
emplacamento com as seguintes 
características mínimas: 

1.1 - Motorização minima de 1.4; 
1.2 - Cabine Dupla; 
1.3 - Cor Branca 
1.4 - Tipo pick-up; 
1.5 - Ano 2017/ Modelo 2018; 
1.6 - Combustivel: gasolina e álcool; 
1.7 - Direção Hidráulica; 
1.8 - Ar condicionado; 
1.9 - Vidros Dianteiros Elétricos; 
1.10 - Travas Elétricas; 
1.11 - Protetor de Caçamba; 
1.12 - Capota Marítima; 
1.13 - Air Bag duplo; 
1.14 - Freios ABS corn sistema de 

antitravamento; 
1.15 - CD player e rádio com entrada 

de pendrive instalado no 

equipamento; 
1.16 - Antena de teto; 
1.17 - Bancos de Couro; 
1.18 - Chave Tipo Canivete ou Chave 

Desmodrômica; ; 1.19 - Apoios de Cabeça; 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto . 
Iicitacoes@saaegiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-1 _ - ,  

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/ MG  
Telefag 37-3371-1333_ 

COMISSAO DE LICITAÇAO Í 1.20 - Tapetes; Í 
1.21 - E demais equipamentos 

obrigatórios por Iei. 
1.22 Garantia mínima de 01 (um) 

ano, contra defeitos de fábrica e 

montagem, sem limites de 
quilometragem J 

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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Serviço Autônomo de Áua a Esgoto 
diretoria@saaegiumhicomhr CNPJ: 233182316/000110 E 

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

PORTARlA - SAAE - PIUMHI n. 18/2017 

DESIGNA PREGOEIRA PARA ATUAÇÃO NAS LICITAÇÕES 
NAS MODALIDADES PREGÃO PRESENCIAL E 
ELETRÔNICO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO NO 
REGISTRO DE PREÇOS, NO PERIODO COMPREENDIDO 
ENTRE MARÇO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017 E DA 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Piumhi/MG, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Resolução n. 
127/2016 de 7/7/2016 editada pelo Comitê Técnico e Administrativo do SAAE, com o 
objetivo de implementar a modalidade de licitação do tipo PREGÃO ELETRÔNICO E 
PRESENCIAL, bem como, PREGÃO ELETRONICO E PRESENCIAL NO 

REGISTRO DE PREÇOS, regulamentados pela legislação pertinente, 
ORIGINAL 

axzaaaasunaoo  S RQUIA. AUTA P M 

 RESOLVE: 

Art. 1°. Designar também para exercer as atribuições legais de 
Pregoeira na realização de compras nas modalidades de licitação tipo PREGÃO 

PRESENCIAL e ELETRÔNICO e PREGÃO PRESENCIAL e ELETRÔNICO -no 

REGISTRO de PREÇOS, a servidora Jaqueline Aparecida de Souza, por meio de 
disputa justa entre os interessados, a compra mais econômica, segura e eficiente 

para o SAAE de Piumhi. 

Art. 2°. O Edital de cada Pregão indicará a Pregoeira que nele 
atuará, considerando que, por força das Portarias n. 0512017 e 06/2017, esta 
Autarquia nomeou também a servidora Maria das Graças Ferreira Barros Goulart 

para atuar como Pregoeira. 

Art. 3°. A equipe de apoio que assessorará a Pregoeira ora 

nomeada será composta pelos seguintes servidores: 

Maria Luciana Goulart de Castro 

Sônia Rose-n¡ Costa 

Ailton Francisco Figueiredo  



*a 

'w i Í 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
diretoria@saaegiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/000110 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PIUMHUMG -Telefax 378371-1332 

Art. 4°. As atribuições da Pregoeira e equipe de apoio são 
aquelas estabelecidas nas Portarias n. 05/2017 e 06/2017, sendo que deverão 
desempenha-las concomitantemente como as atribuições de seus respectivos 

cargos públicos. 

Art. 5°. EstauPortaria terá vigência até 31 de dezembro de 2017. 

Art. 6°. Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Piumhi-MG, 24 de fevereiro de 2017. 

u. 

Eng. ODÉCIO A SILVA MELO 
Diretor Executivo do SAAE 

CONFERE com o 
SE AC HA ARQulvAgãllfElgçk 
AUTARQUIA_ 

PIUMHI - MG 

"na 
    

PIUMHI,  __  __    
cERrIncAmos PARA rms ne cumpmusmo 
A0 DISPOSTO NO ARTIGO 12 n s: RGÀNIGA 

MUNICIPAL ou¡ PUBLIQUE! Aro) àgÍgm-g 
..Azi «sao-H no QUADRO os 
AVISO bo MUNICÍPIOEPORTAL nemnsvnneucn 

wâamú%m :hp-  ,j ' as . EAPOIO ADMINISTRATNQ 



_op_ m... 

â êàumzmz m2 oãgcaáa u_ _m @FH na: m_ M... um q, m” m ...um  .m .w m_ 

 

d _ 

CONFERE COM: O ORIGINAL 
SE ACHA ARQUIVADO NESTA 
AUTARQUIA. 

PIUMHI - _ 7 
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CONFERE COM O ORIGINAL 
SE ACHA ARQUIVAD AUTARQUIA. O NESTA 

PIUMHI - MG 



 

Serviço Lausanne do lan¡ o Engate 
A . .. :s  CNPJ: nmswoootlo 

Centm- :rsss-one rrUMmrMG - Telefax 37-3371-3332  
RESOLUÇÃO N° 114. DE 03 DE OUTUBRO DE 201 1. 

REGULAMENIA o § 1° DO ART. 2° DA LEI N° 10.520. n¡ 17 
os sumo o: 20m, ou: TRATA no PREGÃO ro: MEIO DA 
UTILIZAÇÃO n¡ RECURSOS n¡ TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

' O Presidente do Comitê Técnico e Administrativo do 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi-MG, no uso de suas atribuições 
legais. que lhe são conferidas pela alinea "b", do lnclso Vl do art. l° 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 

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 Água e Esgoto de Piumhi-MG : 
a 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 relevante função no processo de 
aperfeiçoamento na gestão dessa instituição, resguaraodos os requisitos de 

seguranças' eficiência: 
CONSIDERANDO. outrossim, a necessidade de adotar 

medidas que contribuam para a redução do déficit operacional: 

CONSIDERANDO, finalmente, a neceêgdade de utiliza ão 
de recursos de tecnologia da informação, AUTARQUIA. P MH! - 

PIUMH!,   l 

RESOLVE: 
   ~,-.'.'r.=c.  :s:  

_ e Art. l° - Este Regulamento e _ procedimentos relativos à licitação. na modalidade pregão. por meio da util¡ ção 
de recursos de tecnologia da informaçao, denominada pregão eletrônico. 
destinado ã aquisição de bens e serviços comuns do serviço Autônomo de Agua e 

Esgoto de Piumhi-MG, qualquer que seja o valor estimado. 

NFERE com ORIGINAI 
se ACHA ARQUIVADO NESTI 

 



Serviço Autônomo da Água o Beach 
:, .,-_=_- 14.92.; ,z viu, - _ wwwaaaptnmhtconhr CNPJ: nmswoonuo 

Autarquia Munldpnl (LG 1M Praça 74H. Bona, 211 - Camv- SHIS-MW HUÍGIEIÍMG - Telefax 37-3371-1332 
     _ÉÉJ_ ,EL 

* ^ ' Parágrafo Único - consideram-se bens e serviços comuns 
aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser concisa e 
coletivamente definidos no objeto do edital. em perfeita confonnidade 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 disponível. a qualquer 

tempo, num mercado próprio. 
Art. 2° - O 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. 

§ 1° - O Serviço Autônomo de Áua 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 Autônomo de Água 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 à corretora de 
mercadorias devera ser realizado em prazos fixados no edital. 

-. ' _ § 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 

atos_:inerentes ao certame. 
§ 5° - A corretora de mercadorias é responsavel por 

todos os atos praticados pelo credenciado. em seu nome. no sistema eletrônico do 

pregão. . ' * 

í § 6° - O envio da proposta vincuiaró o seu autor a todas 

as condições e obrigações inerentes ao certame. 
§ 7° - 0 requerimento do interessado. dirigido a Bolsa de 

  
Mercadorias. para cancelamento da senha do representante  ôñinruçk elide a sua responsabilidade pelos atos praticados pelo cr &Ãfneswwe élEs 
hora do respectivo protocolo. “mma PIUMHI - '¡ . 

Art. 3°- Para os efeitos desta Resoluçao. g 
i -› métodos de autenticação de acesso: recu os de 

tecnologia da informaçao que visam garantir a autenticidade da rdentlticaçao de 
quem esta acessando as informaçoes do sistema e das Informações que estao 

sendo disponibilizadas: 
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ll - recursos de criptoratia: recursos que permitem 
escrever informações e dados em cifra ou em código. mediante a 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 eletrônica 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: 

Vl - reden ' : situação na qual os envolvidos 
com o sistema eletrônico possuem ou passem a possuir chave de identificação e 
senha para acesso ao mesmo, caso necessário. 

Vll - região: entende-se com sendo o espaço territorial 
que compreende um raio de 300 km da cidade de Piumhi-MG: 

. _ 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 Pequena 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 

'í' " d * ' A. e GINAL 

aqursrçoes e bens e serviços do SA E êêããããEAãgrglâgãluesTA 
- § 1° - Para os fins deste artigo. microêmBrêÊ   - - 

de pequenoporte são as deñnidas nos termos do art. 3° dadmirrço  I - 

Federal n° i 23. de i4 de dezembro de 2006. 

L dz   
§ 2° - O enquadramento como microemsa 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 art. 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 parte na sessão pública do pregão eletrônico só deve ocorrer apos o 
encerramento dos lances, de modo a dificultar a possibilidade de conluio ou fraude 
no procedimento. ' 

° - 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 deverá, sempre que possivel: 3 



 
Serviço iminente de Água o Esgoto 

Au l i.: =__-..~.- u, - www ' nbr CNPJ: ÉÉSIÍWIIO 
- Ctntro- 37935430  - Telefax 37-3371-1332 

_ 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 objeto da contratação. não utilizar 

especificações que restitniam, iniustiñcadamente. a participação das 
mlCTOSmDFBSGS e empresas de pequeno porte. 

§ 4° - Por ocasião do_ credenciamento, a microempresa 
ou empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos beneficios estabelecidos 

na Lei Complementar Federal n° 123/06, devera apresentar: 

i - Comprovante de opção pelo SIMPLES obtido no sitio 

da Secretaria da Receita Federal: 
§ 5° - Exigir-se-ã da microempresa e da empresa de 

pequeno porte. para fins de habilitação. apenas o seguinte: 

l - Quanto ã habilitação juridica: 

al Ato constitutivo e alterações subseqüentes da 

empresa, devidamente registrado no órgão competente: 

b) Cédula de identidade e CPF do responsavel pela 

  
1 empràso' it ' CONFERE com o ORIGINAL  a i ll-Quanto ã regularidade ñscal: ÊUTÊÉÊLÂÊFEIÍVÊDO NESTA 

Õ; À _ u. a) Certidão Conjunta de Quitaçãopdíêw I 

l fornecidos pela:  i a.i) Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional:  
I b] Certidão Negativa expedida pela Secretaria da  Fazenda' do Estado da sede do licitante: ' 

c) Certidão Negativa expedida pela Fazenda Municipal 

ou pela Prefeitura Municipal do sede do licitante: 
d) Prova de situação regular perante o Fundo de 

Garantia do Tempo de serviço. FGTS (Lei 8.036 de 11.05.90). através 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 



  ?_¡;-1".9'__.C'-_:;_.:: ..L1 ~___~.› u. ~_ mvmnnquinmhteombr CNPJ: 211813161000110 
Autarquia Municipal ÇLei 1035190) Praça Zeca Senra. 211 - Centro- 37315-000 PIUMEIIMG - Tania¡ 37-3371-1331. 

_ § 6° - Nas licitações em que participarem. as 
microempresas ou empresas de pequeno porte. deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal. 

mesmo que esta apresente alguma restrição. 

§ 7° - Havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade tiscal. sera 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 periodo, a critério do Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto. para a reularização 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 a 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" devera 
sempre ser concedida pelo Serviço Autónomo de Água e Esoto quando requerida 
pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação, devidamente 

justificado. 
§ 10 - Eventual interposição de recurso contra a decisão 

quedeclara o vencedor do certame não suspenderó o prazo estabelecido no § 7° 

deste artigo. 
¡ § il - A não-regularização da documentação, no prazo 

previsto _no §,_7°, implicará decadência do direito a contratação. sem prejuizo das 
sanções previstas no artigo Bl 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 classiñcação, para a assinatura do contrato ou gsm ORi 
ata de registro de preços, ou revogar a licitação. coNFERE com ?ADO “EST 

SE AcHà ::Raul 
§ i2 - A regularidade fiscal $339¡  para a assinatura do contrato ou da ato de registro de preçmmnl. i ri; É  ç   i3 - Nas licitações do tipo menor pr« 

assegurada. como critério de desempate. preferência de contratação 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. e 

ll - O disposto noparagrafo acima somente se aplicará 
quando a melhor oferta valida não tiver SidO apresentada por microempresa ou 

empresa de pequeno porte. 
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iii - 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 classiticada sera convocada 
para apresentar nova proposta no prazo maximo de 05 (cinco) minutos após o 

encerramento dos lances. sob pena de preciusão: 

b) Na hipótese da não contratação da microempresa ou 
empresa de pequeno porte do municipio ou da região, com base na alínea "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 realizado em sessão 
pública. por meio de sistema eletrônico que promova a comunicação pela 

internet. § i° - 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 pregão eletrônico será 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. 

. a 3° - Todos quantos participem de licitação na 
modalidade' .Pregão tem direito público subjetivo ã Fiel observãncia do 
procedimento estabelecido nesta Resolução, podendo qualquer interessado 
acompanhar .fo seu desenvolvimento. desde que não interfira de modo a perturbar 

ou impedir a realizaç _balhos. n Art. - Serão previamente credenciados perante o 
provedor do sistema eletr co a autoridade competente ãã õ"'rga'°o promotor da 
licitação'. o pregoeiro, os membros da equipe de apoia, os operadores do sistema e 

       

- '› - - - com o oRlGlNAl. 
os licitantes que participam do pregão eletronico. CSJÊIÀÊEÍEARQUNADO NES." 

AUTARQUIA. _ 

§ 1° -Qgredangiamemo dores-web** '-  de chave. de identificação e de senha, pessoal e intrans .' A e 
ao sistema eletrônico. 

, § 2° - A chave de identificação e a senha 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. 
§ 3° - A perda da senha ou a quebra de sigilo 

deverão ser _comunicadas imediatamente ao provedor do sistema, para 

6 
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§ 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 c iunto 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 ã 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: 

_ ll - designar o pregoeiro e os componentes da 

equipe de apoio: 
l _ lll - decidir os recursos contra atos do pregoeiro e 

equipe de apoio: 
lV - homologar o resultado da licitação e promover 

a celebração do contrato. * oRlGlNAl 
u °SÉÊÉÊEAÊÊÚr3Aoo NEST¡ o_ ' - 5 _ 

Art. 8 Caberá ao pregoeiro. AuTARcllglàmHl_ _     
lUMH 

i - a abertura e exame das proposjras   
preços apresentadas por meio eletrônico: 

li- a adjudicação da 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 

Â 7 
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Vl - o encaminhamento do processo devidamente 
instruído, após a adjudicação, ã autoridade superior, visando a 

homologação e a contratação: 

Vll - as demais atribuições previstos 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 os 

demais atribuições previstas nos incisos abaixo. 

\Úl- ; 
Il - O recebimento das propostas de preços e da 

documentação de habilitação: " e 

Ill - A analise das propostas de preços, o seu exame e a 

classiñcação das propostas: 
IV - A condução dos procedimentos relativos aos lances 

e à escolho da proposta ou lance de menor preço: 
V - A abertura dos envelopes de documentação de 

 
 

habilitação; 
v¡ - A adjudicação da proposta de menor preço: 

' ERE com o amam¡ 
Vil - A elaboração da ata: ÊÊKÊHA ARQUNADO NESl 

AUTARQLgA-ním¡ _ MG 

Vlll - A condução dos trabalhos da egçmage o¡ - r l 

1X - O recebimento, o exame e o ' i f?" 
recursos: f 

X ~ O encaminhamento do processo devidamente 
instruído. após a adjudicação. à autoridade competente para tins de 

homologação. 
Art. i0 - O licitante será responsavel por todas as 

transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletronico, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

_ Parágrafo único - lncumbirú ainda ao licitante 
acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessao pública 
do pregão, ficando responsavel pelo ônus decorrente da perda de_ negócios 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão. 

Í i 
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Art. ii - A definição do objeto deve ser realizada de 
forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, 
irrelevantes ou desnecessárias. limitam ou trustrem a competição ou a realização da 
fornecimento, devendo estar refletida no tenno de referência. 

Art. i2 - A sessão pública do pregão eletrônico será 
regida pelas regras especificadas no art. 4° da Lei Federal n° 10.520. de i7 de julho 

de 2002. e pelo seguinte: 
l - a convocação dos interessados sera efetuada por 

meio de publicação de aviso no Diário 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 sera realizado por meio de sistema eletrônico: 

lll - todas as referências de tempo no Edital, no aviso e 
durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horario 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 iunto ao órgão provedor; 

V - a participação no pregão dar-se-ú por meio da 
digitação: _da senha privativa do representante do licitante e subseqüente 
encaminhamento de proposta de preço em data e__ horário prevista no Edital, 

' . ' l ' ' ' ; ERE com o ORIGINAL 
exclusivamente por melo do sistema eletrônico ggrÀÊHA ARQUIVADO NESTA 

-_ Vi - o encaminhamento de proptãsa paranrellsisl 
eletrônica_ pressupõe o pleno conhecimento e atendimetitwl i-.  o ' 

habilitação previstas no Edital; 
. Vil - a partir do horario previsto no Edital. terã início a 

'sessão pública do pregão eletrônico. com a divulgação das propostas 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 horário de registro e valor: 
lX - os licitantes poderão oferecer lances sucessivos. 

observado o horario fixado e as regras de aceitação: 
. X - só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores 

ao último que tenha sido anteriormente registrado no sistema: Ã g 

   



 37-3371-1332 

Xl - não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo 

vaior. prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar: 

_ _ g Xll - durante o transcurso da sessão pública, os licitantes 
serao informados, em tempo real. do valor do menor lance registrado que tenha 

e sido apresentado pelos demais licitantes. vedada a identificação do detentor do 

ÍCIFICB¡ 

Xlll - a etapa de lances da sessão pública. prevista em 
Edital, sera encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido 
pelo sistema eletrônico aos licitantes. após o que transcorrerã 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 sessão pública ou. 
quando for o caso, após negociação e decisao pelo pregoeiro acerca da 
aceitação do lance de menor valor: ' 

XV - aitemativamente ao disposto no inciso anterior, 
poderá ser previsto em Edital o encerramento da sessão 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 será 

encerrada a recepção de lances: CONFERE 

= A _ - XV¡ - como requisito para a celebiaEôâw¡ 
vencedordevera apresentar o documento original ou cópia Ciiiíñmiça e.: s' 

. ' _ -_- XVII - o interesse do licitante em in erpor recurso 
ser manifestado, através do sistema eletrônico. imediatamente 
encerramento' da fase competitiva do pregão. sendo que. para o 
encaminhamento de memorial e contra~razões sera facultada a utilização de 
endereçoeletrônico na internet ou fox previamente divulgados em Edital. com 
posteriorencaminhamento do original. observado o prazo de três dias: 

XVIII- encerrada a etapa de lances da sessão pública, o 
licitante detentor da melhor oferta devera comprovar. no prazo e endereço 
estabelecidos no Edital, a situação de regularidade na forma dos arts. 28 a 31 da Lei 
Federal n” 8.666, de 2i de junho 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 Editai 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 fax. com posterior encaminhamento do 
original ou cópia autenticada, observados os prazos legais pertinentes: 

Í 1° 

O ORIGINAL 
SE ACHA AIEÊDJISIVADO NESTÂ     
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. e XX - a indicação do lance vencedor, a classificação dos 
lances apresentados e demais informações relativas ã sessão pública do pregão 
constarão de ata divulgada no sistema eletrônico. 

Ari. i3 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for 
aceitável, ou se o licitante ciesatender as exigências habilitatórias. o pregoeiro 
examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo a sua habilitação, na ordem de classificação e assim sucessivamente. 
até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

Parágrafo único - Na situação a que se refere acima, o 
pregoeiro podera negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

_ Art. ..i4 - constatado o atendimento das exigências 
fixadas no edital. o licitante sera declarada vencedor sendo-lhe adjudicado o 

objeto do certame. 
Art. i5 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos 

requisitos de habilitação. referida no inciso I. 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. 

Ari. i6 - No caso de desconexão com o pregoeiro. no 
decorrer da etapa competitiva do pregão. o sistema eletrônico podera 
permanecer acessivel aos licitantes para a recepção dos lances. retomando o 
pregoeiro; quando possivel, sua atuação no certame, sem prejuizo dos atos 

realizados. g  Parágrafo único - Quando a desconexão persistir por 
tempo superior a dez minutos. a sessão do pregão sera suspensa e tera reinicio 
somente após' comunicação expressa aos participantes. 

5 _ ç Art. i7 - Aplicam-se. no que souber, as disposições da 
Leis n'° 8.666._ de 21 de junho de 1993 e 10.520, de i7 de julho de 2002. 

. Art. i8. Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. com o oRrc 

ÊÊIÀÊÊ-!RAEARQUNADO N 

Piumhi-MG. oa de Outubro de 201 1. AUTARQHV, 
PIUMHI. Â, 

e Arlindo Bdibosc Neto _ 

Pre ' ente do Comitê Técnico e Administrativo do SAAE 
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'_'1 .TH 

RESOLUÇÃO N° 116, DE 02 DE MMO DE 2012. 

ALTERA Disrosmvos DA RESOLUÇÃO n** 114. o¡ os os 
outusno n¡ zon, ou¡ REGULAMENTA o 5 1° no ART. 2° 
os LEI N' 10.529, n: 17 o¡ .muro o¡ zona E DÁ aum.: 
PROVIDÊNCIAS. 

_ O Presidente do Comitê Técnico e. Administrativo do 
_Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi-MG. no uso de suas atribuições 

. legais. que lhe são conferidas pela alinea "b". do inciso Vl do art. 1° e do art. 36. do 
\diliegimento Interno do Comitê Técnica e Administrativo do SAAE e. 

ex- 

CONSIDERANDO o principio da economicídade impõe a 
adoção da soluçao mais conveniente e eficiente sobre o ponto de vista da gestão 
dos recursos públicos, porquanto toda atividade administrativo envolve uma 
relaçao sujeitavei a enfoque de custo-benefício: 

CONSIDERANDO. finalmente. a necessidade da 
promoção do desenvoivimento econômico e socio!, CONFERE COM O ORIGINAL 

¡OWB ããâfRHáuçãauavAoo NESTA 
P MHI - MG 

PIUMHI. 1! 

Art. 1°-Os paragrafos1°ao7°do art.2°d - o-  . 

i 14. de 03 de outubro de 2011. passam a vigorar com a seguinte redação: . y 
      

i 'Â "Art. 2° .................................................................................................... .." 

¡° , A. "g 't°__- o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG 
j poderás utilizar .srstema de pregão eietrônico próprio ou de 
i' terceiros. 

i § 2° - Para participar de pregões eletrônicos os licitantes 
a _ - . interessados em contratar com o Serviço Autônorña de Água e 

Esgoto de Piumhi-MG deverão estar devidamente cadastrados 
junto ao sistema de pregão eletrônico próprio do SAAE-PtUMHI ou 
de terceiros constantes do edital. 

fill_ 

§ 3° - O cadastramento junto ao sistema de pregão eletrônico 
próprio do SAAE-PIUMH¡ ou de terceiros devera ser reatrzodo em 
prazos fixados no edital. 

§ 4° - Os interessados participarão dos pregões eletrônicos vía 
home broker, podendo ofertar propostas. formular lances. 



 
sarvlçonnwmmuoáguczsgou 
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       FI. 

negociar, recorrer e praticar os demais atos inerentes 'ao 
certame. 

§ 5° - O licitante é responsavel por todos os atos praticados no 
sistema eletrônico do pregão. 

§ 6° - O envio da proposta vincuiarã o ñcitante a todos as 
condições e obrigações inerentes ao certame. 

§ 7° - A utiiização por parte do SAAE Piumhi-MG de sistema de 
pregão eletrônico de terceiros habiiita o provedor do sistema a 
ajustar com o licitante os serviços pela utilização de recursos de 
tecnologia da informação, nos termos do inciso II! do art. 5° da Lei 
n° 10.520/02." 

, Art. 2° - O inciso VI do art. 3° da Resolução n° 114. de 03 
de outubro de 201 1 . passa a vigorar com a seguinte redação: ' 

"Vl - cadastramento: situação na qual os envolvidos 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° da Resoluçao n° 1 i4. de 
O3 de outubro de 201 1, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Ari. 4°- ........................................................... ._. ..................................... .." 

À"§ 4° - Por ocasião do cadastramento. a microempresa ou 
_empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos 
beneficios estabeiecidos na Lei Complementar Federal n° 123/06. 
deverá apresentar: " - 

nao nnnnnnnn ..çg-..o nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ::cansou-o nnnnnnn :nun-cn uuuuuuu :no nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn n- u' 
" f Art. 4° - Os parágrafos 1°. 2°. 5° e caput do art. 6° da 

Resolução- n° 114. de 03 de outubro de 2011. passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 6° Â- Serão previamente cadastrados perante o provedor do 
sistema eletrônico a autoridade competente do órgão promotor 
da licitação, o pregoeiro, os membros da equipe de apoio, os 
operadores do sistema e os licitantes que participam da pregão 
eletrônico." 

"§ 1° - O cadastramento dar-se-ã pela atribuição de .chave 
de identificação e de senha, pessoa! e intransterível, para 

' tem i trônico. GINAL 
acesso ao sis a e e ¡àgiãíãgâãcàlglâgglNEsTA A. 

^UT^RQ$ MHI- '¡ e 

1a,** " 
V 

     P|UMHL 



Serviço Aueñnomo do Água o Esgoto 
V Lu -. ' i :Q1343 1.'. ._'_;:_'_.,1'.' :Lu:  'É  

Autarquia  103%) ?R$203 501115211 - cano-SBEM PÍÚDEIÍMG-TÉÉXH-Sãl-Bü 

§ 2° - A chave de identificação e a senha poderão' ser 
utifizados em quoiquer pregão eletrônico, salvo quando 
canceladas por solicitação do cadastrado. 

§ 5° - O cadastramento junto ao provedor do sistema 
implica o responsabiiidade legal do iicitante ou seu 
representante iegal e a presunção de sua capacidade 
técnica para realização das transações inerentes ao 
pregão eletrônico." 

Art. 5° - O caput do art. 7° da Resolução n° 1 i4. de 03 de 
outubro de 2011, possa a vigorar com o seguinte redação: ' 

"Art. 7° - Caberá à autoridade competente do órgão 
promotor do pregão eietrônico, providenciar o 
cadastramento do pregoeiro e da respectiva equipe de 
apoio designados para a condução do pregão." 

Art. 6° - O inciso V do art. 8° da Resolução n° H4, de 03 
.de outubro de 201 i. possa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 8° - ......  !I nau-u uuuuu :loca uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu c¡  
"V - o juizo de admissibilidade e o recebimento de 
recursos" 

Art. 7° - Os incisos l elx do art. 9° da Resolução n° 114. de 
03 de outubro; de 201 i. passam a vigorar com a seguinte reda ão:RE com o oRlGlNAL 

ÊCEJAÉÊ-!A ARQUIVADO NESTA 
h "Art. 9° - .................................  ............  ........... ....e.urars.e'w  

 
--. "i- O cadastramento dos interessados: 

u ñ  julgado-admissibilidade e o recebimento de recu 

Art. 3° - Os incisos I, X, Xi, XIV e XVI do art. i2 da 
Resolução 'n° H4. de 03 de outubro de 20! 1, passam. a vígorarcom a seguinte 
redação: ' 

"Art i2 -  .....  " 
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu l-q-UoUUUIIIlulI-Uuouc¡¡ocon-¡ncnoinlh-n 

"I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de 
publicação de aviso na imprensa Oticiai, iacuitativomente, por 
meios eletrônicos: 



ema* 
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X - o sistema apenas aceifa lances cujos vaiores forem inferiores 
ao úifimo que tenha sido anferiormenie registrado; 

Xi - o sisiema não aceiia dois ou mais iances de mesmo valor, 
prevalecendo aquele que for recebido e regisfrado em primeiro 
iugai: 
H H 

na¡:icon:II¡n-ouII-IuoaolooiaullluoIlnnl¡no¡ Inc nu...- ..... n¡nun-naunun-unnaunuunnunuunu 
XIV - o sistema anunciará automaticamente o iicifanie vencedor 
imediatamente após o encerramenio da etapa de iances da 
sessão púbiica ou, quando for o caso. após negociação e- 
decisão peio pregoeiro acerca da aceitação do iance ae menor 
vaion 
JI 

¡naun-nunc-.un-unauuonuncnuu...nuno-aquaou--nunno-c-nnoto-nunoonuuunun¡u-uuun 

XV¡ - como requisifo para a ceiebração do confrafo ou ara de 
regikiro de preços, o vencedor do certame deverá apreseniar o 
documenio origina¡ ou cópia auieniicadw" 

Ari. 9° - Bia Resolução enira em vigor na data de sua 
publicação. 

PíumhFMG. 02 de maio de 2012. 

J 
_ Presidenie do Comiiê Técnico e Adminísfraiívo do SAAE 
 

CONFERE com o ORIG|NAL 
se ACHA ARQUWADO NESTA 
AUTARQUIA. 

P MH| - 

  PIUMHI. 
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Estado de Minas Gerais 
C.N.P.J. 16.781 .346/0001-04 

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 m: PEQUENO PORTE E D0 MICRO EMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL 

'Art 1°. Esta lei institui o Estatuto Municipal da Ivlicroempresa, da Empresa de 

Pequeno Porte e do Micro Empreendedor Individual, no âznbito do Município de Piumhi- 

*Mínas Gerais, cujo objetivo é estabelecer tratamento legs# de caráter diferenciado e 

_favorecidoj como um dos instrumentos propulsores do desFnvoIvimento econômico e 

social deste mwiieípio nos termos da Lei Complementar n° 'i23, de 14 de dezembro de 

200o e da Lei Complementar n° 12s, de 19 de dezembro de zoqs. 

_ _  1°. O !tratamento especíñco à Microempresa Empresa e Empresa de Pequeno 

FPorte encontra-se fundado no art. 179 da Constituição Federal. i ' 'l 

p 1_ ' § 2°. O tratamento especifico ao Ivlicro Empreendedor Individual; encontra-se ' 

fundado na Lei Complementar n” 128, de 19 de dezembro de 2008. 

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

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual de_ acordo 

' com os parâmetros legais estabelecidos nas legislações de âmbito nacional e estadual 

ressalvandO-se as vedações, restrições e condicionantes vigentes. 

Í 

  
 



-s-.eqiaemmmm. 

Sirnp 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 

Indústria e Comércio Exterior. 

, Estado de Minas Gerais 
cia-iai."isnsisioroooi-ozi , 

Parágrafo único. Serão observadas as regulamentações do Comitê Gestor do 

'les Nacional, vinculado ao _Ministério da Fazenda, Fórum Permanente! das 

e do Comitê para Gestão da REDESIM, 

vinculado ao Ministério de Desenvolvimento, 

Art. 3°. As disposições estabelecidas nesta lei prevalecerão sobre as demais 

legislações e regulamentos vigentes no Municipio, para ñns de aplicação exclusivamente à 

Microempresa., Empresa de Pequeno Porte e ao Micro Empreendedor Individual. 

Art. 4°. Todos os órgãos vinculados a Administração Pública Mimicipal, incluindo 

as empresas, as autarquias e fundações, deverão incorpora: em seus procedimentos, 

instrumentos de ajuste públicos, convênios, contratos e años, enfim, no que couber, o 

tratamento diferenciado e facilitador à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e ao 

_ Micro Empreendedor Individual. 

CAPÍTULO 11 

DA CLASSIFICAÇÃO DA IVIICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
. E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte a sociedade 
Art. 5°. É considerada 

966 da Lei Federal n”  [empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 
2002, devidamente inscritos no Registro de Empresas - 

ca, conforme o caso, e que se enquadrem 

s estabelecidos nas Leis Complementares 

. '10.40o --dé 1o de Janeiro de 
Mercantis ou no Registro Civil de Pessoa Jurídi 

i nos parâmetros técnicos, econômicos e ccntábeí 

n? 1223012006 e n° 128/2008 e nos regulamentos expedidos pelas instâncias descritas no art_  2° da-Lei Complementar 11° 12312006. 
p Art. 5°. 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° 12s , de 19 de dezembro de 200a. 

Seção 1 

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

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

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

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

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

seguintes finalidades: 
I - concentrar o atendimento ao público no que se refere as orientações 

u :necessárias à abertura, regularização fiscal e tributária e baixa de empresas no município, 

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

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

do usuário; 

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

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

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

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

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

: respeito a homonintia; 
a i IV"? disponibilizar em meios eletrônicos de comunicação oficiais as informações 

'necessárias' à emissão da certidão de zoneamento, inscrição municipal e alvará de 

funcionamento, mantendo-as atualizadas; '  '- disponibilizar referências ou atendimento consultivo para empresários e 

pdemaisinteressados em informações de natureza administrativa., mercadológica, gestão de 

pessoas e produção; - 

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

instalados no municipio', 

_ “VII - disponibiliza: informações atualizadas sobre captação de crédito' pela, 

' Microempresa.. Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual- 

VIII - disponibilizar as informações e meios necessários para facilitar otacessogi, 

Microempresa., Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor Individual d' 

ñ 
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municipio aos Programas de Compras Governamentais no âmbito municipal, estadual e 

federal; 
IX - oferecer infra-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 
Municipal 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, iinitas de crédito, associativismo, cooperativismo e programas de apoio e 

_' incentivos oferec' idos no Município'. 

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

:prevenção contra incêndios, de alçada do municipio. para _os fins de registro é legalização 

_ida Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor Individual, 

quando couber, deverão ser simplificados, racionalizados e uniformízados pelos órgãos 

envolvido s: na abertura e baixa destas empresas, no âmbito de suas competências. 

_ __ . a CAPÍTULO 111 

p no CADASTRO smcnomzano a ENTRADA ÚNICA DE DOCUMENTOS 

 - Art. 8°. A Administração Pública Municipal tão logo tenha condições tecnológicas 
de implantação de sistema de informática deverá iniciar e concluir as tratativas visando 

adcrirçefetivamente ao Cadastro Sincronizado Nacional (CadSinc), que tem como objetivo 

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

_ empresas. 

Art. 9°. Todos os órgãos públicos municipais envolvidos no processo. de 'abertura 'e' 

- baiica de empresas observarão a unicidade do processo de registro e de legalização pai-a 
tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais órgãos de outras - n 

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

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

linearidade do processo, da perspectiva do usuário. 

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

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

pela rede mundial de computadores, ?de forma integrada e consolidada que permitam 

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

_modo a prover ao usuário a certeza quanto à documentação exigível e quanto 'a viabilidade 

 “do registro ou  
_ ç  11. A, Administração Municipal adotará documento único de arrecadação que  abranger todas as taxas referentes a micro empresas, empresa de pequeno porte e 

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

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

_estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços cujas atividades estejam de 

acordo com as normas vigentes. 

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

impostos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da simples falta de 

recolhimento ou da prática, comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial, 

- de_ outras irregularidades praticada pelos empresários, pelas micro empresas e empresas 

deÍ pequeno porte e por seus sócios ou administradores, reputsndo-se como solidariamente 

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

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

posteriores. 
Parágrafo único. Os titulares ou sócios também são solidariamente responsáveis 
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pelosán-ibutos ou contribuições que não tenham sido pagos ou recolhidos, inclusive multa ~ 

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

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

,possuem ñiiais em funcionamento fora do Estado de Minas Gerais. i 

í 
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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 _deverá estar em conformidade 
corn os termos do documento de licenciamento, dentre eles os referentes ao uso licenciado, 

à área ocupada e às restrições especificas. 

Art. 16. O licenciamento será feito mediante: 

I - requerimento da parte interessada; 

II - apresentação dos - documentos necessários à instrução do processo 

administrativo a serem definidos através de decreto; 

III - análise dos órgãos competentes; 

e IV - pagamento das taxas exigidas na legislação municipal. 

_  17. O requerimento de licenciamento será examinado pela Secretaria da 

Fazendae .demais secretarias quando necessário. ' 

- Art; 18. 0 prazo para deliberação sobre o licenciamento requerido, contado a partir 
da data 'de apresentação da documentação exigida., será de 10 (dez) dias. 

n V 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 iicenciamento inicial; 

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

III - não contrario interesse público; 

IV - Seia comprovado o pagamento das taxas correspondentes. 

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

restar 'em conformidade com as normas previstas no Código de Posturas do Muníci ' - - - pio 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. 

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

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

a legislação vigente e o requerimento seja aprovado. 

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

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

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

termos da legislação pertinente. 

Art. 22. A Administração Pública Municipal procederá às vistorias que entender 

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

municipio. 
i § 1°. consideram-se atividades de alto risco aquelas que uagarn risco para o meio 

ambiente e manipulam ou utilizem: 

I - produtos explosivos; 

II - gases; 
_ _ _III - substâxtcias sujeitas à combustão espontânea ou emita gases inflamáveis em 

contato com água; 

. 11v' 'à .líquidos altamente inñamáveis; 
V - substâncias altamente oxidantes, corrosivas, tóxicas e/ou infectantes; 

'  L _materiais radioativos. 
§ 2°. Serão também vistoriadas as atividades consideradas incômodas, cujos 

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

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

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

local e posição de imediata visibilidade: 

_ I - alvará de funcionamento ; 

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

Ordem Econômica; 
III - cartaz com o número do telefone do órgão de 

conforme exigência no regulamento, considerada a natureza da atividade. 

defesa da saúde pública, 

Seção II 
Do Alvará Digital 

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

território do Município de ñmcionamento, por meio digital, para atividades econômicas no 

de Piumhi. 

Parágrafo único. Para as atividade 

Alvará Digital deverá ser precedido pela exp 
fins de localização, devidamente deferido pelo órgão competente do município. 

s em início de Estacionamento, o pedido do 

edição do formulário de consulta prévia para 

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

Í -_1 - Alvará Provisório 

_,. II- -7- Alvará Definitivo 

_ llleAlvará Especial 
.  Entende-se por Alvará Provisório aquele concedido às empresas ate' que 

_regularizern a documentação deñnitíva, confonne _critérios estabelecidos pelo órgão 

com o prazo de vigência de 03 (três) meses, podendo ser prorrogado por ¡gual 
competente, pedido fundamentado e aprovado pela autoridade 
_período, uma única vez, mediante 

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

atenderem todos os requisitos estabelecidos, com prazo de validade definido nesta lei. 

§ 3° Entende-se por Alvará Especial aqueles não previstos nas definições 

anteriores, visando licenciar atividades atipicas, seja por motivos de tempo de duração 

í 
localização ou atividade. 
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I l- o Poder Público Municipal poderá impor resuições às atividades dos 

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

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

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

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

de Nota Fiscal. 

Seção III 
Da Anulação e cassação do Alvará 

Art. 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 Fimcio 

:I -. for exercida. atividade diversa daquela autorizada.; 

r disposições referentes aos controles de poluição ou 

namento será cassado quando: 

_ q i d' IIil-iiforem infringidas quaisque 

?se o @acionamento do estabelecimento causar danos, prejuízos, incômodos ou puser em 
risco,jpor qualquer forma, a segurança, o sossego, a saúde, a integridade ñsica da 

vizinhança ou da coletividade; ' 

i _' III -- ocorrer reincidência de infrações às posturas municipais; 

IV - for constatada irregularidade não passível de regularização. 

' V - for verificada a falta de recolhimento das taxas de licença de localinção e 

funcionamento. _ 

VI - a atividade não estiver em confonnidade com os termos do documento de 

licenciamento, dentre-eles os referentes ao uso licenciado, à área ocupada e às restrições 

2 especificas. 

VII - expirar o prazo de validade. 
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Seção IV 
Do Registro do Micro Empreendedor Individual 

Art. 28. O processo de registro do Micro Empreendedor Individual deverá ter 

trâmite especial, opcional para o empreendedor na fome 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 

-i na redação da Lei Complementar Federal n° 128/2008). 

§ 1°. O Órgão mm-¡icipal que acolher o pedido de registro do Micro Empreendedor 

Individual deverá utilizar for-minérios com os requisitos minimos constantes do art. 968 da 

Lei n° 10.406, de i0 de janeiro de 2002 - Código Civil, remetendo mensalmente os 

o requerimentos originais ao órgão de registro do comércio, ou seu conteúdo em meio 
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 0 (zero) os valores referentes a taxas, emolumentos e 

demais custos relativos à abertura, à. inscrição, ao registro, ao alvará, à licença, e aos 

demais _itens relativos ao disposto neste artigo. 

_ _ o _§ 3?. Ficam reduzidos a 0 (zero) todas as taxas, emolumentos e demais custos 

" relativosia renovação do alvará. 

§ 4°'. Exceto nos casos em que o grau de risco da atividade seja considerado alto, 

poderá' ;o Município conceder Alvará de Funcionamento Provisório ao Micro 

Empreendedor Individual instalado: 

_ p] .i 1"- em área desprovida de regulação fundiária legal ou com regulamentação 

precária; ou 
'II -'- em residência do Micro Empreendedor Individual, na hipótese em que a 

atividade não gere grande circulação de pessoas. A 

CAPÍTULO v 
~ DAFISCALIZAÇÃO ORIENTADORA E DO INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO 

Ú 
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A Art. 29. A ñscalização municipal nos aspectos tributário, de uso do solo, sanitário, 

ambiental e de segurança, relativos à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e ao Micro 

Empreendedor Individual, deverá ter natureza prioritariamente orientadora, quando a 

atividade ou situação, por sua natureza, comporta: grau de risco compativel com esse 

procedimento. 

_ p § 1° Nos moldes do caput deste artigo, quando da ñscalização municipal, será 

observado o critério de dupla intimação ou notificação para lavratura de autos de infração, 

exceto na ocorrência de reincidência, fraude, resistênciaou embaraço à fiscalização. 

§ 2° A  poderá lavrar, se necessário, termo de ajustamento de conduta. 

§ 3° O disposto neste artigo não se aplica às atividades classificadas como de alto 

grau de risco. 

A CAPÍTULO v1 
no ACESSO AOS MERCADOS 

Seção I 
Procedimento Municipal de Compras Governamentais Seletivas da Microempresa, 

Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor Individual - 

_ Art. 30. Esta lei institui o Procedimento Municipal de Compras Governamentais  Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor 

individuals' como forma de estabelecer juridicamente a sistemática nos processos 

_licitatórios de aquisições de bens e serviços. 

_ _  31. Nas constatações da Administração Pfiblica Municipal direta e indireta., 

inclusive ..deçpublicidade e construção civil, deverá ser concedido tratamento favorecido, 

diferenciado, e simplificado para a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro 

Empreendedor Individual, objetivando: 

i1. -' a ampliação da eficiência das politicas públicas voltadas à Microempresa, 
Empresa de Pequeno Porte e ao Micro Empreendedor Individual; i n 

' II - o incentivo à inovação tecnológica; 

III - o fomento do desenvolvimento local, através do apoio aos arranjos produtivos 

Ã 
locais. 
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§. 1°. Subordinam-se' ao disposto nesta lei, além dos órgãos da administração 

pública municipal direta, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as 

demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo municipio. 

§ 2°. As instituições privadas que recebem recursos de convênio celebrado com o 

Municipio de Piumhi deverão envidar esforços para implementar e comprovar o 

atendimento desses objetivos nas respectivas prestações de contas. 

Art. 32. Para a ampliação da participação da Microempresa, Empresa de Pequeno 

Porte e Micro Empreendedor Individual nas licitações públicas, a Administração Pública 

Municipal deverá: I - dispo 'hilizar na sua página da Internet, seu sistema próprio ou terceirizada de 

auto-cadastramento com senha de acesso pelas Microempresas, Empresas de Pequeno 

e- Porte e Micro Empreendedores Individuais sediadas no município e em cidades vizinhas, 

onde as mesmas poderão lançar-e atualizar seus dados cadastrais básicos e os bens e 

serviços que comercializam; 
II - divulgar as intenções de compras públicas na sua página da internet, em 

asa do empreendedor e em jornais locais, com destaque para as destinadas 

exclusivamente à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro. Empreendedor 

iridividnaLgl com as especiñcações qualitativas e quantitativas dos bens e serviços, 

modalidade _de licitação ou compra e datas estimadas oujá definidas; 

,III realizar as contratações diretas por dispensas de licitação, com base nos 

termos dos artigos 24 e 25 da Lei n° 8.666, de 1993, preferencialmente de Microempresa, 

_ Empresa deÍPequeno Porte e Micro Empreendedor Individual. 

Seção II _ 

Das Ações Municipais de Gestão 

l Art. 33. Para ampliação da participação da Microempresa, Empresa de Pequeno 

?Porte e do Micro Empreendedor Individual nas licitações, a Administração Pública 

Municipal deverá sempre que possível; 
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I- - instituir cadastro próprio para a Microempresa., Empresa de Pequeno Porte e 

Micro Empreendedor Individual, com a identificação das linhas de fornecimento de bens e 

serviços, de modo a possibilitar a capacitação e notificação das licitações e facilitar a 

formação de parcerias e subcontratações, além de estimular o cadastramento destas 

empresas nos sistemas eletrônicos de compras municipais; _ 

TII - estabelecer e divulgar um planejamento anual e plurianual das contrações 

públicas a serem  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 deñnição do objeto da contratação, não utilizar especificações que 

restrinjam injustiñcadamente a participação da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte 

e do Micro Empreendedor Individual. 

Seção III 
Das Regras Especiais de Habilitação 

p_ 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: i 

l n   -Ii-À ato constitutivo da empresa, devidamente registrado; 

d' II i- inscrição no CNPJ; 

III - comprovação de regularidade fiscal, compreendendo a regularidade com a 

seguridade social, o fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS) e as fazendas federal, 

estadual e municipal, conforme objeto licitado; 

IV - eventuais licenças, certificados ou atestados que forem necessários à 

_ comercialização dos bens ou para a segurança da Administação Pública Municipal 

Ú 
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Art. 35. Nas licitações da Administração PúhlicaMunícípaL a Microempresa, 

Empresa de Pequeno Porte e o Micro Empreendedor Individual, por ocasião da 

participação em _cer-tamos licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de .comprovação de regularidade ñscal, mesmo que esta apresente  restrição. 

§ 1° Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade ñscal, será 

assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual periodo, a 

critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 

de negativa. 
§ 2°. A declaração do vencedor, de que trata o parágrafo an 'or, ocorrerá no 

momento imediatamente posterior à fase de habilitação no caso da modalidade de pregão e 

nas demais-modalidades de licitação, no momento posterior ao julgamento das propostas, 

aguardando-se o prazo de regularização fiscal para abertura da fase recursal. 

§ 3°. A não regularização no prazo previsto no § 1°, implicará preclusão do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 81 e 87 da Lei n” 8.666, de 21 de 

' junho de 1993, sendo facultado à Administração Pública Municipal convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 

licitação.  
'  4°. O disposto no parágrafo anterior deverá constar no instrumento convocatório 

ele; licitação- 
Seção 1V 

Do Direito de Preferência e Outros Incentivos 

_  ' Art. 36. Será assegurado, nas licitações, como criterio de desempate, preferência de 

contratação para a lviicroernpresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor 

Individual. 
§ 1°. Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pela 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Empreendedor Individual sejam iguais ou. - 

ate' 10% (dez por cento) superiores à proposta melhor classificada 

Á 
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§-2°. Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1° deste 

artigo será de até 5% (cinco por cento) superior a mais bem classificada. 

Art. 37. Para efeito do disposto no artigo anterior proceder-se-á da seguinte forma: 

I - ocorrendo o empate, a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro 

Empreendedor Individual melhor classificado poderá. apresentar proposta de preço inferior 

àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto 

licitado. 1 

.II - não ocorrendo a contratação da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 

' -_do 1 _Micro .Empreendedor Individual, na forma do inciso I, serão convocadas as 

A ..l  remanescentes que por ventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1° e 2° deste artigo' na 

- ordem classiñcatória 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. 

n§ 1°. Na hipótese da não-conuataçào nos termos previstos no caput deste artigo, o 

_objetoliei o será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

n '  § 2°; O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 

tirer sido .apresentada pela Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro 

Empreendedor Individual. 
l l §l 3°": No caso de pregão, a lvlioroernpresa, Empresa de Pequeno Porte ou Mgmt, 

_Empreendedor Individual melhor classificado será convocado para apresentar nova 
'proposta no prazo máximo de S (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena 

de preclusão. 

Art. 38. Nas contratações públicas do municipio poderá ser concedido tratamento 

. diferenciado e simplificado paras as microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Mig-o 

i Empreendedor Individual objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social 

' no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas -públicas e o 

Á 
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_ incentivo à inovação tecnológica, desde que previsto e regulamentado na legislação do 

respectivo ente. 

Art. 39. Para o cumprimento do disposto no artigo 38 desta lei, a Administração 

Pública poderá realizar processo licitatório: 

I - destinado exclusivamente à participação de microempresas, empresas de 

pequeno porte e Empreendedor Individual nas contratações cujo valor seja de até 

1138000030 (oitenta mil reais i 

II - em que seja exigida dos licitantes a subcontratação de microempresa ou de  empresa de pequeno porte, desde que o percentual máximo do objeto a ser subcontratado 

não exceda a 30% (trinta por cento) do total licitado; 

III ~ em que se estabeleça cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para 

a contratação de microempresas _e empresas de pequeno porte, em certames para a 

aquisição de bens e serviços de natureza divisível. 

Parágrafo único - o valor licitado por meio do disposto neste artigo não poderá 

exceder a 25% (vinte e cinco por cento) do total Iicitado em cada ano civil. 

Art. 40. Não se aplica o disposto nos artigos 38 e 39 desta lei quando: 

p A _I ?os critérios de tatarnento diferenciado e simplificado para. as microempresas, 

empresas de pequeno porte e Micro Empreendedor Individual não forem expressamente 

previstos no instrumento convocatório; 

'Ii - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados 

- como miçrclrejmpresas, empresas de pequeno porte ou Empreendedor Individual capazes de 

cumpriras exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 

-III - o tratamento diferenciado e simpliñcado para as microempresas, empresas de 

pequeno porte e Micro [Empreendedor Individual não for vantajoso para a Administração 

Pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado; 

o IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos artigos 24 e 25 da Lei 

número 8.666, de 21 de junho de 1993. 
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Seção V 

Da Capacitação 

Art. 41. É obrigatória a capacitação dos membros da comissão permanente de 

'licitação da Administração Pública Municipal para aplicação do que dispõe esta lei. 

_ Seção VI 
Do Programa Municipal de Desenvolvimento de Fornecedores Locais 

Art. 42. Compete ao Poder Executivo a implementação de um Programa Municipal 

de Desenvolvimento de Fornecedores Locais, com a finalidade de incrementar as 

' operações comerciais entre compradores e fornecedores locais, através das seguintes 

diretrizes: 
I -incentivo à realização de rodadas de negócios com a finalidade de aproximação 

' entre compradores e fornecedores locais; 
II - incentivo a constituição de cadastro de produtos e serviços, demandados e 

ofertados no âmbito local;   e incentivo à instalação no Municipio, de Microempresas, Empresas de Pequeno 

=r$'çn.›5ç ;Micro Empreendedores Individuais, cujo escopo de produtos e serviços ofertados 

possam siiprir as necessidades das demandas locais; 

p l-IV - apoio ao aprimoramento da qualificação dos produtos e serviços das 

Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedores Individuais 

_localizados inc Município, com relação à conformidade para a qualidade, aprimoramento 

tecnológico e aumento da competitividade; 

_ 'V -n incentivo a formação de arranjos produtivos locais, de forma a incrementar os 

Wnmibs de amallaçã-Q ÍHÍÊTMÊO- 00013313950 e aprendizagem entre as !Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedores Individuais pertencentes a uma 

mesma cadeia produtiva; 

'VI - promover a articulação e cooperação entreos órgãos da Administração 

Pública, serviços de apoio à Microempresa., Empresa de Pequeno Porte' e ao Micro 
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-. -. Empreendedor Individual, associações empresariais e de desenvolvimento, instituições de 

desenvolvimento tecnológico, ensino e pesquisa, para fins de efetivação dos propósitos 

deste Programa. 

CAPÍTULO vn 
DO ASSOCIATIVISMO 

Seção I 
Do Estímulo e Incentivos ao Associativismo 

Art. 43. AAdministração Pública Municipal deverá estimular a organização de 

empreendedores, fomentando o associativismo, o cooperativismo e consórcios, em busca 

da competitividade, contribuindo para o desenvolvimento local integrado e sustentável. 

Art. 44. A Administração Pública Municipal deverá identificar a vocação 

econômica do Municipio e incentivar o fortalecimento das principais atividades 

empresariais relacionadas a ela, por meio de associações e cooperativas. 

Art. 45. O Poder Executivo ñca. autorizado a adotar mecanismos de incentivos às 

. cooperativas e associações, para viabilizar a criação, a manutenção e o desenvolvimento do 

sistema associativo e cooperativo do Municipio, através do(a): 

_  estímulo à inciusão do estudo do empreendedorismo, cooperativismo e 

associativismo nas escolas do Municipio, visando o fortalecimento da cultura 

empreendedora como forma de organização da produção, do consumo e do trabalho; 

n  H - estímulo à formação de organização social, econômica, e emma¡ nos 

diversos ramos de atuação, com base nos princípios gerais do associativismo e na 

legislação vigente; 

III - estabelecimento de mecanismos de triagem e qualificação da momaüdade 

para implementação de associações e sociedades cooperativas de trabalho, visando à 

_ 'inclusão da população do Município no mercado produtivo, fomentando alternativas para, a 

geração de trabalho e renda; 

V __ ' ~ › , . . . . _ _ I criaçao de instrumentos especiñcos de estimule a atividade associativa, 

consorciada e cooperativa destinada à exportação. 
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CAPITULO VIII 
na AGROPECUÁRIA E nos PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

Art. 46. O Poder Público Municipal promoverá parcerias com órgãos 

governamentais, entidades de pesquisa rural e de assistência técnica a produtores mais, 

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, 

erativas 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 tai aquele no qual se adotam tecnologias que 

otimízem o uso de recursos naturais e socioeconômicos, com objetivo de promover a auto 

i sustentação, maximização dos beneficios sociais, minimização da dependência de energias 

5 não irenováiveis e eliminação do emprego de agrotóxicos e outros insumos artificiais 

itdxicos, assim como de organismos geneticamente modificados ou de radiações ionizantes 

em qualquer fase do processo de produção, armazenamento e consumo. 

Ç§.'- 3° competir-á à secretaria que for indicada pelo Poder Público Municipal 

,discipiinar e coordenar as ações necessárias à consecução dos objetivos das parcerias 
'referidasneste artigo, atendidos os dispositivos legais pertinentes. 

CAPÍTULO 1x . 

DO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO E DA AGENCIA DE 
DESENVOLVINIENTO 

   



'3 Ma¡ 

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 caracte -se pelo exercício de 

articulação das ações públicas para a promoção do desenvolvimento local e territorial, 

mediante ações locais ou comunitárias, individuais ou coletivas, que visem ao 

cumprimento das disposições e diretrizes contidas nesta Lei,- sob supervisão do órgão 

_gestor local responsável pelas políticas de desenvolvimento. - 

§ 2°. O Agente de Desenvolvimento deverá preencher os seguintes requisitos: 

I-residirnaáreadacomunidade emqueatuar; 
II - haver concluido, _com aproveitamento, curso de qualificação básica para a 

formação de Agente dc Desenvolvimento; 

III - haver concluido o ensino fundamental. 

§ 3°. Caberá ao Agente de Desenvolvimento buscar junto ao Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, juntamente com as demais entidades 

l ' municipalistas e de apoio e representação empresarial, o suporte para ações de capacitação, 

' ' estudos e pesquisas, publicações, promoção de intercmbio de informações e experiências.  lz§ di; A implantação da agência de desenvolvimento deverá criar: 

I ;condições para a diversificação da' base economica do município, que passará a 

ter uma menor dependência de atividades que predominam em sua economia; 

_ IIÃ- ;um processo continuo de diversiñeação e elevação do padrão de qualidade de 

vida da população local; ' ' 

ç III - aproveitamento e divulgação do potencial do municipio, representado pela 

disponibilidade de materia prima, distância dos grandes centros e toda a inña-esn-umra 

existente; 

IV -=- valorização da mão de obra, oferecendo oportunidades de emprego memo¡ 

remunerado e que contribuam para elevar o nível de vida dos trabalhadores locais' e 

Tel.: (37) 3   
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V - o efeito multiplicador que a implantação de novos projetos, em especial de 

'bases tecnológicas, terão sobre a geração de renda e emprego municipal. 

CAPÍTULO x 
nas DISPOSIÇÕES FINAIS a TRANSITÓRIAS 

Art. 48. A Administração Pública Municipal regulamentará através de 

decreto a criação do Comitê Municipal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e 

Micro Empreendedor Individual composto: 

I -- obrigatoriamente por representantes de todos os órgãos públicos municipais 

envolvidos no processo de abertura, funcionamento, fiscalização e fechamento de 

empresas; 

II - obrigatoriamente por representantes indicados por entidades de âmbito 

_municipal de representação empresarial com notória atuação local; 

III - obrigatoriamente por um representante da Câmara Municipal; 

IV - facultativamente por outros técnicos ou funcionários da administração pública 

murúcipal com competência para contribuir com os trabalhos do comitê; 

V - facultativamente por representantes dos órgãos estaduais e federais envolvidos 

no¡ processoíide abertura, funcionamento, fiscalização e fechamento de empresas com 

atnaçãolocalr 

Villj-.faicultativantente por representantes de outras entidades civis locais; 

VIÍ-n _-'_ facultativamente por empresários locais, consultores, profissionais e 

personalidades com reconhecidas competências específicas capazes de auxiliar o comitê no 

cumprimento de suas funções, podendo ser remunerados ou não. 

_ Art. 49. O Comitê Municipal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e 

Micro Empreendedor Individual tem como função geral assessorar e auxilia¡- a 

Administração Pública Municipal na implantação das exigências desta lei, tendo com o 
atividades específicas: ~ 
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processo, da perspectiva do usuário; 

II - assessorar a Administração Pública Municipal na criação da Casa do 

_ Empreendedor; 

de pessoas e produção; _ 

IV i- auxiliar a Administração Pública Municipal na implantação dos demais 

projetos autorizados por esta lei. 

Art. 50. A Administração Pública Municipal deverá prover o Comitê Municipal da 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual de todas as 

- condições :parei-leis e de acesso às informações para a execução dos seus objetivos. 

p _Parágrafo único. O Comitê tem autonomia para definir sua forma de trabalho, 

deveriiioaapenas garantir que ocorram reuniões ordinárias, com convocação de todos os 

seusjneinbrosg? em intervalos nunca superiores a 15 (quinze) dias, até a completa 

impianiraçãoidos itens I, II e III do artigo anterior. 

' - 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 /% 
Prefeito Municipal 

1 5 É' 
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PARECER JURÍDICO 
(Edital do Procedimento Licitatório) 

 

Procedimento Licitatório n. 306/2017 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 10/2017 
Objeto: aquisição de 01 (um) veículo utilitário, tipo pick up, cabine dupla, novo, zerado de 
fábrica, ano 2017, modelo 2018, primeiro emplacamento. 

A Pregoeira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi/MG iniciou 
processo de licitação visando aquisição de um veículo tipo pick up para suprir a demanda do 
setor operacional do SAAE. 

E, para verificação da legalidade e regularidade dos procedimentos adotados, 
antes de dar publicidade ao certame, foi solicitado o Parecer Jurídico. 

Denota-se que o Edital confeccionado em data de ll/outubro/2017 foi 
retificado por aquele datado de 24/outubro/2017. 

Analisando o objeto da licitação, verifica-se que foi caracterizado por ocasião 
da instauração do certame, na respectiva solicitação subscrita pelo Chefe da Seção de Redes, 
Ramais e Elevatória e, da mesma forma, detalhado junto ao Edital, com 0 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 é modalidade de licitação instituída pela Lei Federal n. 10.520/2002, 
restrita à contratação de bens e serviços comuns, com disciplina e procedimentos próprios, 
Visando a acelerar o processo de escolha de futuros contratados da Administração, aplicando- 
se, subsidiariamente, as normas da Lei n. 8.666/93. 

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 0 objeto do pregão enquadra-se no 
conceito de bem ou serviço comum, deverá considerar dois fatores: os padrões de 

desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital? As 
especificações estabelecidas são usuais no mercado? Se esses dois requisitos forem 
atendidos o bem ou serviço poderá ser licitado na modalidade pregão. 
12. A verijicação do nível de especificidade do objeto constitui um ótimo recurso a ser 
utilizado pelo administrador público na identificação de um bem de natureza comum. 
Isso não significa que somente os bens pouco sofisticados poderão ser objeto do 
pregão, ao contrário, objetos complexos podem também ser enquadrados como 
comuns (...). " (Acórdão n. 313/2004 -Plemíü i 
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"19. O entendimento de bem comum, de acordo com diversos autores, nada tem a ver 
com a complexidade do bem adquirido e sim com 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 ã Lei de Licitações e Contratos da 
Administração Pública, 6" ed., Renovar, 2003, p.1006) entende que: 
'Em aproximação inicial do tema, pareceu que 'comum' também sugeria 
simplicidade. Percebe-se, a seguir, que não. O objeto pode portar complexidade 
técnica e ainda assim ser 'comum', no sentido de que essa técnica e' perfeitamente 
conhecida, dominada e oferecida pelo mercado. Sendo tal técnica bastante para 
atender às necessidades da Administração, a modalidade pregão é cabível a despeito 
da maior sojísticação do objeto' 
21. Segundo Vera Scarpinella (Licitação na Modalidade de Pregão, Malheiros, 2003, 
p.81): 
'[..] o objeto comum para fins de cabimento da licitação por pregão não 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. 0 que se 

exige é 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 presentesos requisitos da 
fungibilidade do objeto e da existência de uma padronização de qualidade e 

desempenho reconhecida no mercado correspondente, como bem demonstrou a Sejti. " 
(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°, e Acórdão n” 1.114/2006 - Plenário) ” 
(vo)¡ (Acórdão 23 7/2009 - Plenário) 

Portanto, tendo em conta a descrição objetiva do edital, quanto ao bem 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 do contrato, 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 Juridica das minutas dos Editais em Procedimentos 
Administrativos Licitatórios. 

A propósito, oportuna a transcrição desta norma: 

"Art. 38. p.) 



 
serviç Autônomo de Água e Esgoto 

diretoria saae iumhi.com.br CNPJ: 23.782.B16I000110 
Autarquia Municipal (lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 31925-000 PlUMHi/MG -Telefax 37-3371-1332 

 
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, 
acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por 
assessoria jurídica da Administração 

No caso do procedimento supra identificado, aprovo 0 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 
juridica, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos à conveniência e à oportunidade da 
prática dos atos administrativos, que estão reservados à esfera discricionária do administrador 
público legalmente competente, tampouco examinar questões de natureza eminentemente 
técnica, administrativa e/ou ñnanceira. 

É o parecer, s.m._j. 

Piumhi, 24 de outubro de 2017. 

    Adv. Elo e Souza Sii a 
OAB/MG 89.733 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG: AVISO DE 
LICITAÇÃO (retificação de publicação - alteração da especificação - nova data de 
abertura do certame) - PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2017 - PROCESSO 
LICITATÓRIO n° 306/2017 - MENOR PREÇO POR ITEM. 0 SAAE PIUMHI através 
da Pregoeira Oficial vem tornar público a abertura do certame para a aquisição de 01 

(um) veículo utilitário, tipo pick up, cabine dupla, novo, zerado de fábrica, ano 2017, 
modelo 2018, primeiro emplacamento, conforme especificações constantes do Termo 
de Referência em Anexo I. Início da sessão de lances: 14/ 1 1/2017 às 10:00 hs. Local de 
retirada do Edital: No site www.licitanet.com.br e www.saaepiumhi.com.br. 
Realização do certame: plataforma www.lícitanet.com.br. Fone: ;3713371-1332. 
Piumhi-MG, 24/10/2017. Jaqueline Aparecida de Souza - Pregoeíra. 
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MUN! AL-QUE PUBLIQUE! AIO)  No oUADRO DE AVIS no MUNICÍPIOEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA. 
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rrrrrri ..so :nmpcrlsilô v: Cllrulltldir ir IBRI ..e l (ri... pnrucilltl] 1.) 
ines sobre cr nmniztnlr .reuniu r na.. pago', u ri.) r ttltrt rllomlmia unn- 
lrentlonal. irleúullrel e t1: tlanurm não compensitlúna, d: Tri. Idol¡ 
por cento) sobre u vaintrlrvilla e não pago. O¡ c ncnignt ...mililitros nt.. 

estalar: ci incidir-Ju and.: o cri-tivo ticrcuurprimnrrio .t. obrigação 
::spa u utérrrlala .iu seu e' "u mentir, iriiiirrienuuntuntuntetle 

odio. notificação uu ilrisrrvcluáoj :ii ou tlitrrriuriicial. (x) Tribu- 
taria.. das llcbenturtt: Os pagnmcnlüzê .Levidus pel¡ Cumpmtlri¡ aos 

' ' ' em ritual.: ami-tie nariritutl. 

de quaiililet mturen., .reven- 
du. .rindo. ser ircrtscidosdm ...latas dr: qurrirqucr Lribuius que ...irritam 

n.. \mnllznn u inutlil .orrne ..e nerrerrtuiet, tre... ...nrn orinuoue. tnujur 
...eres .tu alíquotas dos tributos jr¡ existente.. de tal nutrir! que reeriirt. 

.rrrore a rontponti' rr anne pelo paguem... rt.. lui: tributos. 'mteperr 
.sit-o deter :noite por le' [gran np) 

' A; Debêntures li] Primeira SE- 

... lterrenrurer dnTcrccirn serie, 
riu Dchüllmms lia DuarlaSEn: :as lkbêltluru da Quim¡ Srêriedercrin 

ser ililrcgmlifillit! subscrita: M Dubcllturiim: :t qualquer tempo, 
' rlllncilo tru prazo e rilré Ju luinlu) dia.: rzmrltulusihtlalu tl: 

das Debênnlimsda Prirrleim SÕrir l“D:tL1 rlt: nmgmlízgg 
d¡ Pjlnelg Série . das Dtbêrllults d:: Scgurldrl Sin: ("Bula d.: 

' '  rim Dtrbênmn:: sli¡ Ttitlrtirrr Sé E  da! Debêntures-Müller- 
resérve ("beta t.; lntqmrg -g g E ..eg sim' “l ou th¡ rkbeniu. 
ves da Ouinln Série i' "). fun du 
âmhiru ii¡ R] CÉHI", m¡ mixed¡ muitu-ue, pel:: ?tem .k Sultstnçâu 
(eonrorme abaixo .iennirlot, por meio lie ooleilm .re sublstriçin nt. 

Film ¡lrwillln n: Emi-ima .in Emissão. f?) Preço de Saturn-ã CI 

:qn .te subserirrn .le cada uma ...is Debe' niret sem n Villnlr Nom. 
Ílnihirio mi. mufmnre a casa. e Vala! Nominal Antztlizzdn. acrescido 

dm .lume Rcnrunuainrim lpllcílrciú Debêntures .tr respectiva :Eri: 
d: Eurisázi dude a DM: d: Irrllcgzlrzuçñc da Primeira SÉÍE. a mude 
Inlzgniirnçin d: Scguldl sene.. Dal: ll: llthcglzlllnçiodaTzrccin 
séria. l Dziade Inlegmlinçh da 0.2.1¡ Série m:: Dllid: Juicy-ali- 
::Çir tia Quinn Sénr [“ "I; ill) Rtglslm nl B] 
CETIP: .as Debêntures ¡mdetàoser tegislririris em nome dl.. lilulur nr. 

B! SA ” CETIPITIT-"Iúfãrgfe 
m". :uniu :liquidação üiunceire drrscwnltis ...aliada pan-nei.. tia 

B3 CETIF, considerem.. qu: us [khêtrurrrl csircjlnr repisu-.uas ein 
mirim: di¡ 'Delxnltrisn nl H3 CETIP n: dal¡ d.: Lui¡ turrlin d: pip- 
nreni.. pel¡ Cumplnhil: (ria) Vedaçiu a. Ntgurlzrçin: Ds Debeulunsv- 

iris ...contruir-rua nugixialcnr hipótese alguma rua miga.. na Emixsán. 
permanent-td.. eum-i Tlvehenrunstits riurnrite ' n de vigência 
da &mimo; (m) Funda .re Amarrlmçln: Não sem mnslilllitlo funda 
.le :incluindo para.. Elmssão; (dd) l-'iinito de Lluuideze restituir.. 
;ao Nan nen¡ ..orrttiniitlo riinrro .te rrnnuienruo .le l. raid: ro :e 
Deliéumree, .A Ctllupatrhia não tnmratrrn¡ itrsttmicãa riam-ein pan 
cxcrvcr a llrividaiic tl.: formador th: Intruder (animal mami par¡ a¡ 
b tum; lee; Dir-ella tie Preferência. Não lranetá ' iwd: prefe- 
r: par¡ subscrição dasIkbêrirtucspclusaluuisacinuislastiaürm- 
punlliir. (n) Reparar:: ;lu hum-amada: A: Dcbêtlrurts não ::tão ob- 

jelu de rt: ctutrçin programar!... tg) Cnllipmvaçíu de luhrithrl: 
aus ::Iv ntures: A Companhia .trio emitirá certilimtlirs it.: Debêntu- 
IELPOIIIOÕUEDGÍMEÚCÍ .llritulilrillhrtklírlsDebénlurrisrri 

um .ruim pelo erttt-...n emitia.. pelo l-:scrituitritnn lrrlir Artlurtizn- 
;in Ettrnriüuárla reeultatlva: A: Debêntures !flu :slilrilro mirim 
i. iunurtiznçuo extraordinária facultativa pel.. Cumprir. ' (Ill lttspre 

 
 

 
   

        
 

  
       

r.-i Série ou nrlarir .le prrgrimmmi .Iris litros Rerrruircmrtrrlus .t. Quan¡ 
Série Imediatamente aulruior. mnfnnrll: o ::H1 .né a dan d: era :I'm 

ru pepnnrertm; (e) Jim.. Reunrneratoriirs da nerirntrire. d: Qu 
l Sê rir: Kahn: n VJInrl-'nlnlml ' 

Serie (uu u ::Ildo du Valor N 
Quim¡ série. eunfor-nieu em) r idii-¡ojurus Iemuncmlirio! wrres- 
puitrletrtrs u um permitiu: !nun o se. rletiuiil.. ..a Fjcrrlurade ...ie 
sã.. e. ein tour. uso. limitado.: ..té 0.555s ,ritentoe .ineo ee ' 

poreearml an um. Bras: as: rduzertto. e :truque-true dois) dia¡ últis. 
suit-meios expmiencânlnlerrle .L1 uma interna .Ie rvinrlitl til) Tesoura 
IPCA com ?uma scmntmiscum vencimento cm IS de agrlslpti: 2524 
frescura IPCA-RUN). bulimia III¡ w riu ¡Ii! divulgada ln 
ANBIMA ein ...n ..s ' na 

wwurunbinruiomfutr, :r eerrpnieils e... urnzlúmi:: 
na Enfim:: da Ernissã ("Juma Rlmurmmliñrias ml ulrltil Séril" c. 

:m mnJuntn com os Jums Ilurruncnlnrins :Il Plimcir¡ Séri=. us Juirvs 

¡remuneratório! d¡ Segunda Série, n: !ums Rnmuncnlónns di¡ 'I't:rr:r:i- 
reserieerrslrrror " * Úluru sem." 
MHMÚ. Oslumls Rarturlcnuñrios LI.: Quinlañenc ::rlonlculailni Em 

regime uet-upiulimçro ooororssrirue runnnpr-n rrrrurevrporrtr ..titulos 
iiteis .recorrido. .tente a Dam .te lriiegi-utirnção .rn Qllilrut série t... l 
riam de pagrllrlmm :kl: Jurm Rzruunznlõrius da Quintal Séri: imail¡- 

.orrrenie interior, .unrorrne iii-in., até ldll: .le 5:!! .retira ...porreir- 

..em Prrindldtlndz is.. .an. Ilrnl nirnuiiernrn. :qu 
:uma Retiurrenrurius da Ptullalr¡ ser.. ser-ru ..tigre pel¡ Campanha¡ 

mpebcrinrristu da t-rinreirn_ nato rinnnlrnmm l_]|nrtiv .t. Dat¡ ne 

        
   Il 

Cmpmrhi nas nerierruiiitnre .la Segunda s' 'e anualmente :. partir:: 
Dara ..Ie Emissãsr, D; Juma Rertulncmrórirn da Tcrccir¡ SÊHC 

pagas pelo curnprinrri:: m¡ Debnrrrurirrriunrrreeir: sine :rnrislnrenre 
a partirá» listada Errrissão, O; Iums Renrniierelàrirr; .h Quarta Série 
serão pagos pela Colnpmnlain aus Detiennrritios .to Guam serie nriualr 

.nerrre r partir .ri. Dam .a Eminào. nrruro. lzernrirrer-iiorrrrsde Quiri- 
u. Série serio pagas pel. Crlmmrllti: :los [kbcnlllrislns ir.. Quinn S:- 
rio ¡nulhntrlltl ir da Deu d.: missao. (c) rrigutrieiit.. du vuror 
Nnmlnal Urtliirlu: D valor Nom ¡tlrrviizatlo das rkivêntutnr d: 
Primeira Sério ::ni paga cm u :i unlcl pilula. ::ndo dci-ida na lm- 
d:: Vtncillltrlm da Prime' 'aerie n v ..r on' sr nturlizerln .tus 

DehErtturr-..Ia se 'e .reis pago zm uma ñllira parcela, renrr.. 

ricvittr na Uau de Vcnzilrlcnln da Squirt¡ Série. u Valor Nnrrríml 
ÂÍÍDRIÍIJÍDtI-HS Debiwrniiee .in Tereeim ser¡ será paga em uma tiirir:: 
parcela. sentir¡ Enviei¡ m Dura li: Vencimento da Tcrlxm Siri: O 

Vnlul Nrtrltinal Uniririortrs Debêntures thOunmrSêrie sgrá ¡manha- 
doem 3 (tri-sr parrtlll oorweeuti. u. s partir ..ln s' firmam!) ¡rrcl em. 
tttilii th Dm .le Iünlssãu, sentiu a ultima areal¡ .levitra n¡ Data rir: 

Vcmirrrerrmiiuouzm Série. O Villar Nominal (Jtrilárrudn.: Dali-ritu- 
resihquluiuâirkrzráummbarítrcrirzr lasclsusrrzuli g 
Iprrrlir .lo ?ist-Imirim coa-latinas Datsun Entisdn. »en-ro o iiltim¡ 
...nela uerrirln na Balada verrninnertu :Lt Quinta serie. observou.. ...te 

  "ã 

 

 su. tits 

:ltrletipadu tire... ,root u\.| pereira, pel. Corlllnlrnia; (m Aquisi- 
eiri FlmlIlávI. a... Debêntumr podctin :iii ..to das ..eli Comp¡- 
rrltt.. iirriemiro.. 'ipoeru rbllniguiipmúgmlii! ..roteirrassucie- 
31d:: por Ações, n. usos espeeineeilns ..a Eserrtrii-i d: Emisáo: 
(u.) ver-ielnrento itrtteelpnrtrr: .ru. mr-ierrtures .rose declaradas 

gl 'padarrrente Ucncidlu. ..ic rain... numerário... independe-atentam: ou 

 
nu nrrnrinnçar.. n qualqlrtr mummm .lnrsnie a sua i-ipeireia. 

nas l.i r :Epwiñcaal-M na Escritura .le Frtriesão: ill) Rugsk 
oiii-l lrórln: A curnpantri: .let-ui .eillur o .espere obrigatorio .u 
mai¡ tir: Dehênulrert. caril n ml consequente mllcrelilrllenln. nos 

usas crpcciñcatlur n¡ Fscrilur¡ d.: Errtisñu (' -' ") 0 Razuk Anlccipedn Olirigolxiriu sm¡ rurlixurh d: 
llínrllll eu... u¡ rnnahzlcsállu: nel.. rn EETIP, (nn as 

DCIJÊAHHH que estiverem re istratias em nome .in limiar na B3 CE- 
TIP_ riu n; ptncediruznin¡ ::das pela Betim Liqrridunln. par¡ u: 

[Jc-Iiinmrts u: rñn :írivcmm rcgirrlndm :rn num: rio limiar n1 HS 
CHIP'. l Ímm) Demlll Clntlnrlrrltal d:: Dehhiunl: l¡ demais 

- ,ü .- r - u n m u.. n. i. m 
Estrilur! de Emljsltt. 1.'. Aulnrinr I Dllrlunz th Cnmçarlllizl. I. ell- 
servi-uh: ns ministerio. discriminar ein 5.2 Milha¡ print-it ...ritos ou 
runs rreeeerrlns 'i Iuliuçãn ' 

 

 
dirimir., mas não se liniiinrulis n_ Éwurimm de 'Enlisrsliu em qualquer 
Itipdtst_ ;em nemtssirladed: ...vi ...irmao sncietAm ..eli como.. 
nitiaau nl: rcalizirçtlnrlr: Ammhlcia Gcml ii: Dcbcnrruisus: :[E)l1li- 
Iicnçin tic mrlns as .to. ji pmiimdos rerrcioruitoe tu deliberações 
:cima 5.4 Autorizar que qualquer nrretnruu pariu-lilo( qm Utah¡ a 
5!! ...rrenan em ...tiroteio a re-r nsiimuh por 2 .noir. Diretores .t.  
lin-ruu-se a rita.. qu: se terei: este reunia.: quizdepni. de lili... e sprit- 

u. foi assinada por lurlcr. u¡ irrestrita. Assinaturas lvan Müller 
C im da C  

o original qrl: se errcurrrri reunir.. ...r r «ru .re .rui. d: Rnurrõc: .tr. 
Cnnselln de Adminisrrscln .Ia Energia Minas Gerais - Distribuidor: 
de Energia 5.... cringrnner, 2o .re roteiro... .re ZEII 7, correr Atire D 

MIRIM¡ Pimentel - secretario. cernrreo qu: o ato. narrado digital- 
mcnLr, III cmprtsl ENERGJSA MINAS GERAIS - JJISTRÃBUIDU- 

IA DE VERHIA 5.A _ d: nlre J LLUIJUÓUWHZ r. pnilxcllzuin mb t) 

nirnre... mu: ISU-li mr zoowzutiuencorrrrnor lcgisLntIu n¡ Illcc- 
rrrusrl. o rrlilmzrrl 61J3$2U.en.2SIl01L'lr1.0ziIn ri rlererioo tligrlal. 
rrrerrre nel.. 3' TURMA nr: VOGAIS. Assina u rtgislnv, ...muito 
ctrllñwdn rtigitnr, z snrreririanerul_ Marinely .re porre Ronin..., 

SERVICO AIJTÔNOIIO nr. AGUA r 
::spam nr?, PlllMlll-MG 

_wlsu DE ...arrumo .retrrii-eçtur rte publtuçãu - alteração .ti. 

csperiñciiçãn - rror-:i dm :te ...inter - PREGAO ELI:- 
' na 7 - r   AE FlUMlll ..rn-ua d: Prego- 
eiro urir-iitl rem ...tirar ...il-miar o :henltn .tiruerurne par.. uaquisiçrlir 
.ti- nl (um) . erenrn uilrlrrrir.. tipo pick up. ::hinc dupla. mWD. :ri-oro 
.te Ilibricn. sir.. um. .t-iorieIo :ril s. pritirciro minimum-rum. conforme 
espeeineeçües ::minutes ¡ÍAITCIIIIU de Referêne.: em Anes.. l, Ínicru 
.tzrsessãudcirurrxs l4rII'20l7:'lsIrl,r)0lis,l»um1de rerir-rtlartnsrliiril; 
Nr. site wwwJ rIcLcvnubr e wMseaepiuntlti-ào... br RKIIÍTIHD 
.to eermrrre: pl minima www Irriliutelcuimbr_ Fun.: (Hum 4331. 
Piumhi-MC.. 14h02m. Iaqu: ..e Apalucidnde soon e Pregneirr, 

a un 451011131 -r 
 

FUNDÀÇÀÚ linucncluxnr. pr: PATOS ul! lttlr-'ALrzrnltr 
Aviso DE LrcmrÇAu ..Insano PRESENCIAL N" 33-1011 - A 

Fundada ricaricrml oe Pains ue Min... wma públim r. Iwiizaçãn 
.to Pregão Prtsrrltiai n" ZJ-Illlí. Objcm: Cnrrimlztlção .le ampli-sil de 
rrtgcuhrlria :ipi-cistina: :m Fabricação. rnrrreerrnerrrrr e molmgrru 

eeirunin mtlíilitã, uzulpnmtnloisc min :re urmr rim :ubmum .rui 
nim.; rn e em.. cent... ..e Cunvrnçñu .in cenrro Urrlvcrsrdriu ...o 

Fritos :Ie lt . as ~ UNIPAM, mantida pel.. mirim.. làluirariotlill .re 

Fritos ue Mirra¡ - FEPAM. conforme prujiro rxeculivu. quenuitrrtre. e  uonuirn: m) :dual eseursirexos. sessao :te ruixbimcrltn 
dcprlnraslas :ré .is ur. e rs rrrinoo .ri. tatu-Jaci?, mui.. .t. cr-L, c 

nbcrulrn as rar. e 10min .so rrrrsrrru .rir rrrrrrrrnrrçorepelrr ter: 34-581]- 
0349. e-n-.sil lrirrsreunirumeuimrus iorieeiirurrrpoirrerrulrr. ruins 
.rerilirretuzsrltrnnrtcyrrrr . 1nmi. Preiuenie cru.. 

3 :tn-M 1IIli964-I 

   
.num-IS lüllóW-I 

FUNDAÇAD EDUCACIONAL DE. PATOS DE ÀTINAS - FEPAM 
AVISO DE Lrcrmçltu - PRILiAO PRESENCIAL N' 24cm? 

A Fundação Edlxacrunll de Pains de Minas ima público a rrulita- 
çti. rir. Prcgin rrenerrcirrr n' z-r-zmv orijeirr: corri-intao ue Pessoa 
Juiiitrm pm fimrerinrenm de maul-trai; de cortiuirçrro t. ohms ilo 
com... de comente-Eis .to Centro Ultivrrsitáriú de Pains .re lrrinas e 

UNIP/mM_ mantida pela Fuutliwà.. Educ-aciona! t1: Paio: u: M nas 

FEPAM. mirim-tire quantidades i: ncpcciliiaçâc¡ rntrlirhr uu ndllll c 
::rui onering, Seuln d.: recebimento de proposta. me' ls ul. e ls min 
.rnuiomillrzoli. m5llátilCPLtenlxrlunál'llllzÍiñmilltlanhsrrlJ 
dia, inrnrrnarñts pelo ter: r34r3s234r3-l9, e-lnailt lirila@ullipatil.tethl. 
iu, ril:: licilucacmrlipamnlubt . Paulo el: Minas. IVINIDIT, Cyhlia 
M.S¡ni.u¡. Presidente CPL. 

 
Jeni 45 lullñli e l 

QUINTA-FERA, 26 DE OUTUBRO DE 2017' - 3 
SEMASA m: CARANGOLAIMG 

AVESUEJIZ PREGÃO rrtrslsncrnt arms.: Ii' e o SEMASA run... 

rriiririeo que Ind reilrirrr l rigrrlrrre ' * eai.: OBJETO: Locação .te 
reirulrrrere pnmnlentkrandmillislluçãci ..o SEMASA. Pruzt.. máximo 
.ein entrega nos envelopes: a lu-'llt2D17 rs uma libras. tJ rini- 
::tl m¡ iutcpl montra-re ir.. SEMASNCGA. silu r.. riu. Divino. nv 

93_ Caramuru-MG. rnrru .32. 3741-5829 - e-rorrr; eemnrniornp  
ynmoálolrl hr. Carangola, 25¡ lulzorr. ritmo Anlânio oi r.¡i...r. niie. lord: 

  
1 em as ¡E1135! - 1 

SEMASA DE CARANGULAIMI¡ 
AVTSODE lIRl-ifllro PRESENCI... w-nsrolzun - 0 HEXIASA !uma 

¡vúhlico que fará realizar a ::guirr citação: OBJETO. Regiruti de 

;tuga .le tãrlrljllrllus nruloebumbrl diversos u Itrrrrdurn .le ..Int pressão. ram muinto pm eitlmga rins errvelupr-.e- il... l1lilnnt1 as 141.4: 

?mms O Edital na integra encrvlttmrte no REMASNCGA. kiln na Run 
Divino, r.= sn, turi-ingrrlertrri, nine (32) 31415.20 e subtil: M... 
taerrirnpnitúiiaitoorntnbr CarangnIa,25.'lll'2D!1, Mam.. Anlünin de 
Lima. D :tor Geral 

 
1 cm 45 1011588 - 1 

SERVIÇO AUTÔNOMO nr: .rum E .arrumo 
no MUNICIPIO nr; OLIVEIRA 

En... referente Edit-il de Lieimçz... n' uzulzrrli. rrlrjeru: cnrrlrauçru 
..lie Empresa Especializada pa... ...soluçao .re malcrlal lmpcnrrrahili- 
:Atila no. Iasuas aenrllas e enluireninilnr ...ie ¡znlvtpõcm v làtaçãu 

Tratamento de 'E mn da OIiteitIFMG O text.: completa at¡ Fuhlir 
culiu nu site wwlrlnsazcuilv: . ulmlar. oro-tintura. 2o .t.- ..unrrrru .tr 
20|?, Router Silva Custnnhcrr-.r - President: d: Camtasia Pcnmneut: 
.le Licitações 

 
Ztm -15 lllllinã- 1 

SAAE DE Liu: ADA PRATA-MG. 
'turno Whlicn PREGÃO 'PRE   Aqui. 

tl: Pcrúxillu .t.- Hi e.. .n. . Credenc- 

45h :It BII I/ÍÍJIT E ilal à R grin Perrlln-Iiuu inrrtutnarlp, 
mggulnbr -Jruna ll. :re D. Lalxnh- Ftcgocirq. :sr-roll 7, 

!rm -751022199 - 'l 

TD ms INDÚSTRIAS nn VESTUÁRIO No 
, no nr: MINAS Gl-:Ritls-slnnrvl-srlllln 

RESULTADO DE ELEIÇÃO - ne eunrtrnniitour :um :t dispnrtçñet 

comida: no ltegulrmentor-:leirnrul. t siibcr enrnue :si: eituil virem 
rm dal: toma nr mlrlrrcirnerrt .ti realizará: .india ?ide utrluhm 

d.: 2011 ' :ro para renovsçsi. us o. 'ot rilrigelllrla tlesre sirrrlii-atir 

r¡ .r triênio 20| 7/2020, tendo stilo e ritos u. seguintes i-iinillilotue. 
IRETDRIA: r me: Lueiuirnl .le Anti... (Pmtccñnc termino 

Indústria. e Corriéiciu Urlufl. Vir:: PICSMCHIU ñtirrrinirirrilivur R àrio 

Mimi.. Virgem-italia: (cumrrrelnoo coi-ireoçoee Lulu., vire Pres¡ erro 
Frrurreeirn: Cor: Panair¡ Trtvlrcs Fniiarsc indúsrriltk Mndil 1.o..., 
virel-reiMentererelrnurriartrrerlerieuluseaerrai..nbunetriutsurrrar 
Cmfccrõts Lider), Vico Frrxidvmirc Social: Retrair. ti.. Souza !afirmo 
.Rin-a tornam'. e ton., ue Mula LtilaJ, race President: .le Cotrim... 
están: Ann Luiza Prlliesrpn Dias lUillcr Confecções Lltízt-EPPJ, Vire 
Pmsirkat: .re tre -tses rribarrtittas: srtirterie Aorlitrilu ::o ..pas .Trim. 
star-rm e cntnerero Util-MAE); DIRETORES SIIFLENTE Art: Piá. 
vi:: Fatal:: Castro R Kulrrnrlr¡ Modas Lim-EPM.. Rosiirtizt 

Pinte.. sentrelrt .Mani-lili úsLri¡ e cnroeiein LIt-ILEPP), Rafael 
Nader Rerum Isolro. Tmuicrll Cnnfaccões Lion AEFPI, llelent. Mori:: 

Llljcrliélo lrrrlnstrii. ecurnerein d: Arilgn rin Ycsluirln lliJ 1-* SCAL -Ic Erlvus. nirirgelartasilrecoite 
t ne um CnnFctçõesIJ-.h »IEPPL Catulinn Mailuy Dias ¡Malluy 
e Diniz. lJdm-EFP). Reno.. Cnnpos de ollvelru tsourioro Cttmértin oe 

Itaipu: Litro-NE:: SUPLENTES no CONSEI llo FlS Cet. ir. Atnilml.: Borges [Cnnfrcoõzl Cila E PP) M 

Curiosa (Quem. Comereitr .le Roupa Iihl - . . 

Faria Mu.: inritiirtrti. il: Ri... 
DO JUNTO A0 

 
SIND      
  

      
- EH 
:Fomfrciu Lida). R:: ' eo.. Márcia viiooooelror (Cutameladn contre. 
ça.: Llrim-EPPI; DEL .GADOS SUPLENTES: CDH¡ Purruim Iirvutvs 
F15¡ (SC In-IÍISIIÍI :lt MMA Lidia!, Frtrdrríno luar' Gm ãsio Abumchid 
(Santar Cnnfntcõm 1.1.11), aero Horizonte, 5 ir.. nurllbm ue 2m 7_ 

Lui-..ririrrrrne .re ..tr-ruin . Presidente 

à :m -25 lllllródrá - l 
NÚCLEO DE rlrntLIrnLUGrA ESPECIAI lulu LTnit 

ELI I ti: Cutmmçãu ii.: Aswmhléia Geral Uriiitrnrl e lzxtruurllinaf- 
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21/11/2017 Licitanet - Ata 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico “ * '  '  
LICITANET” 

LICITAÇÕES ola-tm! PREGÃO ELETRÔNICO NE' 010/2017 

Às 10:03:33 horas do dia 14 de Novembro de 2017 reuniram-se no site wwwslicítanetcombr, ola) Pregoeironja) Oficial e respectivos membros 
da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão que tem como 

objeto: O PRESENTE CERTAME TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA A ADMINISTRAÇÃO, VlSANDO A AQUISIÇÃO DE 

D1 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO PICK UP, CABINE DUPLA, NOVO, ZERADO DE FABRICA, ANO 2017, MODELO 2018, PRIMEIRO 

EMPLACAMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNClA, ANEXO l DESTE EDITAL.. 

0(a) Pregoeiroja) conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal n9 10.520/02; na Lei Complementar n9 123/06; 
nota) RESOLUÇÃO 114 E 115]; subsidiariamente na Lei Federal n9 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelas disposiç fixadas no edital e anexos, 
realizar os procedimentos relativos ao aludido pregão. 

Iniciando os trabalhos ola) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas 
recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados. 

Fomecedorles] participante(s) 

Participou(araml deste pregão ols) fornecedorles) abaixo relacionado(s): 

ornecedor CNPJ ME/ EPP 

;FRADA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 01.654.749/0001-15 NÃO 

VENTURE VEICULOS LTDA 00.738.238/0001-19 NÃO 

Propostas 

A participação na presente disputa dels) |ote(5)ou itemlns) evidencialm) 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 EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL". 

Histórico dos lances e mensagens 

Até a data e horário estabelecido para envio dals) propostalsl, ou seja, 08:59:00 horas do dia 14/11/2017, foijram) recebidajs), por meio 
eletrônico, als) proposta(s) de preços do(s) fornecedor(es) referentels) aols) |ote(s) ou ítemlns) do aludido pregão, conforme demonstrado 
abaixo: 

LOTE 1 

ID Fornecedor CNPJ ;riíãcllsta Situação Motivo 

:E5372 VENTURE VEICULOS LTDA 23-733-238/0001' RS 67.500,00 Classificado  
39959 STRADA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA (12551749/ 0001' R5 67.683,00 classificada  
Lances do Lote 1 

Fornecedor CN PJ Valor Lance Data/Hora Tipo 

VENTURE VEICULOS LTDA 00.738.238/0001-19 R$67.500,00 14/11/2017 10:06:45 Classificado 

STRADA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 01.654.749/0001-15 R$767.683,00 14/11/2017 10:06:45 Classificado 

VENTURE VEICULOS LTDA 00.738.238/0001-19 R$67.450,00- 14/11/2017 10:10:33 Manual 

STRADA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 01.654.749/0001-15 R567.445,00 14/11/2017 10:12:16 Manual 

VENTURE VEICULOS LTDA 00.738.238/0001-19 R$67.400,00 14/11/2017 10:13:11 Manual 

STRADA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 01.654.749/0001-15 R$67.370,00 14/11/2017 10:25:52 Manual 

VENTURE VEICULOS LTDA i 00.738.238/0001-19 R$567.300,00 14/11/2017 10:28:56 Manual 

STRADA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 01.654.749/0001-15 R$67.250,00 14/11/2017 10:40:50 l Manual 

VENTURE VEICULOS LTDA 00.738.238/0001-19 R$67.000,00 14/11/2017 10:48:12 Manual 

STRADA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 01.654.749/0001-15 R$366.950,00 14/11/2017 10:48:31 Manual 

VENTURE VEICULOS LTDA 00.738.238/0001-19 R$66.900,00 14/11/2017 10:51:26 Manual LI” VENTURE VEICULOS LTDA 00.738.238/0001-19 R$156.300,00 14/11/2017 11:42:37 Manual 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO LOTE 1 

Posição Licitante CNPJ Marca Melhor Oferta 

https:Illicitanetoom.br/peIpregao/ata.php?cod=3091 115 
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1 ° VENTURE VEICULOS LTDA 00.738.238/0001-19 FIAT STRADA WORK CD RS 66.300,00 

2 ° STRADA VEÍCULOS E PEÇAS LTDÀ 01.654.749/0001-15 FIAT/STRADA HAD WORKING CD 1.4 

Troca de Mensagens do Lote 1 

Usuário Data/Hora Mensagem 

Fornecedor: 14/11/2017 . 

39959 10:03:55 Bm" d” 

Sistema ;Q1017 O LOTE 1 está em disputa. Boa sorte! 

Sistema  Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar dentro de 02 (dois) minutos. Boa sorte! 

Sistema  O tempo normal de disputa está encerrado estamos agora em tempo randõmico. 

. 14/11/2017 . . , . . . 
Sistema 111763 O tempo randomico esta encerrado. 0 tempo extra decorrido fo¡ de 29 minutos e 38 segundos. 

. 1 7 . 

Sistema _Q2301 O detentor da melhor oferta e VENTURE VEICULOS LTDA venceu o pelo valor de RS 66.900,00 

Fornecedor: 14/11/2017 am 
45372 11:21:10 m ' 

Fornecedor: 14/11/2017 sabemos (M550 

45372 11:22:18 ' 

Ôjstema  0 O LOTE 1 está em negociação. 

Sistema 327017 O 0 LOTE 1 está em negociação. 

:Êggãcedor:  Tire uma duvida... A despesa do emplacamento inicial é por conta do comprador... certo? 

Fornecedor: 14/11/2017 . _ . . , 

45372 11:27:22 porque o objeto usa o termo primearo emplacamento apenas como o veicuios e zero km 

:Êggezcedor:  mas o edital não fala que é por conta do vendendor... 

:Êggãcedor: &1219311227017 então posso fechar a 66.500,00, porque ficaria em 400 as piacas e a taxa do estado de minas... 

Sistema 3235428017 0-0 LOTE 1 está em negociação. 

Fornecedor: 14/11/2017 eu estava quase desistindo porque estou a 50km de disancia de Piumhi... mas 66.500,00 esta no mínimo 
45372 11:33:56 mesmo 

:ÊgÍ/,Êcedorí 17 o veículo tem que ser mod 18. 

Fornecedor: 14/11/2017 
45372 11:34:31 500k"" 

.ornecedon 14/ 11/2017 isso mesmo 
45372 11:35:28 

Sistema  0 O LOTE 1 está em negociação. 

âgggãcedor:  infelizmente não consigo... o minimo é 66.500,00 

Fornecedor: 14/11/2017 estou sendo sincero... 66.500,00 não podemos fazer menos... tinha até outra empresa... e eles viram que 
45372 11:39:58 não era mais interessante... eu sou o Gerente de Governo e Frotas 

Fornecedor: 14/11/2017 
45372 11:41:27 Meu Deus... Ok... 

Sistema  O O LOTE 1 está em negociação. 

Sistema $270” Lote negociado no valor de RS 66.300,00 pelo fornecedor VENTURE VEICULOS LTDA 

Fornecedor: 14/11/2017 Ok 

45372 11:43:10 

Fornecedor: 14/11/2017 regente 
45372 14:02:24 p 

zggrfzcedor: 1117 Então estamos liberados? CT 

::;::°:°°" 13.2353”  
Fornecedor: 16/11/2017 ok 

https:i/Iioitanetcom.brfpelpregaolata.php?ood=3091 : i5 
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45372 

Sistema 

Sistema 

Fornecedor: 
45372 

Sistema 

Sistema 

RECUTSOS 

14:14:44 

16/11/2017 
14:21:42 

16/11/2017 
14:31:44 

16/11/2017 
14:45:08 

21/11/2017 
14:44:11 

21/ 11/ 2017 
14:44:23 

Licilanet - Ata 

 
 

Srls). fornecedorles) está aberto o prazo de 10 minutos para recurso, se houver interesse e i 

e o momento para se manifestar.. 

Despacho: Como não houve qualquer manifestação de intenção de recurso no prazo estipula? __  
precioso o direito de recorrer. 

OI( EMAIL ENVIADO 

A disputa do LOTE 1 está encerrada. 

O lote foi adjudicado pelo pregoeiro para o fornecedor VENTURE VEICULOS LTDA, no valor de R5 

66300300 

Não houve interposição de recursos para esse lote. 

Mensagem Geral 

Usuário Data/Hora 

. 14/11/2017 
Pregoeiro 10:03:33 

dregoeiro 14/11/2017 
10:04:43 

P regoe¡ ro  61 (1280 17 

Pregoeiro 17 
. 14/ 11/2017 

Pregoeiro 10:09:12 

. 14 11/2017 
Pregoeiro 101112: 48 

Pregoeiro  10 17 

. 201 

Pregoeiro  7 

Pregoeiro 17 
_ 14 11/2017 

Pregoeiro 10117319 

. 14/11/2017 

.r§'eg°e"° 10:21:54 

. 14/11/2017 
Pregoeiro 10:26:42 

. 14/11/2017 
Pregoeiro 10:28:48 

. 14/11/2017 
Pregoeiro 10:31:28 

. 14/ 11/ 2017 
pregam” 10:33:19 

. 14/11/2017 
Pregoeiro 10:37:04 

_ 14 11/2017 
P'°3°e"° 1014107 

. 14 11/2017 
Pregoelm 1014225 

_ 1 

Pregoeiro 17 
. 14 11/2017 

Pregoeiro loítmls 
1 

Sistema 17 
Pregoeiro 14/11/2017 

httpszlllicitanetcombrIpelpregao/ala.php?cod=3091 

Mensagem 
Bom 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 s0rte!!!!! E peço desde já a se identificarem somente com o número do 

ID, sob pena de desclassificação. 

Srs. Licitantes podemos iniciar a disputa todos estão presentes? 

Vamos iniciar a disputa? 

Srs. Licitantes o Item 1 já se encontra em disputa, podem dar seus lances, pregão é disputa de lances! 

Srs, Licitantes o SAAE tem muito interesse em adquirir o produto, vamos dar lances, pregão é disputa de lances! 

Srs. Licitantes pregão é disputa, lances, o interesse do SAAE em adquirir o produto é grande, entretanto o valor 

continua alto, vamos dar lances! 

Vocês podem dar um desconto grande nessa aquisição pois o Ano é 2017/ Modelo 2018 então como já estamos 
no ñnal do ano, novos modelos sairão vamos dar lances! 

Vamos dar lances Srs. Licitantes valor está alto, pregão é disputa! 

ATENÇÃO! Senhores licitantes vamos, a qualquer momento acionar o tempo aleatório pára o item em disputa e 

esta disputa pode ser encerrada de 05 a 30 minutos, fiquem atentos e melhorem seus lances! 

Vamos dar lances, o valor ainda está alto e não nos atende! 

Srs, Licitantes vamos dar lances, pregão é disputa, se o valor continuar alto, sem lances não poderemos comprar 

o produto! Vamos dar lances, o valor do ultimo lance não nos atende! 

Srs. Licitantes, um dos primados da Administração pública, é comprar com qualidade e pelo menor preço. A 
modalidade é questão, é disputa de lances, vocês tem que dar lances o valor continua altíssimo. Temos 

necessidade de aquirir o produto, mas com esse valor não nos atende, Vamos dar lances! 

Vamos dar lances, senão não poderemos aquirir o produto, vamos dar lances! 

Vamos dar lances, pregão é disputa melhorem seus valores! 

ATENÇÃO! Senhores licitantes vamos, acionar o tempo aleatório para o item em disputa e esta disputa pode ser 

encerrada de Os a 30 minutos, fiquem atentos e melhorem seus lances! 

Atenção o valor continua muito alto vamos dar lances, temos necessidade, o preço será a vista, estamos no final 
do ano de 2017, vocês irão lançar novos modelos no inicio de 2018, então vocês podem dar um melhor negocio 

para a Administração Pública. 

Vamos dar lances, o item será colocado em tempo randômico e a qualquer momento a disputa será encerrada, 
para fecharmos um bom negocio, eu preciso de uma boa oferta, e o valor médio ficou ótimo, vamos dar lances! 

Srsllcitantes o preço médio ficou bom para vocês, portanto as ofertas foram poucas, vamos dar lances! 

Srsticitantes atentos para o tempo randõmico façam suas disputas! Cí 
Vamos da lances o tempo randômico foi acionado e a disputa pode ser encerrada de 05 a 30 minutos! 

O ITEM 1 está no tempo ranclômico. 

Vamos dar lances, o valor do ultimo lance está alto, a qualquer momento a disputa pode ser encerrada! 
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Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

ziregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

,Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

10:48:53 

14/ 11/ 2017 
10:49:55 

14/11/2017 
10:52:15 

14/ 11/2017 
10:54:41 

14/ 11/2017 
10:59:13 

14/11/2017 
11:01:31 

14/11/2017 
11:02:41 

14/11/2017 
11:05:46 

14/11/2017 
11:12:11 

14/11/2017 
11:20:36 

14/11/2017 
11:21:50 

14/11/2017 
11:23:14 

14/11/2017 
11:24:32 

14/11/2017 
11:28:27 

14/11/2017 
11:30:37 

14/11/2017 
11:33:43 

14/11/2017 
11:34:57 

14/11/2017 
11:35:35 

14/11/2017 
11:37:43 

14/ 11/2017 
11:39:26 

14/ 11/ 2017 

11:40:47 

14/11/2017 
11:42:21 

14/ 11/2017 
11:42:58 

14/ 11/2017 
14:04:31 

14/ 1 1/2017 
14:06:26 

14/ 1 1/2017 
14:28:01 

16/11/2017 
14:06:01 

16/11/2017 
14:06:01 

16/ 1 1/2017 
14:09:07 

16/ 11/ 2017 
14:21:25 

16/ 11/ 2017 
14:33:26 

Lioitanet - Ata 

Srs. Licitantes atenção o item está no tempo randômico e a qualquer momento a disputa pode ser e  - 

podem dar seus lances! 
Vamos dar lances o tempo esta' correndo e a disputa pode ser encerrada a qualquer momento, façam seus lnces 

! 

Sr.Lic¡ta ntes o valor está muito alto vamo dar lances, assim a compra não poderá ser efetivada. Pregão é disputa, 

lances, economicidade para a Administração Pública! 

A economia está relativamente baixa, o preço médio ficou bom, o que proporciona vocês darem um maior 
desconto, o ano do veiculo é 2017, j'está no final do ano, vocês estarão com modelos novos, podem dar um 

maior desconto, portanto vamos dar lances! 

ATENÇÃO! Senhores licitantes, o item se encontra no tempo aleatório esta disputa pode ser encerrada de Os a 30 

minutos, fiquem atentos e melhorem seus lances! 

Srs.Licitantes o item já passou de 15 minutos no tempo randômico, a qualquer momento a disputa pode ser 

encerrada e os valores continuam altos, façam seus lances! 

ATENÇÃO! Senhores licitantes, o item se encontra no tempo aleatório esta disputa pode ser encerrada de 05 a 30 

minutos, fiquem atentos e melhorem seus lances! 

Sr. Licitante Venture Veículos Ltda, vencedor do item 01 vamos negociar o valor. 

O SAAE paga a vista, o valor do preço médio ficou bom. Vou abrir a aba de negociação. 

Vamos negociar em um valor que fica bom para você e para nos. Vamos fechar em R$ 66.000,00 

Vamos acertar nesse valor? 

0 emplacamento é por conta do SAAE. 

Vamos fechar em RS 66.000,00 o valor fica bom pra mim e você, o valor de RS 66.500,00 ainda está alto. 

5r.Licitante você fez um excelente venda, final de ano modelo 2017 vamos fechar no valor proposto? 

O ano é 2017, o modelo 2018 tem que estar conforme todas s especificações conta ntes em edital e no termo de 

referencia 

Mas o valor ficou bom, então vamos fechar em R5 66.000,00? 

Eu abri a aba de negociação basta você inserir o valor negociado e confirmar fechamos em RS 66.000,00 então 
faz mais um desconto você fez uma excelente venda, final de ano, Vocês agora vão trabalhar só com ano de 2018 

dá para você fazer esse desconto 

Vocês já não vão ter despesas com o emplacamento, vê com seu gerente? 

Então vamos fechar em R$ 66.300,00 ? 

Vou abrir a aba de negociação e você coloca o valor em RS 66.300,00. 

Srs. Licitantes vamos fazer uma 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. Licitantes, todos estão presentes na plataforma eletrônica, vamos dar sequência ao certame. 

Senhores licitantes, conforme dispõe o edital fica os mesmos intimados a regularizarem o HABlLITANET no prazo 

de 24hs, bem como apresentar os documentos solicitados; tendo em vista que amanhã dia 15/11/2017, é feriado 
nacional, retornaremos quinta-feira (16/11/2017) às 14:05 hs para darmos sequência ao certame. 

Sim, no dia e horário marcado todos presentes na plataforma para dar sequencia ao certame. 

Boa tarde Srs. Licitantes, todos estão presentes na plataforma eletrônica, vamos dar sequência ao certame. 

Boa tarde Srs. Licitantes, todos estão presentes na plataforma eletrônica, vamos dar sequência ao certame. c( Srs. licitantes fica aberto o prazo de 10 minutos para anaiise do HABlLITA-NET dos documentos de habilitação e 

logo em seguida abriremos o prazo de recurso. 

Srs. Licitantes está aberto o prazo para interposição de recursos. 

Srslicitantes não havendo manifestação em relação a recursos pelos os mesmos, fica precluso o direito de 
recorrer, e conferindo os documentos do habilitanet da empresa VENTU RE VEICULOS LTDA, esta pregoeira 
juntamente com a equipe de apoio constatou que os mesmos se encontram de acordo com o solicitado no Anexo 
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Il do edital em atendimento ao titulo 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 D2 (duas) casas decimais, bem como a marca, 

para o e-mail: ¡icitacoes3@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, n? 211, 
Centro, Piumhi/MG CEP:37325-000; Pregoeiro: Jaqueline Aparecida de Souza. Sendo assim, pela análise dos 

de habilitação. 

Lotes Adjudicados . 

Fornecedor Total Adjudicado 

VENTURE VEICULOS LTDA Lotes Adjudicados: 1 Rs 66'30o'O0 

Total Geral Adjudicado RS 66.300,00 

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 foi concedido o prazo recursal de acordo corn preconizado na Norma Regulamentar ou Edital. 

&ada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:44:23 horas do dia 21 de Novembro de 2017 cuja ata foi lavrada pelo(a) 
' egoeirola). 

Autenticação: DB7DFED2371FBDBF313008DC5F15DB3F 

httpsrf/lioilanetcom.brlpelpregaolata.php?cod=3091 5/5 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais, Subsistema: Controle de documentos 

Protocolo de juntada de documentos a processo licitatório 

Sistema ................. .. Sistema de Gestão da Administração Publica 

Subsistema ........... .. Gestão de Materiais - h) Compras e Contratações 

Tipo de processo... Processo de compra 

Modalidade ............ .. Pregão Eletrônico 

N° Processo ........... .. 10 l 2.017 

'Tipo de documento. Proposta 

Tipo de juntada ..... .. Anexação de novos documentos ao processo identificado 

Protocolo..... 143901 2017, terça-feira, 14 de novembro de 2017 08:59:00 
Requerente. VENTURE VEÍCULOS LTDA 00.738.238I0001l19 

Finalidade... 

DetaIhes..... 

Sistema: MGFCompras - JuntadaDeDocumentosm .rpt Página 1 



14/11/2017 Licitanet - Proposta lnicial 

SERVIÇO AUTÔNOMO os ÁGUA E ESGOTO os PIUMHI-MG 

Proposta lnicial 

PREGÃO ELETRÔNICO Ne 010/2017 
Licitações oii-Lili! 

LOTE: 1 - 

Fornecedor: ID 89959 - 13/11/2017 16:29:53 

Situação do lote: classificada 

Item Quant. Unid. Descrição 

1.00 un 

Ma rca 

Aquisição de um Veículo Utilitário, tipo Pick - up, zerado de fábrica, 

ano 2017, modelo 2018, cabine dupla, primeiro emplacamento com as 

seguintes características mínimas: 1.1 - Motorização minima de 1.4; 

1.2 - Cabine Dupla; 1.3 - Cor Branca 1.4 - Tipo pick-up;1.5 - Ano 2017/ 

Modelo 2018; 1.6 - Combustivel: gasolina e álcool; 1.7 - Direção 

Hidráulica; 1.8 - Ar condicionado; 1.9 - Vidros Dianteiros Elétricos; 1.10 

-Travas Elétricas; 1.11 - Protetor de Caçamba; 1.12 - Capota Marítima; FIAT/STRADA HAD 

1.13 - Air Bag duplo; 1.14 - Freios ABS com sistema de antitravamento; WORKING CD 1.4 

1.15 - CD player e rádio com entrada de pendrive instalado no 

' equipamento; 1.16 - Antena de teto; 1.17 - Bancos de Couro; 1.18 - 
Chave Tipo Canivete ou Chave Desmodrômica; 1.19 - Apoios de 

Cabeça; 1.20 - Tapetes; 1.21 - E demais equipamentos obrigatórios por 

iei. 1.22 Garantia mínima de 01 (ano) ano, contra defeitos de fábrica e 

montagem, sem limites de quilometragem. 

Fornecedor: ID 45372 - 13/11/2017 16:56:25 

Situação do lote: classificada 

Item Quant. Unid. Descrição 

1.00 un 

Marca 

Aquisição de um Veiculo Utilitário, tipo Pick - up, zerado de fábrica, 

ano 2017, modelo 2018, cabine dupla, primeiro emplacamento com as 

seguintes caracteristicas mínimas: 1.1 ~ Motorização mínima de 1.4; 

1.2 - Cabine Dupla; 1.3 - Cor Branca 1.4 - Tipo pick-up; 1.5 - Ano 2017/ 

Modelo 2018; 1.6 - Combustivel: gasolina e álcool,- 1.7 - Direção 

Hidráulica; 1.8 - Ar condicionado; 1.9 - Vidros Dianteiros Elétricos; 1.10 

- Travas Elétricas; 1.11 - Protetor de Caçamba; 1.12 - Capota Marítima; FIAT STRADA WORK 

1.13 «- Air Bag duplo; 1.14 - Freios ABS com sistema de antitravamento; CD 

1.15 - CD player e rádio com entrada de pendrive instalado no 

equipamento; 1.16 - Antena de teto; 1.17 - Bancos de Couro; 1.18 - 
Chave Tipo Canivete ou Chave Desmodrômica; 1.19 - Apoios de 

Cabeça; 1.20 - Tapetes; 1.21 - E demais equipamentos obrigatórios por 

lei. 1.22 Garantia mínima de 01 (ano) ano, contra defeitos de fábrica e 

montagem, sem limites de quilometragem. 

Valor 
_ , _ Valor Total 

Unitario 

as 
67.683,00 RS 67.683,00 

Valor 
_ _ _ Valor Total 

Unitario 

RS 
67.500,00 R5 67.500,00 

httpstlilicitanetcom.brfpeipregaolimp_propini.php?p=MzA5MQ== 
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_ Serviço Aut. de Água e Esgoto . 

É Praça Zeca Soares, 211 23.782.816  
Piumhi - MG 

Abertura de propostas do processo de compra 306 I 2017 
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, PARA ATENDER SISTEMA DE ESGOTO 

Processo de licitação: 10 I 2017, modalidade: 11 Pregão Eletrônico 

00.738.238I0001-19 VENTURE VEICULOS LTDA 

Número de parcelas: 1 _ Prazo pl primeira parcela: 7 dias 

Prazo de entrega: 30 dias Validade da proposta: 14/01/2018 
COFIÚÍÇÕBS de ffeteí CÍF Valor da proposta: 66.300,00 

Aceitação: Proposta aceita 

 
Sistema: MGFCompras - AherturaDePropostasm .rpt Página 1 



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

Piumhi - MG 

Proposta ao processo de compra: 306 I 2.017 
'à' 32001332331000119 VENTURE VEÍCULOS LTDA 

Representante: Identificação: Aceito 

Validade prop.: 1410112013 Prazo de entrega: 3o dias Proposta aceita 

Cod produto Descrição do produto Quaníidade P759!? Unitàfiü Total do item 

00000004047 YÊÉEP? EJI.":'T_AR_'9.I'E9E'9K; !Fi=.-?FFS^_°9-..ê'§'93917; _ ?.00 66600.00 6630000 
MarcafModeloz FIAT¡ STRADA HARD WORKING CD 1.4 EVO FLEX 3P 2017 

Valor total da proposta: 66.300,00 

Sistema: MGFCompras - Página 1 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
23.782.816¡0 

Piumhi - MG 
Sistema: Materiais. Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 10 I 2017 

Protocolo: 14542/2017, 14-nov-2017 13:15 

Na data e hora do protocolo referenciado acima, reuniram-se o pregoeiro e sua comissão de apoio, abaixo 
assinada, a fim de realizar a abertura das sobrecartas contendo as propostas enviadas pelas empresas licitantes. 
constantes deste processo, para a aquisição dos objetos do certame, ora iicitado, conforme convocação, em 
atendimento à licitação referida acima. iniciados os trabalhos, o pregoeiro e a comissão receberam e abriram os 
envelopes a ela encaminhados, e classificaram as propostas iniciais conforme os termos da legislação afim e os termos 
do edital, apresentando ao final a seguinte firma, conforme documentação anexa rubricada pelo pregoeiro e os 
membros da comissão. 

d 
LOTE: 1 VEÍCULO UTILITÁRIO TlPO PICK - UP, ZERADO, ANO 2017, MODELO 2018, CABI 

Ciassif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance 

007382381000149 VENTURE VElCULOS LTDA 66.300,00 Lance caduco     
 

3 00.738.238/0001-19 VENTURE VEICULOS LTDA 66.300,00 Lance final vencedo n  
Piumhi - MG, terça-feira, 14 de novembro de 2017 

Prot: 14542 I 2017 

JAQUELINE A ECIDA DE SOUZA 
PREGOEIRA 

PORTARIA SAAE-PIU 18/2017 

   M?) 
SONIA ROSENI COSTA 
MEMBRO EQUIPE DE APO|O 

G LA T DE CASTRO 
IPE DE APOIO 

Sistema: MGFCompras - PropostainicialDePreao01.rpt PÉQÍDBÍ 



.E. rcmmocH_ . wmaêoonõã _mEmêw 

  

O_On_< mn_ maãou ommãmã O_On_< mn_ uaãcu omms_ 

$500 _zm om szom 01.5.10 mn_ HESDOO . ZSU. às_ 

â . t , . , 2.146 

«amou - 

<N30w mo (D5  

 

  

a 
, I I Â_ 

 

m5: n Ban_ voam.. 

.mEocQ, maca.. e 

moça_ ou omumãw aucm_ ou 55m @E363 maca_ ou 55m ..n20 25:5 ._> 

n ¡ÍII- -› _ N¡ 

.II n (II 

 

E2_ ..on 32a .ocmâ _oEmEmmÊ ou @Eco 

mmrmãã _mEmEw 

o a 



cessão 

oodommw oooqocnmm z: coco; ÉE mismo m _<._n5n_ mz_m<o .28 Odon.: _tem oz< .ooÊmN .a5 - goi 0a.... o_m<t._:.3 o._:o_m> ...vmqooooooo 

E3_ ou ão... ocê:: ...E mamã:: muauzamaa 85s_ ataca o.. omuzomma ..Susi ..ao 

ou_:...._.o_m ommea_ - :qm ._ 2 _o_._..=s_u__ owwoooí 

05_ . EEEn_ 

A ,a 



Classiñcação dos Lotes 

seavxço AuTôNpMo DE ÁAGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 
PREGAO ELETRONICO N° 010/2017 

LICITAÇÕES 0N~ 

Classificação da Disputa 
Item Classificação Fornecedor Vencedor ID MARCA Valor Lance      

FfAT STRADA 00.738.238/0001- 

“ - 5 6.300 O0 1 1 VENTURE VEÍCULOS LTDA 4 372 WORK CD 19 RS 6 , 

FIAT/STRADA 

HAD 01.654.749/0001- 
WORKING CD 15 

1.4 

1 2° STRADA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 89959 RS 56.950,00 

_ -f _ h 'Z regaO=3091 as:Illlcltanetnambr/Pe/Chautjass"cp p p 



14111/2017 Licitanet - Proposta Final 

PREGÃO ELETRÔNICO 01012017 

PROPOSTA FINAL 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

LICTA” 
ílíiThçôíí Ori-UNE 

Fornecedor: VENTURE VEICULOS LTDA CNPJ: 00.738.238f0001-19 
Representante: JAYME BATISTA GONCALVES FlLHO 

Telefone: (34)3271-7000 

E-mail: vendas01@venturetiatcombr 

Endereço: RUA VINTE E OITO, 691 - CENTRO, ITUIUTABA - MG - 38.300-082 

Item Quant. Unid. Descrição 
Aquisição de um Veículo Utilitário, tipo Pick - up, zerado de fábrica. ano 2017, modelo 
2018, cabine dupla, primeiro emplacamento corn as seguintes caracteristicas mínimas: 
1.1 - Motorização mínima de 1.4; 1.2 - Cabine Dupla; 1.3 - Cor Branca 1.4 - Tipo pick- 
up; 1.5 m Ano 2017¡ Modelo 2018; 1.6 - Combustível: gasolina e álcool; 1.7 - Direção 
Hidráulica; 1.8 - Ar condicionado; 1.9 - Vidros Dianteiros Elétricos; 1.10 - Travas 
Elétricas; 1.11 - Protetor de Caçamba; 1.12 - Capota Marítima; 1.13 ~ Air Bag duplo', 
1.14 - Freios ABS com sistema de antitravamento; 1.15 - CD player e rádio com entrada 
de pendrive instalado no equipamento; 1.16 - Antena de teto; 1.17 - Bancos de Couro; 
1.18 - Chave Tipo Canivete ou Chave Desmodrômica; 1.19 - Apoios de Cabeça; 1.20 - 
Tapetes; 1.21 - E demais equipamentos obrigatórios por lei. 1.22 Garantia minima de 01 
(ano) ano, contra defeitos de fábrica e montagem, sem limites de quilometragem. 

1 1 ,UD un 

Marca V. Unit. V. Total 

FIAT 
STRADA R$ R$ 
WORK 66.300,00 66.300,00 
CD 

Total R$ 66.300,00 

Validade da proposta: Conforme estipulado no Edital. 

Condições de entrega do produto ou execução dos serviços: Conforme estipulado no Edital. 

Garantia legal: Conforme especilicação do Edital. 

JAYME BATISTA GONCALVES FILHO 

imprimir 

httpszillicitaneLcom.brlpelpregaofimp_proptim.php?I=MQ==&&p=MzA5MQ==&&unid= 
111 



14/11/2017 Licitanet - Vencedor Lote 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO ELETRÔNICO N” 010/1017 
Vencedor(es) do(s) Item(s) 

Fornecedor: VENTURE VEICULOS LTDA - 00.738.238/ 0001-19 
v. Unit. v. Total v. unit. v. Total 

Item Quant. Unid. Descrição Marca Lance Lance orçado orçado Economia 

Aquisição de um Veículo Utilitário, 
tipo Pick - up, zerado de fábrica, 
ano 2017, modelo 2018, cabine 
dupla, primeiro emplacamento com 
as seguintes caracteristicas 
mínimas: 1.1 - Motorização mínima 
de 1.4; 1.2 - Cabine Dupla; 1.3 - 
Cor Branca 1.4 - Tipo pick-up; 1.5 - 
Ano 2017/ Modelo 2018; 1.6 - 
Combustível: gasolina e álcool; 1.7 

- Direção Hidráulica; 1.8 - Ar 
condicionado; 1.9 -Vídros 
Dianteiros Elétricos; 1.10 - Travas 
Elétricas; 1.11 - Protetor de 

1 1,00 un Caçamba; 1.12 - Capota Marítima; 
. 1.13 - Air Bag duplo; 1.14 - Freios 

ABS com sistema de 

antitravamento; 1.15 - CD player e 

v/'NN rádio com entrada de pendrive 
. instalado no equipamento; 1.16 - 

Antena de teto; 1.17 - Bancos de 
Couro; 1.18 - Chave Tipo Canivete 
ou Chave Desmodrômica; 1.19 - 
Apoios de Cabeça; 1.20 - Tapetes; 
1.21 - E demais equipamentos 
obrigatórios por lei. 1.22 Garantia 
mínima de 01 (ano) ano, contra 
defeitos de fábrica e montagem, 
sem limites de quilometragem. 

FIAT STRADA WORK R$ R$ 
CD õehlaooroo R5¡ 66.300,00 57.583,33 R$ 67.683,33 2,04% 

Total R$ 66.300,00 Total RS 67.683,33 2,04°/o 

Fornecedores) participante(s) 
Fornecedor CNPJ Item(s) Vencido(s) Total Geral Total Orçado Economia 

veurune VEICULOS LTDA 2:'738'23°¡°°°1' 1 R$ 66.300,00 R$ 67.683,33 2,04% 

i Rs Rs ., 7°” Gera' 66.300,00 67.683,33 2'” '° 

'W 

https:Illicitanetcom.brlpeípregaolimp_venc.php?p=MzA5MQ==&&fornec= 1/1 



 
Serviço Autônomo de Agua e Esg 

direto riaexecutiva@saaepiumhixurambr C : 2 .7 .816/000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925- PlUMHI/MG - Telefax 37-3371-1332 

DOCUMENTOS DE HABILITA ÇÃ O 
CONFORME HABILITANET 

VENTURE VEÍCULOS LTDA 



14/11/2017 LICITANET | Imprimir Cerliñcado Habilitanet 

LICITANETQ 
UUTaÇÕES DN-LHÉE 

HABILITANET 

Certificado n° 6432 

Dados Cadastrais 

Razão Social: VENTURE VEICULOS LTDA CEP: 38.300-082 

CNPJ: 00.738.238/0001-19 Repr. Legal: JAYME BATISTA GONCALVES FILHO 

CPF: 823.844.287-72 Telefone: (34)3271-7000 

Endereço: RUA VINTE E OITO ,n°691 Bairro: CENTRO E-mail: vendas01@venturefiatconmbr 
Cidade: lTUlUTABA-MG Data de Cadastro: 13/11/2017 16:33:52 

*Â ' Regularidade Fiscal e Trabalhista 

Emissão Vencimento N” CND: Status Anexos 

I.N.S.S 21/07/2017 17/01/2018 4F55835E62D1D1CB 0K DK 

F.G.T.S 13/11/2017 01/12/2017 2017110201384277025531 0K 0K 

CND Federal 21/07/2017 17/01/2018 4F55B35E62D1D1CB OK OK 

CND Estadual 25/08/2017 23/11/2017 2017000225847261 0K OK 

CND Municipal 16/10/2017 15/01/2018 119832017 OK 0K 
CND Trabalhista 16/10/2017 13/04/2018 1385470432017 0K 0K 
Contrato Social: ' 0K OK 

Docs Pessoais Sócios: 0K ' 0K 

Alteração Contratual: 0K Oi( 

Atestado de Capacidade: 0K OK 

Declaração 0K 0K 
Outros PDF: 0K OK 

Qualificação Econômica-Financeira 
'W 

\-_ 

Certidão de Falência e concordata 0K 0K 

Capital Social 

R$ 6230000,00 

Observação: 

' AUTENTICAÇÃO: DEEE9FE5195536BF4545518A76AFF2F7 

lmprimir 

Â, 

httpsJ/IicitaneLcom_br/pe/cagef/visuaIiza_impressao.php?id_cagef=6432 1/1 
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Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República Na DO PROTOCOLO (um da Juma c°mercian 

Secretaria de Racionalização e Simpliñcação 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

NIRE (da seda ou ñlial, quando a Código da Natureza N” de Matrícula do Agente 
sede for em ouira UF) Juridica Auxiliar do Comércio 

31204713175 2062 NTO |LMO(A). SR.(A) PRES|DENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MlNAS GERAIS 

Nome: L TD 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

   

N” FCNIREMP 

requer a V.S“ o deferimento do seguinte ato:        
N° DE CÓDIGO CÓDIGO DO VIAS DO ATO EVENT 0 QTDE DESCRIÇÃO oo ATO! EVENTO J173915223335 

1 | 002 ALTERAGAO 
021 1 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

_  Representante Legal da Empresa l Agente Auxiliar do Comércio: 

,W Local Nome: ' 

Assinatura: 

g4 ,magno ggrr Telefone de Contato: 

Data 

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL 
E] DECISÃO SINGULAR 1:] DECISÃO COLEGIADA 

Nome(s) Empresariallais) iguauais) ou semelhantius): D SM ' ü SW¡ Processo em Ordem À decisão 

__¡__›'__ 
Data 

E] NÃO -j-J m NÃO -J _A12_- :ea Responsável 
Data Responsável Data Responsável 

DECISÃO SHNGULAR 
_ _ _ - 2" Exigência 3° Exigência 4*' Exigência 5° Exigência 

Êrocesso em vigência. (Vide despacho em folha anexa) ;' _ 

rocesso deferido. Publique-se e arquiva-se. E E  E 
“' Processo indeferido. Publique-se. 

l' l' 

Data Responsável 
 

DECESÃO COLEGJADA 2° Exigência 3° Exigência 43 Exigência 5° Exigência 

E Processo em vigência_ (Vide despacho em folha anexa) ü Processo deferido. Publique-se e arquiva-se. ü D ü lj 
E Processo indeferido. Publique-se. 

1' J' Data Vogal Vogal Vogal 
  

Presidente da Turma 

OBSERVAÇÕES 

“i 
'l 

  .Junia Comercial do Estado de Minas Gerais ertifico registro sob o n° 6212375 em 03/0212017 da Empresa VENTURE VEICULOS LTDA, Nire 31204713175 e protocolo 1668975 6 - 

13f12I2016. Autenticação: E986DF42A613C2C03154B77B263D53F6634286G. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar es e 
documento, acesse httpzrfwwxvjucemgmg.govbr e informe n” do protocolo 16/689756-6 e o código de segurança Poqr Esta cópia foi autenticar] 

digitalmente e assinada em 1411 112017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. _  pág. 1x15  



  

Registro Digital 

Capa de Processo 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAI 

identificação do_ Processo_  Número do Protocolo Número do Processo Módulo lntegrador  Data 

 16/689756-6 J173916223835 13/1212016 J 
_identificação do_(s) Assinante(s)_ - 

CFF Nome   823.844.287-72 JAYME BATISTA GONCALVES FILHO 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Página 1 de 1 

“l 

& 
Certifico registro sob o n" 6212875 em 0310212017' da Empresa VENTURE VElCULOS LTDA, Nire 31204713175 e protocolo 166897566 - 

13I12I2016. Autenticação: E986DF42A61302003154B7?B263053F66342BS6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral_ Para validar este 
documento. acesse httpzllmvwjucemgmggovbr e informe n° do protocolo 16I689_75S-6 e o código de segurança Poqr Esta cópia foi autenticada 

digitalmente e assinada em 14f11I2017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. "u. pág. 2x15 na 
6 REYÁRIA u:  



«J 

(gl-Êta 'x Jtlhía Comercial do Eaãaclo 
Certiiico registro sab rn n** 

tãitãzíãüíñ, àuienucaçãü: 
ciocumcsuão. acesse wvsnwnâueemg --zscs e-assmada em 9502x720!? por Marinely de Paula Bomfim m Secrelásãar-Geral. 

 
d§gí*n1!“ 

identidade 

159 ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

VENTURE VEÍCULOS uma.. 

cum: 00.738.238/6001-19 - uma; 312341713332-5 

Jayme Batista Gonçalves Filho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de 

m9 Mrããül-QO?, expedida pela SSP/MG. inscrito no CPF sab o n? 823.8~*›14.28?~72, 

residente e domiciliado em ltuâutaba - MG, na Rua Vinte m9 2480, Setor su!, CEP 38.300»O74 

e Dirce Luzia Ross¡ Gonçalves, brasileira, vâúva, emprmáría, ::amadora da carteira de 

ícíentíclade n? M«907.908, 
expedida pela SSPIMG, inscrita no CPF sob o :'19 766.826.241,63?, 

residente_ e domiciliada em Belo Horizonte - MG, na Rua Bernardo Guimarães n? 2551, 

Apartamento 801, Baârro Lourdes, CEP 30.140-082, sócios que representam a totaüdade do 

capital socíaê da sociedade empresária VENTURE VEÍCULOS LTSA., com sede em Ituiutaba »- 

MG. na Rua Vinte e Oito ne 6931. Bairro Centro, CEP 38.300-082, com contrato social 

arquivado na Junta Comercial de Minas Gerals sob o NIRE n? 312204171317-5, inscrita. no CNPJ 

sob o número 00.738.238/0001-19, resolvem de comum-acordo, modificar o contratci sociaE 

desta sociedade, o que fazem mediante as seguêntes cláusulas e candlções, que 

mutuamente aceãtam e outorgam, a saber; 

Primeira Com fundamento_ no artêgo 1.007 do Código Cívil, deliberar:: os sócios, à unanimidade, 

estipular a oartlcipação desproporclcnal nos lucms da sociedade, passando a Cláusula 

Décima Quarta do Contrato Social a vêgorar corn a seguinte redação: 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

Participação dos Sócios nos Resultados 
A distribuição dos lucros, no todo ou em parte, pode ser desproporcêcnàl às quótas 

e aos respectivos percentuais constantes no quadro societário. ebservada a 

contribuição de cada um para os resultados sociais, conforme for decidido pelos 

sócios que representem maês de meãade do capital s-ecial, vedada, no entanto, a 

exclusão de qualquer um deles na referida participação. 

::e Minas Gerais 52i28ír5 em oa/ezraqe? da Empresa VENTURE VEICULO 

É9ÉGDF42A533C2CG31548?'?B253G53F6$342SBü. Marinely 
.mggcvbg a informa n** do plclocole 16168975645 :à c: código mr s .um 

. ns-:pRÍÍL-' 
  

S LTÚA. Nite 8%294?13l?5 e pzcntocolc 16G89'?56!3 v 

de Paula Bomfim › Sacaeiáráix-Geta!, Para valida¡ este_ 
de segurança Poqr Esta cópia ?oi autmmiirsada 

W 



Segunda De acordo com a deliberação acima exposta, decidem os sócios, por unanimidade, 

-consoiãdar o Contrato Sociai, que passa a vigorar com :a seguinte rédação: 

VENTURE VEÍCULOS LTDA. 
CONTRATO SOCIAL. 

cLAusuLA PREMEiRA 

Denominação Social 
A Sociedade é de. responsabíiidade limitada e adota a denominação soda! de Venture 

veícuios Ltda. 

:mu-sum SEGUNDA 

Objeto Sonia¡ 
.A sociedade tem por objeto social o comércio de veículos novos e usados, peças e 

acessorios, derivados de petróleo, pneus e câmaras, prestação de serviços de assistência 

técnica, consertos: e reparos em veículos, locação de veículos, intermediação de negocios e 

agenciamento de financiamentos. 

CLÁU sum TERCEIRA 

Sede 
A Sociedade tem por sede 'a cidade de !Ituiutaba - MG, na Rua Vinte e Oito n9_691, Bairro 

Centro, CEP 38.300-082, onde mantém seu foro, 

Parágrafo Primeiro - A sociedade tem fiãial na cidade de Campina Verde - MG, na Rua 

Dezoito n? 1.674. Sairro Centro, CEP 33.270-000, inscrita no CNPJ [soh n? 0G 73-8 238/0602- 

-Osi NERE 3190114754143. 

Parágrafo Segundo - A sociedade tem fitíaã na cidade de Prata - MG, na Av¡ Brasília n? 149, 

Bairro Edna, CEP 38.140-000, 

3190138 277-4. 

inscrita no CNPÍ sob n? 00.738.238/0003-80, NIRE 

2 

“x ;IJÉ 's Juma Uomemiai do Estacao de Minas Gerais ?É  Certifico rwistro so:: o n** 6212375 em 935025501? da Empresa VENTURE VEICULOS LTDA_ Nite 3|2ü4?131?5 o promovam !Gõawísõñ « 

iauzizozã. Atsteníícação: E9823DF=12A613C2C031 54B1'7B2õ3ü53l=ñ63~í2ññ6. Maràneiy ::e Pausa Bomrinx - Secretáisadlàeiai. Para vaiidai' este 
documento. acesse wwwjiuoemgmggcvlur o informe n" do paoiocolo 1616891566 a o código da segurança Poty Esta cópia 2o¡ aanemicaüa 

digitalmente a assinada em GENE/QO!? por Marineêy de ?aum Eâorniim  Secretáriadíâeral. 

  
*a  í-/gç-.z .o _nx-“Êà-Í u ' 4,1:: "“§g%§::”:“ifâi“f”“ *m* ' “ 
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Parágrafo Terceiro - A sociedade tem fiiiai na cidade de Fruta¡ ~ MG, na Rua Dom Bosco n? 

1.126, Bairro Estudantil, CEP 38.200-000, inscrita no CNPJ sob n? 00 738 233/0004-51, NIRE 

' 315381183026-2. 

CLÁUSULA QUARTA 

Prazo 
A sociedade in-âciou suas atividades na data de arquêvamento dos seus atos constitutivos no 

regisztro do comércio e seu prazo da -tiuração é inda-terminado. 

CLÁUSULA Qumra 

Capital Social 
O capitai da Sociedade é de RS 6.230.000,00 (seis milhões, duzentoà e trinta mii reais), 

dividido em 6.230.000 (seis miihões, duzentas e trinta mil) quotas, no valor nomínai e 

unitário de RS 1,00 (hum real), cad-a uma, totaimente subscrito, int-egralãzado e assim 

- distribuído entre os sócios: 

SÓCIOS QUOTAS vamu R5 96 

JAYME Banana GONÇALVES Fumo 3.582.250 RS 3.582.250,00 5335 ?à 

ÔHICE LUZIA Rossa Gommtvss 2641750 RS 16a?? 50,00 42,5 % 

TOTAL_ 6.230.000 R3 6.230.000,00 10o ea 

Parágrafo único ?As quotas são indêvisíveís e não poderão ser cedidas ou transferidas a 

terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em iguaidade de 

condições de preço, direito de preferência para sua aquisição, se postas à vencia, 

formaiízando, se realizada a cessão deêas, a aiteração contratuai pertinente. 

. CLÁUSULA SEXTA 

Responsabilidade Dos Sócios 
A responsabiãidade dos sócios. é. restrita ao vaior de suas respectivas quotas, mas todos 

respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

 "É Cai-tissue registro sob o n* 6212875 em oaíozzzaoi? da Empresa VENTURE VEICULOS LYDA. 'Nina 3i20a7i3n75 e protocoio 1868915505 - 

Junta_ Çomareáai ::to Estado de Minas Gerais cf 
a-_K-_çíãq _ l 
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. CLÁUSULA SÉTIMA 

Administração da Sociedade 
A administração da sociedade será exercida pelo socio administrador iayme Batista 

Gonçalves Filho, quaãífícedo acima., permitindo-se a nomeação de administradores não 

sócios designados no contrato social ou' em ato "separado, respeitado o quorum de 

deliberação previsto em lei. 

Parágrafo ?rimeiro ~ Sem preàoízo do disposto no parágrafo seguinte, o uso da denominação 

socâaí caberá exciusívamente ao administrador 'Indicado no caput oeste ciáusula, 

representando a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora deêe, ãnciusive perante 
instituições financeiras e de crédito, bancos, caixas econômicas e órgãos da administração 

púbiica, direta ou indireta, quer seja federai, estadua¡ ou municipal, bem como suas 

autarquias, fundações, empresas púbiicas ou de economia mista, sempre com vistas ao bom 

.desempenho de suas funções e em proi da sociedade, sendo expressamente vedado o uso 

da denominação sociai em objetos estranhos à sociedade. 

Parágrafo Segundo - Os atos que importarem na alienação. a auaiuuer título. de bens da 

ativo imobilizado da sociedade, para sua validade, serão obrigatoriamente assinados por 

todos os sócios. 

Parágrafo Terceiro ~ O .administrador não poderá fazer-se substituir no exercício de suas 

funções, sendo-lhe facuitado, no iâmite de seus poderes, constituir mandatáríos da 

sociedade, especificando nos respectivos instrumentos os atos e operações que estes 

poderão praticar, sempre com prazo determinado, saivo para os mandatos judiciais, que 

serão outorgados com prazo indeterminado. 

Parágrafo Quarto - incumbe ao administrador a obrigação de elaborar, ao término de cada 

exercício, inventário, balanço patrimoniaã e bai-auge de resultado econômico, na forma 

estabelecida em lei. 

. s., 
' W321i Junta Camerciai oo Estado de Minas Gerais 
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Parágrafo Quinto ~ As demonstrações fina-oceiras de que trata o parágrafo anterior serão 

apresentadas aos sócios para aprovação na reunião ordinária de quotístas que se reaiizarâ 

nos quatro meses seguintes ao término do exercicio socãai, na forma deste instrumento. 

Parágrafo_ Sexto › A destituição de sócio nomeado- administrador no contrato, depende da 

aprovação de têtuiares de quotas correspondentes, no minimo, a dois terços do caoitai 

em reunião extraordinária convocada sociaã, espeçialmente para este fim, devendo ser 

nomeado novo administrador, também pelo mesmo quorum, na mesma reunião. 

Parágrafo Sétimo - A forma de remuneração do administrador será deliberada peâos sócios 

em reunião, convocada especificamente para esse fim. 

CLÁUSULA OITAVA 

Exercicio Sociai 
O exercicio sociai ctz-incidirá com o ano civêl, iniciando s-ernpre no .dia 19 de janeiro e 

terminando no dia 31 de dezembro do mesmo ano. 

CLÁUSULA NONA 

Reunião dos Sócios _ 

os socios feunirvsE-ãü por convocação do administrador ou de qualquer dos sócios, 

extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem e, ordinariamente, nos 

quatro meses seguintes à data do encerramento do ?exercício fiscaÉ, podendo, em quaiquer 

caso, serem representados por procurador com poderes especiais. 

Parágrafo Primeiro - As reuniões dos. sócios reaiizar-seâo na sede da sociedade, com dia, 

hora e pauta previamente designadas e comunicada aos sócios com antecedência mínima de 

dez días, mediante carta registrada com aviso de recebimento ou por meio eietrônico, sendo 

a falta de comunicação na forma deste parágrafo suprida pela presença da totaêidade dos 

sócios na respectiva reunião, por s¡ ou por seus procuradores. ñ 
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__ ¡fucesiires-n regisiro sob o n” 5212876 em 03:02:20)? da Eanpresa VENTURE VEICULOS uTDA. Nara 33205713175 a prctonoio 'iõõíiãWñfíõ - 

ii. 'i eme. Araiaawücaçào: E98SDF=12A613Ç2CG3i í24577í326'3üã3f~'t§«t33428$â. Marineiy oe Pauia Bomfim - Secretária-Geral. Para valida: este 
xiñütiiníàiüü. acesse www.juoemg;rng_.gov.br e iniorme n* (iu protocolo iassaefrssss e o código de segurança Poor Esta cópia iai autenticada 

digãiaimente e assnnacia em 03:02:31 f? por Mazineiy de Paula Bon-mim - Sacremaia-Gerai. . 

, 2.x- 

4.13693 . maos-a. 
;ngm-mov 
  pág 'm5 

*i 

 



Parágrafo Segundo - De todas as deliberações serão iavradas atas no Livro Registro de Atas 

de Reunião de Quotãstas que será mantido na sociedade. 

CLÁUSUtA DÉCIMA 

Deliberações sociais 
Ressalvadas as exceções previstas em iei, a sac-iedade deiíberará vaiãdamente através do 

veto de sócios que representem mais de 50% (cinquenta por cento) das quotas em que se 

divide-o capitai social, cada ::uma dando direito a um voto. 

Parágrafo Único - As deliberações sccãais serão tomadas em reunião dos sócios, tarnando~se 

esta dispensáveâ quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria 

objeto deêa. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRâfi/IFJRA 

Desligamento de sócio 
A sociedade não entrará em dissolução ou liquidação em caso de retirada, exciusão indicia!, 

morte, faiêacãa ou incapacidade civil de quaisquer dos sócios. Ocorrendo um desses eventos, 

os haveres do sócio que falecer, for deciarado interdita ou faiido ou que .desejar se retirar da 

sociedade serão apurados em balanço geral extraordinário e pag-DS na ?Urina di* Pâfágrâfü 

primeiro desta ciáusuêa. 

Parágrafo Primeiro - Nas hipóteses de desiigamento de sócios previstas no caput desta 

clàusuia, as haveres serão apurados em baâanço gera¡ extraordinário e íiquidados no prazo 

de 120 (cento) meses, em prestações mensais, iguais, fixas e consecutivas. 

?arágraío Segundo - No caso de morte ou decretação de incapacidade civil os sócios 

remanescentes poderão optar 'peâa participação dos herdeiros na sociedade ou peio 

pagamento de seus haveres, na forma do caput desta câáusuia. 
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Parágrafo Terceiro ~ Na hipótese de a sociedade continuar com apenas um socio 

remanescente, terá o prazo de 180 (cento o oitenta) dias para recompor o quadro societário, 

nos termos do inciso EV, art. 1033, do Código Civii Brasiieiro. 

Parágrafo Quarto - Pode o_ sócio ser excluido, mediante aiteração-do contrato sociai, quando 

a maioria dos sócios, representando mais cia metade do capital social, entender que um ou 

mais socios estão pondo em risco a continuidade da empresa, om virtude do atos graves e 

.que configuram justa causa, observancicrse, para tanto o oroçedianento previsto no 

parágrafo único cio art. 1085 do Código Civii Brasileiro. 

CLÁUSULA QÉCiMA SEGUNDA 

'Amarração de Quotas 
As quotas representativas cio capita! da sociedade, de propriedade dos sócios quotistas, bem 

como aquelas quotas que se vierem a acrescer por quaisquer motivos, ihciuindo o direito à 

Subscrição das referidas quotas, .não poderão .ser vendidas, cedidas, transferidas, cooferidas 

ao capital 'de outra sociedade, ou de quaiquer maneira alienados, prometidas aiienar ou 

oneradas a terceiros, mas somente e exclusiva mente aos demais sócios. 

Parágrafo Primeiro - O sócio 'que desejar vender, ceder, transferir, conferir ao_ capita¡ de 

outra sociedade, ou de quaiquer modo alienar, prometer alienar ou onerar todas ou “algumas 

quotas a quaisquer dos sócios. deve comunicar, por carta registrada ou por meio eletrônico_ 

aos outros sócios, a sua intenção, mencionando as condições peías quais pretende efetuar a 

operação, inclusive o valor respectivo, prazo de pagamento e nome do sócio interessado na 

' aquisição. 

Parágrafo Segundo - Os outros sócios terão o prazo de 30 (trinta) dias, a partir do 

recebimento da comunicação, para informar àquele sócio que pretende alienar, a sua 

intenção de exercer no todo ou em parte o direito de preferência de aquisição das quotas, 

'nas condições propostas pelo terceiro interessado ou peio preço de exercicio, abaixo 

referido, prevaiecendo o vaãor menor, bem como informar seu interesse no eventuai rateio 
'f 

r 
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de sobras. Encerrado esse prazo de 30 (trinta) dias sem a manifestação do interesse 'de 

qualquer outro sócio, ficará o sócio interessado na alienação iiberedo para proceder à 

alienação ao sócio pretendente, nos exatos termos da oferta recebida, nos 6G (sessenta) días 

imediatamente subsequentes, findos os quais deverá renovar a oferta feita aos outros 

' sócios. 

Parágrafo Terceiro - Para os fins do exercício do direito de preferência, previsto nesta 

ciáusuêa entende-se por preço de exercicio o valor patrimonial das quotas, apurado- de 

acordo com o úãtimo oaêanço ou balancete mensal levantado antes da data da oferta, para 

esse efeito esoeciaimente auditado, dividido pelo número de quotas. 

Parágrafo Quarto ~ Caso 'todos os demais sócios pretendam exercer o direito de preferência 

aqui previsto, ta¡ direito ihes será assogurad-o na proporção da respectiva participação no 

capital sociai da sociedade, exciuícla a participação do &ÓCÊO oferta nte.. Na hipótese de alguns 

sócios destinatários da oferta não manifestarem seu interesse na aquisição, os demais socios 

que houverem formuiado ta! intenção nos termos do parágrafo segundo desta cláusula 

'terão direito ao rateio das sobras, nas mesmas condições de preço e prazo de pagamento 

previstos na oferta, observada a mesma regra de proporção das participâêões Sücietáfiaã- 

Parágrafo Quinto - Os quotistas que exercerem, no todo ou em parte, 0 direito de' 

preferência previsto nesta ciáusula, ficarão obrigados a completar a aquisição das Quotas 

que lhes tenham sido oferecidas nos termos da oferta recebida ou_ do preço de exercício, no 

prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que formaiizada a comunicação ao sócio 

ofertante de sua intenção de exercer, no todo ou em parte, o direito de preferência, 

Parágrafo Sexto ~ Poderão os sócios quotistas deliberar, havendo iucros ou reservas 

disponíveis, que as quotas do socio ofertante sejam totai ou parciaêmente adquiridas pela 

sociedade prevalecendo nesse caso todas as demais condições aqui previstas. 

Parágrafo Sétimo - É livre a transferência de quotas entre os sócios e seus herdeiros em 

linha reta. 
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Parágrafo Oitavo _As quotas da sociedade de propriedade dos sócios não poderão serdadas 
em penhor, caução, alienação fiduciária ou qualquer outra forma de garantia, ou' eincia em 

:usufruto ou fideiconxlsso sem prévia aprovação dos outros sócios. 

Parágrafo Nono - Será _condição prévia câe quaiquer transita-renda de quotas contemplada 

nesta câáusula que o adquirente assuma, por escrito, as obrigações do aíienante, decorrente 

'desta cláusula contratual de preferência. Sem prejuizo do aqui disposto, entendeee, em 

caso de sucessão causo mortais', que as obrigações decorrentes desta ciàusula abrangem 

necessária e automaticamente os sucessores, independentemente de suas manifestações, 

::Aus-um DÉCIMA YERCEíRA 

Participação dos Sócios nos Resultados 
A distribuição dosjucros, no todo ou em parte, pode ser desproporcional 'às quotas e aos 

respectivos percentuais constantes no quadro societário, observada a contribuição de cada 

um para os resuêtados sociais., conforme for decãdído pelos sócios que representem mais de' 

metade do capltaê social, vedada, no entanto. a exclusão de qualquer um deles_ na referida 

participação. 

' causam oácmm ::unem 

Desimpedimento 
O sócio administrador declara, sob as penas da lei, que não está lm-peüido de exercer a 

administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por 

se encontrarsob o efeito deia, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso e 

cargos oúblicos, ou por crime falimentar, de prevarlcação, peita ou suborno, concussão 

pecuiato, ou contra economia popuêar, contra. o sistema financeiro nacional, contra normas 

de defesa de concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCíMA QUiNTA 

Foro 
As partes elegem o Foro da cidade de ituêutaba - MG, para dirimir quaisquer disputas ou 

questões oriundas deste contrato, renunciando a qualquer outro por mais especial que seje. 
a) 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 

Disposições Gerais 
A sociedade será regida peãas disposições contratuais do presente ínstrumento, peâas 

normas do Código Cívil Brasileiro e, supêetãwamente, pela Lei nã 6.4041, de 15 de dezembro de 

1976. 

Ituiutaba - MG, 12 de dezembro de 2916. 

Assinam digitalmente o presente instrumento: 

Dtacz Luzm Ross¡ GONÇALVES 

Vasro oo ADVOGADO 

DAwD GONÇALVES ea ÀNDRADE SILVA 

OAB/MG 52.334 

› 
ÉS'. _ 1 
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GLAUCIA AZEVEDO OTTONI 

MARINELY DE PAULA BOMFIM 

Belo Horizonte. Sexta-feira, 03 de Fevereiro de 2017 

Juma Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n" 6212875 em 03/02/2017 da Empresa VENTURE VEICULOS LTDA, Nire 31204713175 e protocoio 166BK 
13/12/2016. Autenticação: E98BDF42A613C2C03154B77B263053F66342866. Marineiy de Paula Bomfim - Secretária-Gerai. Para validar este 
documento. acesse http://www.jucemg;mg.gov.br e informe n" do protocolo 16/689756-6 e o código de segurança Poqr Esta cópia foi autenticada 

digitalmente e assinada em 14/11/2017 por Marinely de Paula Bomftm - Secretária-Geral. 

   



 Fíazenda 
Ministêríu da Fàg-arsõà 

SÍÍH.ÊÉÊÊMÉ?Ê?ÇSÊ'ÍÊT¡M.. Camprovante de Inscrição e de 

Contribuinte, - 

Ccnfzra os dados de identificação da Pessoa Juridica a_ se hauver quaâquer divergência_ pmuidencâe juñto à 

RFB a sua atuaââzaçào caéastraã. 

REPúBucA FEDERATSVA ao smsu_ 
CADASTRO NACiONAL DA PESSOA .JURímcA  

»amam ma smsemsân 

6533323310631 .19 
MATRIZ 

NQME Emvngsnâms_ 
VENTURE VEJCULOS LTDA 

'É ?TULU EC? ESWÂÉEELEÉIMENTO (NOME DE FANÉASÉA¡ 

_morriam 

COMPROVANTE-DÊ ENSGRIÇÃO a: DE SiTUAÇÂO ggggagífãümñ* 
CAQASTRÀL 

Cüüãüü 'xi ::Estagio ua AUVEEBABE ecmvomca FR|NClFAL ' 

45.1140# › Comércio a varejo de automóveis. caminhe-tas_ e utilitários novos _J 

CODêQO E DESCREÇÂD_ 0.9.3» !JNIDAUES ECONÓMÍCAS SEÇBNSAFêiàS 
45351-1 «D2 - Camércío a vamio de automóveís, camicnetas e utilitários usadas 
á5.3D-7«ü3 - Comércio-a varejo de peças e acessórios novos para veícuios automotores 
45211-&01 - Serviças de manutenção e reparação mecânica de veícuias automotores 
&526-9-02 - Serviços de Ianternagem ou funiaaria e pintura de veícuâos automotores 

77.1143»›00 ~ Locação de automóveis sem conduta! 74.911-141# - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e HBQÓCÍOS em 99V 31v “Cem ¡'“°b"¡á'¡°$ 

castor; a emanação na NAÍUREZA aunsaeca 

205-2 » Sociedade Empresária Limetada 

 
 

 

msmggugo  NÚMERO caaamsmamvo 

R vmTE E cmo g 691 

CEP m gmmqgpmsmifg J kiUmÇÉPIG us ::Lana-sax 1 assumo ITUIUTAB** É 
&Naãnaça &Ltwücmco i Tüiñiíoteâ  
E _L ..a 
Lanna ;ansmnvo aasponsáua ma) ' ' E 

ííugçgg cgünsfàaã_ m Dara DA SITUAÇÃO CAEASTRAL à g ATIVA À M 031.1 112005 J 

Mrprãvo BE SHUAÇÃO CADASTRAL 

sam-Ação aspas-zm l mam BA sanmçào zspscw. 
;martin-i *Insanity 

Aprovado pata ênstrução Normativa RFB n” 1,634, de G6 de maio de 2018.  
Emitido no dia Win3120?? às 09:38:43 (data e hora de Brasííia). Página: 'U1 

' n Conéàiia @SÁ ÉNCàpüai Socíaí  àwisviucaíltewsíía*  
. w/wuw. 

 
A EKFB agradece a sua visita. VPara ínfcrtnações sobre política de privacidade e uso, çãíuuyv 
;T3539 tir/s: s=s.::;.:::.i_s_:_í,::e_s_ é 

 



:usasse “a ãníafmaçãa ?avc-;ãcâpa 

Recaíta Faaara! 

 

MmiâTÉüiü m Fazmaa 
secretaria da Reaeita Federal do Brasi! 
Procuradorias-Gera¡ da Fazenda Nacional 

Cawimâo POSiTNA com &Fsfros na NEÇATlVA na Bêsrros RELATwoa A08 'fRiBUTOS 
FEDERAIS E A QÉVWJA ATNA na UNiÃO 

Nome: VENTURE VEICULOS LTBA 
CNRÂ: B0.T38.238f08ü149 
Rassaãvado- o direito de a Fazenda Naçãoaai cobrar a masi-wave: quaisquer dividas de 
reaponaabâêãdade do sujeito passivo acima identificado que vierem -a ser apuradas, a Certificado qua; 

1. constam débitos administrados peia Secretaria da Receita Federal do Brasi! (RFB), com a 

exigibãiidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei a9 5.1721_ de 25 de outubro da 1966 - 
Código Tributária Nacicnai (CTN), ou obieto de decisão judicial que detennina sua 

desconsideração para fins de certificação da reguiaridade fiscal: e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União aa Prccuradoriaxserai da Fazenda Naciona! 

(PGFN). 
Coafohne disposta nos arts. 295 e 206 do CTN, este documenío tem os mesmos efeitos da certicâa 

negativa. 
Esta certidão é válida para o estabeiacimento matriz e suas filiais e, no caso de eme federaâivo, para 
teams os órgãos e fundos públicos da actmânisiração direta a ele vinculados. Refere-se a situaçao do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN a abrange inciusive as contribuições sociais previstas 
nas aiíneas 'a' a 'cf do parágrafo única cio art. 11 da Lei ng 8,212, da 24 de juâho de 1991. 

A aceitação desta certidão está !condicionada à verífêcaçâc de sua autenticidade na internet, aos 

endereças dittpufiwww.receitaiazendexguvbv ou <http;!!ww.pgfnfazandaxgoxabn. 

Certidão emitida gratuitamente cam base na Portaria Coniunãa RFBJPGFN m9 1751. de .Bim 0112014. 

Emitida às 1020923? do dia 211075201? <hora a data de Brasêliaa 

Valida até 'il7fü1i2üí 8. 
Código descontrole da certidão: 4F55.835E.62D1.D1CB 
Quaique: rasura ou emenda Envalidarà este documento. 

àêova Conan-ata   

i 



 SECRETAREA DE ESTAEO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 

CÊRTIDÂO DE DÊBIYÔS TRIBUTÁRIOS 

Negativa 

ceanoão Emma». en; 
25108/2017 

cesmoãc VALEDA ATÉ: 
23¡ 1 112037 

NOMEMOME EMÊRESARI-AL.: VENTURE VEECULOS LTDA 

¡lrâscaiçâo EsrADuAL; 342938959430- 
CN PJ/CPF: OÉLÊBSÀÍÊSKGDQI -19 swuaçño: Ativo 

Ressaivado o 

que: 

2. No caso de 

de se ração 

Pagamento l 

responsabilidade do sujeita passivo acima 

Êoasmsouno: RUA VINTE E om") NÚMERO: a9: 

COMPLEMENTO: BAIRRO: CENTRO C29: 38396032 

DISTRIYOfPÚVOADO: Mumtcmo; ITUIUTABA UF: MG 

direito da a Fazanda Fública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de identificado que vcerem- a ser apuradas, é certificada 

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados veia ?azetida Pública Estadua! eloa: 
Advocacia Geral do listada; ' 

Uüiiiãçân para iavratura de escritura pública ou registro de fbrmal de partilha, de 
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamenta, de sentença em ação 

judícíaí. divórcio, ou de psrtiíha de bens na união estátua? e da escritura pública de 
› daaçao de bens imóveis, esta certidão somente tera validade se acompanhada da certadão de 

Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 
Certidão váiida para todos os estaheiecimentcs da ampregm, aicançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dwida Ativa. 

IDENTIFICÃÉÍO NÚMERO ao PTA 
DESCRíÇÃO 

Fazenda de 

a autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da secretaria de Estado de 

Minas Gerais em wwwiazendamfgosnbr m> certidão de débitos tributários = certificar cumentos 

M¡ 

CÓDIGO BE CONTRÓLE DE CERTIDÃO: 20i70Ú02258ñ726l 

_.32 



 
PREFEiTURA MUNECIPAL DE ¡TUIUTABÁ 

Sec. Mun. de Fazenda, Administração e Rec. Humanos 

Departamento de Fazenda 

CERTIDÂQ NEGATWA na aâsams 

Número: 1198312317 

CERTIFICAMOS não haver débito de responsabiiidade do contribuinte 
abaixe identificado! ñcandü, contudo. ressaivado o direito de a Fazenda Púbiica 
Municipat constituir novos creditos tributários, que ainda não foram apurados ou 

Eançados até essa data. 

Identificação 

__ É** '39366 
Cori-irrí-búínte VENTURE vacuLos LTDA 

CNPJ/CPF o9,73a.23a;0oo1~19 ' 

'IEJRG 3429389580813 
Endefeáü Rua 28.691 

Bairro CENTRO 

Cidade ITLNUTABA- MG 

cemrunào EMITIDA PELA INTERNET 

EM 1611912017 as 10:41 minutos. O 
Atenção: Esta certidão é vátida Dor 90 (noventa) dias a contar desta data. 

Um; A6 /04 /wtü 

A autenticidade desta Certidão pode ser confirmada na internet, página da 

Prefeitura Municipal de ¡tuiutaba (wvtwátuiutabstmggoxnnr). 

*É é*ra*'r›'°'f.a âí*==n.i<1i“r~fà :se Ékaezteñda '#“-”'".,í'::ã<=›'í:ra=:”u e  .3tE"“Sf“-i-: 1~=.1r-==ar::'-53 I-QPuJ -..L a . à: I. , _nã_ . x. . :d e .. . ...- 

Depamtaz 'ata ;às íazrgnda 
ãvenída 17',  - ?carte  Cega  - Czentr-s ~ ftaíizsJçaaízza w Edi? g1 

a¡ 



GAEXA emcmomzca FEDERM 

Certificado de 'Regularidade de FGTS ~ CRF 

Inscrição; UQYBSZBS/Eêüõi-lf) 
Razão Sociahvemvune VEICULOS mm 
Endgreço¡ RUA ViNTE OÍTO NR 691 l CENTRO J 1TUIUTA8A l MG l 38300- 

' 082 

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 de Tempn de Serviço - 

FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova centra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos 
devidos, decorrentes das. obrigações com o FGTS. 

Validade: 02/11/2017 a Ôl/IZ/Zül? 

Certificação Número: '2017110201384277025531 

Informação obtida em 13/11/2017, às 15:21:35. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 

www.caixa.gev.br 

httpszfiwwvasifge.caixa.gov.br/Empresa/CrÚCrf/FgeCFSÍnIprimirPapeLasp?VARPes... 

6/ 

13/1U23l7 



cERTInão POSITIVA DE DÉBITOS TRABAL-HISTàS 
com arame na NEGATIVA O 

Nome: VÉNTURE VEICULOS LTDA 
ÊMÀTRIZ E FILIÊISFCNPJ: QG.738.238/00G1»19 

Certidão n“; 138547643/2017 
Expedição: 16/iefzeiv, às 13:51:26 validado; 13/Oêfzüls a 189 (Cento o oitenta) dias, oontaáos da data 

do sua expedição. 
C ezrt i fj_o a-s e qxxo v'E!ITtJB.E !JE Ic3UI.o S L TIJA 

(MATRIZ E FILIAIS), inscritoía) no CNPJ sob o n* 
00.738.238/0001-19, CoNSTA. do Banoc› Nacional do Devedores 
Trabalhistas em face do inaáimplemento oe obrigações eàtabeleoidas 
nois) 9rocesso(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade 
suspensa: 
Gí247Sü~8G.2ôC5,S.03.QSQE - TRT 03* Região * 
* Débito garantido por depósito, bloqueio oe numerário ou penhora 

de bens suficientes. 
Total de processos: 1. Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.4â0, de 7 de julho de 2011, o 
na Resolução Administrativa n” 1470/2011 do Tribunal Superior do 

Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são do 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 conáicionawse à verificação ão sua 
autenticidade no portal ão Tribunal Superior do Trabalho na 

Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 3 Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitoo 
da negativa (art. 642-A, § 2°, da Consolidação das Leis do 
Trabaího), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da 
pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou 
garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora da bens 

_JD 



'Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

ITLHUTABA 

CERTIDÃO CÍVEL. DE FALÊNCIA É CONCORDATÀ NEGATIVA 

CERTJFiÚO que, revendo os registros de distribuição ds ação de NATUREZA CÍVEL. nesta comarca. até a 

presente data, nas ações especificas de concordata Preventiva i Suspensiva. Falência de. Empresários; 
sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Exirajudicial¡ 
Recuperação Judioiat, NADA CONSTA em tramitação contra: 

Noms: VENTURE VEICULOS LTDÀ 
CNPJ: üíJ.738.238f00G1~19 

Observações: a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos .do caput do ari, 8° da Resolução 121121310 

do. Conselho Naciorrai de Justiça: 

b) a informação do número do CPFICNPJ à de responsabitidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados 

o nome e o CPFICNPJ exatamente como digitados; 

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPFZCNPJ informado, podendo 
confirmar a autenticidade da Certidão no portaã do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(hitp:f¡www.t§mg.jus.br). pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição; 

d) esta Certidão tem a mesmo vaiídade da emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça 
Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursat apenas da comarca- pesquisada. incluindo os processos 
físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicíaâ Etetrônico › PJe eo Sistema CNJ (Ex- 

Projudi): 
A presente certidão NÂO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa (jaquetas 

aqui mencionadas. 

Certidão soiicitada em 16 de Outubro de 201? às 11:03 

Um: t6/ Ol/&Ótâ 

@os 
ETUMTÀBA, 16 de Outubro de 2017 às 11:04 

Código de Autenticação: 1 ?10461 Ê-04ü5-O26743803 

Para validar esta certêctãosacesse o siri-o do TJMG (wvmtjmgjusbr) em Certidão JUÓÍCÉEIIÂUTÉNTÍCIDADE EJA CERTIDÃO 

!AUTENTICAÇÀO 2 informando o código. 

.ATENÇÃQ Documento composto de 1 foihasís). Documento emitido por processamento etetrônico. Ctuatqusr › 

emenda ou rasura gera sua invaiidade s será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa p( 

de fraude. “testei 

 



ÉSSESSDRÍÊ' n 

ltuiutaba, G5 de Outubro de 201?. 

ATESTADÔ DE CAPÀCÍDAUE TECNICA 

Decàaramos. sob as penas da Lei, que a Emoresa Venture \feiouios Ltda, inscrita no 

CNPJ.: 00.738.238l0001-19, forneça o ítem abaixo descrito: 

veiouio zero km. O4 portas, com capacidade para D5 passageiros inoixzindo motorista.. anofmodeio 2017, 

pâníura sólida na oor branca no padrão origina¡ de fábrica. motor 1.0. total flex (gasozina e-àloooi), att-cilindros, 

potência do moto: 75m!, com ar condicionado, direção hidráuêioa, air bag duoão. sistema de freio abs dianteiros 

a disco venülados e traseiros a tambor. caixa de marcha ãnzincoã a fronte e numa) a ré. ignição oiatronioa 

digital, nação dlanteka com juntas homooinéíâcas. embreagem tipo monodisoo a seco com mola a disco e 

::amando mecânico, amortecedores dianteiros o traseiros hldràulicos. teiescopioos do duplo efeiâo. rodas em 

aço estampado + Pneus 165170 E13 (mais estepe), voíante espumado; vitima o travas elotricas, cintos oe 

saggrança dianteiros retràieãs de 3 pontos com regulagem de altura e cintos de segurança !morais traseiros 

rekrààais de 3- pootos e centra: fixo 2 pontos, apoios do cabeça dianteiros com regulagem do altura. banco 

tcaseiro rabativat; bancos dianteiros raciináveis. indicador do nàvei de combustível. indicador de temperatura 

da água. com todos os equipamentos de segurança exigicios pato-CONTRAN 

Informamos também que a empresa cumpre efou cumpriu satisfatoriamente as 

obrigações pertinentes ao fornecimento de !ais materiais. 

 msznsanamn 
WA?? ASSE3SORSA EBRFRÉSARJAL UEM. 

- RUA 2a w om ramnos 
om m:: 

CEP 38.390.982 

. ::woman - minas @amos 

Por se expressão da verdade. fãrmamos o presente. 

   aff( sessoria Emprosariat Ltda. 



       Te!.:(34j3271-7000~Fqx: (34   ' 

ÕGPBÊ°C“Ê*'=?°- - ¡oüomsguelzâventureño   
A _ I ituíutaba, *i3 de novembro dja 2917. 

SERVIÇO AUÊONÔMO DÊ AGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 
?REGÃO ELETRÔNICO No 10/2017 
PROCÉSSO LICITATÓRIO N” 395/ 2017 
MENOR maço POR ITEM 

OBJETO: o PRESENTE ::savana rm' poa 031230 A seusçâo m. PROPDSTA MAIS VâNTAw 
masa a. ADMINISTRAÇÃO,- vxsnnno A AQUISIÇAO os a1 (um) VEÍCULO UTILITÂRIIO, 1x90 
pxcx u?, CABINE nupm, Novo, 22mm) oe FABRICA, ANO 2017, movem 2013, Partner_ 
no EMPLACâMEbWO 

ANEXO !il 

DECLJKIIAÇÃO DE .IDO-NEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPÉRVENIENTE ÍMPEDITÍVO DE 

HABiLiTA ÃO r¡ Ç 

A Empresa VENTURE VEECULOS LTDA, Eocalâzada na rua vinte e oito, 691, centro, ãíuiutaba, MG, CNPJ: 

00.'738.238I0001-19. representada por JAYME BATESTA GONCALVES FILHO. CPF: 823.844.287-72, re- 

sidente 'e domiciliado a rua Vinte e oito. 691, ceniro, ituiutaba. mg. vêm pelo presente Declarar. que até a 

presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades 

cabíveis, a supewsnãência de fato ímpeditive da habilitação, canforme art; 32, parágrafo 2° da Lei n” 21666193. 

"N 
' Sendo esta dacãaração a expressão da verdade, firme-a presente. _ , 

 
 

a¡  _ , M* 

É REVEÍCU SLTDA    



  Fcxàxêo gaia ciieneo 

Te%.:(3413271~70ü(3 - Fax: ;3433271  
iodomigue@venãureñoàcom.b A 

A l Ituiutaba, 13 de novembro da 20W. 

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO ELETRÔNIQO N° 10/201? 
PROCESSO LICITATORIO N” 306/201? 
MÉNOR FREÇO POR. ITEM_ 

OBJETO: o PRESENTE CERTAME TEM POR omajo A SELEÇÃO DAÍPROPOSTA MAIS vamu- 
JOSA à nommzsrnaçâo, vxsanoo A AQuzsxçAo. oe oa. (um) VEICULO UTILITÀRIQ, 'rxpo 
PICK up, CABINE D-UPLA, NOVO.. zERAoo os FABRICA, ANO 2017, MODELO 201a, Pomar- 
no EMPLACAMENTO 

AN EXC 1V 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO 'DA EMPRESA EMPRÉ» 

GADORA 

A Empresa VENTURE VEICULOS LTDA, ¡ocalizada na 'rua vinte e oito, 691, centro, ttuiutaba, MG, CNPJ: 

00.?38.238i00O°1-19. representada por JAYME BATISTA GONCALVES FILHO, CPF: 823.844.287-72; re- 

sidente e domiciliado a ruavinte e oito, 691, centro. Ituiutaba. mg, infra-assinado, Declare que não possui» 

mos, em nosso Qaadato de Pessoai, empregados me-noros de IS (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou ín5a~ 

!obra -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 2?. E099, que ahora a Lei n° 3666593. 

Atenciosamente, 

  



 
?amem pelo chamo. 

SERVIÇO AUTôNoMo ;DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG- 

»negão &Levaômxcp H0 10/293.? pmcasso LICIYATORIO No 366/2017 
MENOR PREÇO Poa ITEM 
OBJETO: o PRESÉNTEÊERTAME TEM POR 033510 A SELEÇÃO DAynoposTA MAIS VANT-à- 
_iosa à nnmmmvmçao, VISANDO A Açursxçãü 0.5.01 (UM) vmcuw 1171331135110,- 'npc 
PICK' u?, CABINE DUPLA, Novo, :magno DE FABRICA, .me 2017, MODELO 2913, PRIMEI- 

R0 EMFLACAM euro 

ANEXO V 

DECLARMJÃO DE ACEITAÇÃO DE "roms AS EXÍGÊNCIAS CONTIDAS-_NO EDITAL 

A Empresa VENTURE VEICULOS LTDA, iocaiizada na rua vinte e oito, 69-1; centro, ltuiutíàba, MG¡ CNPJ: 

EIO.738.238!00E31«19, representada por JAYME BATESTA GONCALVES FILHO. CPF: 023.844.2.8?472, re» 

sãdente e dúmiciiiado a rua Vinte e oito, 691-, centro, ltuiutaba, mg, infra-assinado, DECLARAR/IOS, para 

fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, qtee a ¡ícitante concorda e se submete a to» 

dos estarmos, normas e especificações peninentes ao Edital, bem como, às leis, decrems, portarias e resoâuções cujas 

normaslincidam sobre a presente licitação. Declaraznos ainda, que nos preços cotados já estão inciuidas todas as des- 
pesas com, ítnposto, taxas, seguros, descarga da mercadoria, bem como os ônus. decorrentes de contratação de pessoa!, 

leis trabalhistas. da Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, e outras que direta ou indiretamente incidirem 

sobre a contratada. 

Atenciosamente. 
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ENC: Segue a proposta conforme item 8.13 do Edital 

Assunto: ENC: Segue a proposta conforme item 8.13 do Edital 

De: "Joao Miguel" <joaomiguel@venturefiat.com.br> 
Data: 16/11/2017 14:48 
Para: <licitacoes3@saaepiumh¡.com.br> 

BOA TARDE 

SEGUE ANEXO CONORME EDITAL ITEM 8.13 

João Miguel Franco Júnior 
Consultor de Vendas 

Governo/ Frotístas/ Ducato 
Venture Veículos Ltda 

34-32717000 34-999714513 

-Anexosz 

manual strada completo.pdf 53MB 

x¡ ficha tecnicia strada working cabine dupia.pdf 204KB 

PROPOSTA DE PRECO.pdf 286KB 

@ 

1 de 1 - 16/11/2017 14:56 



 pelo Çiieeãe.  Te|.:(34)327I-7000 - Fox: (34) 
n, u  

A l Ituiutaba, 16 de novembro de 2017. 

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2017 
PROCESSO LICITATORIO N° 306/ 2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 

OBJ ETC: O PRESENTEMCERTAME TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DA'PROPOSTA MAIS VANTA- 
JOSA A ADMINISTRAÇAO, VISANDO A AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, TIPO 
PICK UP, CABINE DUPLA, NOVO, ZERADO DE FÁBRICA, ANO 2017, MODELO 2018, PRIMEI- 
RO EMPLACAMENTO 

PROPOSTA DE PREÇO 
ITEM QTD DESCRIÇAO MARCA E 

MODELO 
UNIT R$ TOT R$ 

1 Aquisição de um Veiculo Utilitário, tipo Pick - up, zerado de fábrica, ano 2017, modelo 
2018, cabine dupla, primeiro emplacamento com as seguintes caracteristicas mínimas: 
1.1 - Motorízação minima de 1.4; 

1.2 - Cabine Dupla; 
1.3 - Cor Branca 

1.4 - Tipo pick-up; 

1.5 - Ano 2017/ Modelo 2018; 

1.6 - Combustivel: gasolina e álcool; 

1.7 - Direção Hidráulica; 

1.8 - Ar condicionado; 
1.9 - Vidros Dianteiros Elétricos; 

1.10 - Travas Elétricas; 

1.11 - Protetor de Caçamba; 

1.12 - Capota Marítima; 
1.13 - Air Bag duplo; 
1.14 - Freios ABS com sistema de antitravamento; 
1.15 - CD player e rádio corn entrada de pendrive instalado no equipamento; 
1.16 - Antena de teto; 
1.17 - Bancos de Couro; 

1.18 - Chave Tipo Canivete ou Chave Desmodrómica; 

1.19 - Apoios de Cabeça; 
1.20 - Tapetes; 

1.21 - E demais equipamentos obrigatórios por Ieí. 

1.22 Garantia minima de 01 (ano) ano, contra defeitos de fábrica e montagem, sem 

limites de quilometragem. 

FIAT 
STRADA 

WORKING 
CABINE 
DUPLA 

66.300,00 66.300,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 66.300,00 (SESSENTA E SEIS MIL E TREZENTOS RE- 
AIS); 
Validade da proposta: Conforme Edital 
Prazo de Entrega: Conforme Edital 
Condições de Pagamento: Conforme Edital 
Garantia: 12 MESES Conforme Edital 
DADOS PARA CRÉDITO EM CONTA CORRENTE: 
FAVORECIDO: VENTURE VEÍCULOS LTDA. 
BANCO: BANCO DO BRASIL 
N” AGÊNCIA: 4202-1 I CONTA CORRENTE: 105110-5 
Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluidos todos os tributos, encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, 

frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente !icitação 



ENC: Segue a proposta conforme item 8.13 do Edital 

Assunto: ENC: Segue a proposta conforme item 8.13 do Edital 
De: "Joao Miguel" <joaomiguel@venturefiat.com.br> 
Data: 16/11/2017 14:48 
Para: <Iicitacoes3@saaepiumhi.com.br> 

BOA TARDE 

SEGUE ANEXO CONORME EDITAL ITEM 8.13 

João Miguel Franco Júnior 
Consultor de Vendas 

Governo/ Frotistas / Ducato 
Venture Veículos Ltda 

34-32717000 34-999734513 

'rf-N 

1de1 

-Anexosz 

manual strada completapdf 5,3MB 

ficha tecnicia strada working cabine dupla.pdf 204KB 

PROPOSTA DE PRECO.pdf 286KB 

W 
21/11/2017 14:32 
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_ ' ltuiutaba, 16 de novembro de 2017. 

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2017 
PROcEssO LIcITATORIO N° 306/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 

OBJETO: o PRESENTE CERTAME TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIs VANTA- 
JosA A ADMINISTRAÇÃO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO 
PICK UP, CABINE DUPLA, Novo, ZERADO DE FABRICA, ANO 2017, MODELO 201a, PRIMEI- 
RO EMPLACAMENTO 

PROPOSTA DE PREÇO 
ITEM QTD DESCRIÇAO MARCA E 

MODELO 
UNIT R$ TOT Rs 

FIAT 
STRADA 

WORKIHG 
CABINE 
DUPLA 

Aquisição de um Veiculo Utilitário, tlpo Pick - up, zerado de fábrica, ano 2017, modelo 
2018, cabine dupla, primeiro emplacamento com as seguintes características mínimas: 
1.1 - Motorização minima de 1.4; 

1.2 - Cabine Dupla; 
1.3 - Cor Branca 

1.4 - Tipo pick-up; 
1.5 - Ano 2017/ Modelo 2018; 

1.6 - Combustivel: gasolina e álcool; 

1.7 - Direção Hidráulica; 

1.8 - Ar condicionado; 
1.9 - Vidros Dianteiros Elétricos; 

1.10 - Travas Elétricas; 

1.11 - Protetor de Caçamba; 

1.12 - Capota Marítima,- 

1.13 - Air Bag duplo; 
1.14 - Freios ABS com sistema de antitravamento; 
1.15 - CD player e rádio com entrada de pendrive instalado no equipamento; 
1.16 - Antena de teto; 
1.17 - Bancos de Couro; 

1.18 - Chave Tipo Canivete ou Chave Desmodrômica; 

1.19 - Apoios de Cabeça; 

1.20 - Tapetes; 

1.21 - E demais equipamentos obrigatórios por lei. 

1.22 Garantia minima de O1 (ano) ano, contra defeitos de fábrica e montagem, sem 

limites de quilometragem. 

66.300,00 66.300,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 66.300,00 (SESSENTA E SEIS MIL E TREZENTOS RE- 
AIS); 
Validade da proposta: Conforme Edita! 
Prazo de Entrega: Conforme Edital 
Condições de Pagamento: Conforme Edital 
Garantia: 12 MESE_S Conforme Edital 
DADOS PARA CREDITO EM CONTA CORRENTE: 
FAVORECIDO: VENTURE VEÍCULOS LTDA. 
BANCO: BANCO DO BRASIL 
N” AGÊNCIA: 4202-1 I CONTA CORRENTE: 105110-5 
Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos. encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, 

frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação 
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16 NOV. 2m¡ 

[J aime Rajbelo Meinberg - Tabelião interino 

l! Lorena Valentin¡ Meinberg Viiela - substituta 
" *eca Damião Lima - Escrevente 

àde Menezes Neto - Escrevente 
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7 g FL: e 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República N” DO PROTOCOLO (um da *mma (mmerdan 'ã A55 \ .v 
Secretaria de Racionalização e Simplificação à?? QQ 
Departamento de Registro Empresarial e Integração P 1'* 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

NIRE (da sede ou filial, quando a Código da Natureza N" de Matrícula do Agente 
sede for em outra UF) Jurídica Auxiliar do Comércio 

31204713175 2062 ENTO 
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Nome: VENTUBE yE|ÇQLQ§ LTDA 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) No FCNIREMP 

requer a V.S“ o deferimento do seguinte ato:     N” DE CODIGO CÓDIGO DO 
VIAS DO ATO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO f EVENTO 'J1?3916223835 

1 | 002 ALTERACAO 

021 1 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

d  Representante Legal da Empresa l Agente Auxiliar do Comércio: 
- Local Nome: ' 

Assinatura: 

g4 @uma 2917 Telefone de Contato: 
Data 

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL 

[j DECISÃO SINGULAR E] DECISÃO COLEGIADA 

Nome(s) Empresariauais) igual(ais) ou semelhanlqs): 

ü SM ' lj Sm Processo em Ordem 
À decisão 

___l'_l 
Data 

E' NÃO àí?! ::Ow-í- ü NÃO ---f_-" Tum-í Responsável 
Data Responsável Data Responsávet 

DECISÃO SINGULAR - 

2” Exigência 3" Exigência 4" Exigência 5” Exigência 
Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) . 

Lg Processo deferido, Publique-se e arquive-se. E¡ É E¡ E' 
E] Processo indeferido. Publique-se. 

_f_fí E 
Data Responsável 

C S ' DE i AO 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 Ú E a 
|:] Processo indeferido. Publique-se. 

:Ifl 
Data Vogal Vogal 

Presidente da 

OBSERVA ÕES RIDA DÚNFÚRME _ . 

Ç SIÇTÉIBFAEJUNTA COMERCIAL “d” “m” 
- " n 3911 P DATA- .__J 

SAAE - PiumhifMG PI 
' l' 

    uma Comercial do Estado de Minas Gerais _ - 

ertifico registro sob o n° 6212875 em 03/02/2017 da Empresa VENTURE VEICULOS LTDA. Nire 31204713175 e protocolo 16689755 P 

13I12I2016. Autenticação: E9B6DF42A61302603154B7?B263053F66342866. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este 
documento. acesse http:lfwvvw.jucemg.mg.gov.br e informe n” do protocolo 16f689.75B-6 e o código de segurança Poqr Esta cópia foi autenticad 
digitalmente e assinada em 14/11/2017 por Marínely de Paula Bomfim w Secretária-Geral. _ _  pág. me 

  



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAI 
Registro Digital 

Capa de Processo 

Identificação do Processo 
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

'l 6/689756-6 .1173916223835 13/12/2015 

Identificação do(s) Assinante(s) 

 

CPF Nome 

823.844.Ê87~72 JAYME BATISTA GONCALVES FILHO 

 
/ái _lj ?a $345; 

' 

CONFERIDA, CONFORME 
SITE DA JUNTA COMERCIAL 

'il 
Página 1 de 'l P ' E EIRA 

Licitações e contratos 
SAAE Plumhl - MG 

Junia Comercial do Estado de Minas Gerais . _, 

Certifico registro sob o n” 6212875 em 0302/2017 da Empresa VENTURE VEICULOS LTDA, Nire 31204713175 e protocolo 166897566 - 
13/12/2016. Autenticação: E9B6DF42A613C2CO3154B77B263053F66342866. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este 
documento, acesse htipzfluirvmnnjucemgmg.gov.br e informe n” do protocolo 16/689756-6 e o código de segurança Poqr Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 14I11I2017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral, 

 
pág.2¡15  
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est-muié:: a tàmàtêâilàaiçãà deshroporean-na: nraàí- matem: :te: .;.s-.c:ásed;aí§e-.- FQassenõa-*ÊIã-iiàillà. 
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e acàgs ràêspecnmos. 'QQFÇÉSÍEÍÇF-êáis fldñ§titnta§ :n92- nüàór» Soêíetâñõla; nàbsenvàrda» a      contribuição, de cada um_ para as result-adnsasoféívãis-;íícà 
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tqntél-rsos sem- o eonsenñímxento; do outro- 55:61:93.8 quem =fica 'asfsjtãfàüfàíííâà ;am   
-Céií-*Lciiíêõeâ -de @têm clízrestc:: ;de 95§Í§aíêñ't§¡;a. para.;   ser ngcifstas»  ívenüa: 
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\FeâíiászlvñderrI-'âíâiíídãtiãmíeñtà ifííiñefãrãitíáçíãã  iíêiâítàilâísêíallê: 

t Í ' - 

JaqueIineA  a de Soma › RA 
Llcltaç = : ecomratos 

SAAE Piumhi - MG 

   
 CONFERIDA, CONFORME 

SITE DA JUNTA COMERCIAL 
DATA: aU i H 119W' 

SAAE - PiumhHMG 

93 

"O X 

  
ÚÍQÍPNÉeGÊÉT-áBashlâdázàm'@W022 - - 

  



CLÂUSULÀ-SÉIIMA 
,,Â'Émíri¡§tra§ãi›_dàsá ociedatíe 
.A ;adíãà-_iñiígçraçâç da; @tíàdgijajçãlé -sérã axar-diga pág-Tiga; génio ^adívmitüiswsadat= Jayme. :ñ'ai:"¡§i'a= 

Gàñtciâlivês mantra. ;quànfíéadtá gcíhíà; .per“r:xi_itíñ=de~êàíeí a_ Tetê   sóeíígs: déàgnactçs nã' zon-traça -âdxfíaj gi; em sita :àeáp_a"r,aígjAg,. 

' cjjelí-'Égerfãgãñ prevístogemaiei. ' ã 
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social" caberá. axcl.usivamen'xe ao. adzmkrísfradczr- fndííczaíczíéj; n20- mpuí díéskar Ezl.á~í~1.$;ú3ãs 

rasirçzixansêa asia  saciédãduá, ânva  pass1va.zií›'enfís.:  :map '?:5.üÊÍÊ§F*-'3;_Õ13ÍÊ::= ¡n~c"!"u§ive* puerãmte 
w-n-. s 

¡nsítlüuigfàes fína aceitas ;e =de_.«càñêzdíto. ?ba FIÇÊÍQ51s= atzáíxas; anixi¡ fzírñíâáâ ;Íeí ?éráããsàâe dia; áddãfhíirííâtñgçãg 

 p.âtilizz«ag~,; :direta ou ÍinÍFeÇta¡ tyuer :seja: :fiaderrab estaduai :Qua sm'u%n-í._c'-J§pa.l, tem: .camcusgag 

âtiqtàxrauigzs. funçizxçàüss-&eriibresaà núíblícààs õiíü  é? ' 

desempenho :de :suasv-Famçfões iai-em' prol cfàassaaiedade, sendb. expr-:esssafttaníeívedadõz à. ulsüx 

@à déírzgmiria.cãaàs.su.qia'lzêm.&clziétbseégarrañíñbs à..só.véi'ie'§íãsí.êa 

panágnafo_ geggndô... ;Ç_)'5.a1_g5â qug *jimgçrtgrzem na zagíienaçâoi¡ a ;QMLQÍUÀQF ÍlÉülÊ-i.,  aãâñãfà? 

ggtj_ifüjçj,l1êñbb'll'i;zçã_ñiâ da¡ s-õtzfleõiàtde¡ para sua =va|'|=cl'à<§e.  ::gírigamt-;íçaíêgxmetnte ãsísíñaü-osã ?noir 

tados osçsótisas.. 

Parágrafo Terceira « o 'ádnííinísxraiiáóñ .não pdder-á' 'Eajze§a3e= =S,g.Ê)ÍSÍÊÍÍEJ:Í=f' ng íiçxerçtcífç; de 'su-as 

“funjçjãfçüs, señdoelhe facultaazg, no limite. 'ate seus gzQHÊsaheS, =$§n$éíífuí¡'r miàí-ridíátãííálà; íàíã 

áoéíêsilãdtfe.. êj$9l§c1ijfi'c$í:1?í$ib V195 FEIEDQÉE'IVQ§ ;ÍÍIÍJQQEULMÊÍHFQÊ- 10%: 535,921??? 191 <5ÊÃPÊVÉSÍÊÂÊ$~ *[1119* E5195 

pçgdjefrãó praticar; ísemprié com' prafo -detesn-íínacíq, saluo- Rana ;os mandatm -juéifííàíàfsi gâggúé 

serãp outarg-aetó: com brain: ¡'rsd;ét=er›mima.dà. 
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Parágraio :Quinto: ~  de. mcurãstraçífa-S fiharífcefñas *(211%  ;tÊàÍÉ§§=   ÍÊÍÂÍEIÉÍÍÂíf 
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.. _ fãlãíüá efsrê; " 

nomeado' novo adminiÉÍr-adpnj, :t a-mbjéfm. pelo. mes rñxã -çgçíõlñli    
 »da xmmíáíâeã  1334155335_ ÇI9LI°IÍQSLQQÍÚL    s-aeíat. ;em reunrããíç; gx. ..ííá;cí.›'l*:d'l.náría~ .çqn.,_çça;  .,    
Ranágrafo_ Sêíimqv- reiíjfpr-ma -çaa-_Í 'ne.r'n.urt-se;raq,_gãicaT ;da   sããáí Ífárãtibiêírâaisíâ   
em .szeu'm=lã'c›_,..corâ-vocatdã espac¡f¡ca=me'nte;paracessadfím; 
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Exercício Bacia l 
lgggñclz-;íõ-g :$íc_'›ê§.Í'E!¡..“ÇêíífwcÍdTrâ 'com o: -ano*=c”ív¡|, "Ihítzíãíldã  íñlâlíãíã 51395459"? iàñÊtrr-ã 9 

térmãnànd. n díasãi;de=ldeZEñ1LbÉ0'3õÍÍm$5.mÍÕ 3'30- 
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Rf-íí-Erílãb .dês Sóc-Tfís 
Ds 'sócios regn-¡resg-ãiç *por cairwcxêaçãç: ldfn. -àd“mí:cifrss:rad9íf*   fqssálquer dós ãêéítãs) 

Éh??  ~-Z<›..-r§ü.i._r2w;ãr.iam$eii§§;  exgaordíñafíarñtãxfítez, sempre: 'que osríntereãses acaçlaía ao -àêítf  
gàuatnc: meseah-seiãujñtês; à.  at» âñjtãíârüê  ntcü-çííícsi gxçraciãíçiã 5Ífi3'_;«'íl;- rãiocfénído¡ ieímé animam-ater 

ãçaâíçg) ísjeñjegtfh 'rg @TESE ritardos pGr-jpirocu rsadbr -cexm _p od eres -esgg_câl.a“í'sz. 

ja~arãgzrgaf_c Erimeir:: _-Àis;.r§g;mI'§ç;$; sick-S:  ;r”ea'l=i'gzuarssee^ã'cz¡r= :na sede :da Àsücíiactadtat, cam ::(1133 

=hbrzaaejpauta› pnavía merxte deáígn=adasaeacbmuhiíeánítã' âiàfà :scãíéiúa Ç§írí1<a'ñ.t§<iíê2í§êñ?â1.à mííiifíiíáàâlá   «em dias. naíeaigaa=rc=ezTçzmrà:régsstradaraeàm ávisji25d§ . FZ9§VÍÉD9Í9§§¡E'É5"ÊÊQ-*SÊ-WÕÉ 
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 Réuiããlãp:Çl.e~;'í1ü9't¡Stà3›-qíué*$'   ñà\;§:o.§;j§:ef“'»“n 

'aPá:tágÍ"faÍQÊS'ég_gN ñ-çjp  _Dertôizlazs àssd*ê1'í=beraçàe's, sérãícaá-Iavnacllas àaxaw na :Livra *Fiegjétáncíz-tííéxzêifêãà;  
ucmusum assuma 

p_c§ügg_ggçàç$ Éaciziis 'Rés§1a*iva._aggs :áfs _aàxgéçõfízàê íiiíftéxffsxjtãà  'flag  s§6<§í6üí$dj§ ctgsííà;  *xàjâiida m-'eñteà através :doi 

vota fd eszsõe-iraís. que. resmas cantam* mAa~ís:-rdé› 30%- tc-íiiíàófugñftià -1':;›1›:>í:iã sã;  íñíáãâitíàçà    
d¡§1;_i;fgi:e,§›,ícfa§ê1:§g| gõcêàíl¡ .Cátia qtgütaegdand aífíirveitm 'a' um' veto.    harãgrafu Úhicp »As -=d.e1íb;2 rsagêiasxsasáíâiã. sà-rãb_;vtndmáíçfasaàzíñãzcrêãññiãíia?«ímã 

Eus-fã. guspiensâvéi qtía'iãçdtã.tggíç°sí 63 sjéçiisss d§c'-lt.líf.à'1*ñ¡. ›p“<§r :está-Eai asovbreua' matkéñfa: que: seria- 

objetojü esta. 

;cm-usamsoàtamaesznmxzgan 
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A-:sdc-iedade: E150-enfznarâtemçdissgtgtãôgqu* uggigia-çãigs;em-scasasdê neêín-acsza;..exc.Ius-§r›;§ud1çta;, 

:aícriçíe._ ñàlê, @da “tíufírigcapgfçíídzaídé .civil de=quaã$quàr §i§Si=$ÊÊ$Í'iF-Ç!SZAÂÔE.C§ IÍEÉWÍÍÔ'“m*d9r5595-*3VÊ¡3ÍÕ3« 

as Fmaveresrd o--:sàõg.y*q=q._ugsf;áIÊÓÉÍÉ;  aé-gxsr-:adçwrntexaaxa auiñaiíialícàsõtisêíüél-üéâêíãlfíãà ::A " ai*  
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fárimeito desta ciâusulà.; 

'lêàrãÍgff-aib Primeira  mas:Hi1p5teses='desieãugaiméntç:«íexgâíéíes .previstas. no.- mpxJ-E .élícaasta 
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:rjàmaííeâceñgeà *pbdeíãçs- ofitíajr- ;pala =çiçígrtíiáíípg'çã* dias :héfüfeífíõâ .n-a -sioc-'íedazé-e: eu (ps-éh 

;pgfjgámef-ÍEG, (Ibis-eus have res, na forma-relé» caputvdesia E|jáu5íjq!;à. 
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CPF Nome 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO ELErRôNIcp N° 10/2017 
PROCESSO LICITATORIO N° 306/2017 
MENoR PREÇO POR ITEM 

OBJETO: o PRESENTE CERTAME TEM POR oszaro A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIs VANTA- 
JosA A ADMINISTRAÇÃO, VISANDO A AQUIsIçÃo DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO 
PICK UP, CABINE DUPLA, Novo, ZERADO DE FABRICA, ANo 2017, MoDELo 201a, PRIMEI- 
RO EMPLACAMENTO 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL 

A Empresa VENTURE VEICULOS LTDA, localizada na rua vinte e oito, 691, centro, Ituiutaba, MG, CNPJ: 

00.738.238l0001-19, representada por JAYME BATISTA GONCALVES FILHO, CPF: 023.844.287-72, re- 

sidente e domiciliado a rua Vinte e oito, 691, centro, Ituiutaba, mg, infra-assinado, DECLARAMOS, para 

fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que a licitante concorda e se submete a to- 

dos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às leis, decretos, portarias e resoluções cujas 

normas incidem sobre a presente licitação. Declaramos ainda, que nos preços cotados já estão incluídas todas as des- 

pesas com, imposto, taxas, seguros, descarga da mercadoria, 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. 

Atenciosamente, 

 
PJ: 0738238100 

r**- 



 

"W 

  Paixão 

  
 

Rua vinte e Oito, 691   '- 'e 

Ituiutaba - Min .E431. . _ '.   pelo clients. 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO ELETRONICO N° 10/2017 
PROcEssO LICITATORIO N° 305/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 

OBJETO: O PRESENTE CERTAME TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTA- 
JOsA À ADMINISTRAÇÃO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO 
PICK UP, CABINE DUPLA, NOVO, zERAOO DE FÁBRICA, ANO 2017, MODELO 2018, PRIMEI- 
RO EMPLACAMENTO 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA EMPRESA EMPRE- 

GADORA 

A Empresa VENTURE VEICULOS LTDA, localizada na rua vinte e oito, 691, centro, Ituiutaba, MG, CNPJ: 

00.738.238/0001-19, representada por JAYME BATISTA GONCALVES FILHO, CPF: 823.844.287-72, re- 

sidente e domiciliado a rua Vinte e Oito, 691, centro, Ituiutaba, mg, infra-assinado, Declaro que não possuí- 

mos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insa- 

lubre 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 27.10.99, que altera a Lei n° 8666/93. 

Atenciosamente, 
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U 

ASSESSOFHR 

Ituiutaba, 05 de Outubro de 2017. 

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA 

Declaramos, sob as penas da Lei, que a Empresa Venture Veiculos Ltda, inscrita no 

CNPJ.: 00.738.238f0001-19, fornece o item abaixo descrito: 

veículo zero km, D4 portas, com capacidade para 05 passageiros incluindo motorista. anolmodelo 2017. 

pintura sólida na cor branca no padrão original de fábrica, motor 1.0, total flex (gasolina e álcool), 4 cilindros. 

potencia do motor 75cv. corn ar condicionado, direção hidráulica. air bag duplo, sistema de freio abs dianteiros 

a disco ventilados e traseiros a tambor. caixa de marcha 5(cinco) a frente e 1(uma) a re, ignição eletronica 

digital, tração dianteira com juntas homocinéticas, embreagem tipo monodisco a seco com mola a disco e 

comando mecânico, amortecedores dianteiros e traseiros hidráulicos, telescópicos de duplo efeito, rodas em 

aço estampado + Pneus 165I70 R13 (mais estepe), volante espumado, vidros e travas eletricas, cintos de 

segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com regulagem de aitura e cintos de segurança laterais traseiros 

retráteis de 3 pontos e central fixo 2 pontos, apoios de cabeça dianteiros corn regulagem de altura, banco 

traseiro rebatível, bancos dianteiros reclináveis. indicador do nivel de combustivel, indicador de temperatura 

da água. com todos os equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN 

informamos tambem que a empresa cumpre elou cumpriu satisfatoriamente as 

obrigações pertinentes ao fornecimento de tais materiais. 

11.352.os4¡ooo1-4? 
su# ASSESSORIA EMPRESARIAL ::rm 

RUA 2a w ser rruraaos 
Por se expressão da Verdade. firmamos o presente, 

CEPÁTÉFÊO 

CEP 33.300.032 

uUlUTABA - minas 653m3  
 Staff/k sessoria Empresarial Ltda. 

 



Venture Veículos Ltda. 
Rua Vinte e Oito. 691 Centro 

Ituiutaba - Minds _,213_ 
Tel.:(34)3271-7000 - Fax: (34   - 

jodomiguel@ventur O' ' . 

  
    A ' Ituiutaba, 13 de novemi 

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2017 
PROCESSO LICITATORIO N° 306/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 

OBJETO: O PRESENTEHCERTAME TEM POR OBJEIO A SELEÇÃO DAÍPROPOSTA MAIS VANTA- 
JOSA A ADMINISTRAÇAO, VISANDO A AQUISIÇAO DE O1 (UM) VEICULO UTILITARIO, TIPO 
PICK UP, CABINE DUPLA, Novo, ZERADO DE FÁBRICA, ANO 2017, MODELO 201a, PRIMEI- 
RO EMPLACAMENTO 

lr-'l' e I V *T'- 

ANEXO Ill 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE 

~"\ HABILITAÇÃO 

A Empresa VENTURE VEICULOS LTDA, localizada na rua vinte e Oito, 691, centro, Ituiutaba, MG. CNPJ: 

00.738.238/0001-19, representada por JAYME BATISTA GONCALVES FILHO, CPF: 823.844.287-72, re- 

sidente e domiciliado a rua Vinte e Oito, 691, centro. Ituiutaba, mg, vêm pelo presente Declarar, 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 an. 32, parágrafo 2° da Lei 11° 8.666/93. 

Sendo esta declaração a expressão da verdade, firmo a presente. 

PJ: 00.738. 8/0001-19 



Ruca Vinfe-e-O-ilo. 691 Cenlr 
Ituiutaba - Minas   

Tel.: (341327 1 -7000 - Fox: (34)3 ,f - 
5 

jooomiguel@venlurefi .a p 
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l_ l Ituiutaba, 16 de novembro t: 
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO ELETRONICO N° 10/2017 
PROCESSO LIcITATORIo N° 306/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 
OBJETO: O PRESENTE cERTAME TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTA- 
JOSA A ADMINISTRAÇÃO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÃRIO, TIPO 
PICK UP, CABINE DUPLA, Novo, zERADO DE FABRICA, ANO 2017, MODELO 201a, PRIMEI- 

RO EMPLACAMENTO PROPOSTA DE PREÇO 
ITEM QTD DESCRIÇÃO MARCA E UNIT R$ TOT Ríí 

MODELO 

 limites de quilometragem. 

1 1 Aquisição de um Veiculo Utilitário, tipo Pick - up, zerado de fábrica, ano 2017, modelo FÍÀT 35-30030 55300.00 

2018, Çabine dupla, primeiro emplacamento com as seguintes características mínimas:  
1.1 - Motorizaçao minima de 1.4; CABINE ,N 1.2 - Cabine Dupla; DUPLA 

x - 1.3 - Cor Branca 

1.4 - Tipo pick-up; 
1.5 - Ano 2017,¡ Modelo 2018; 
1.6 - Combustivel: gasolina e álcool; 

1.7 - Direção Hidráulica; 
1.8 - Ar condicionado; 
1.9 - Vidros Dianteiros Elétricos; 

1.10 - Travas Elétricas; 

1.11 -Protetor de Caçamba; 

1.12 - _Capota Marítima; 

1.13 - Air Bag duplo; 
1.14 - Freios ABS com sistema de antitravamento; 
1.15 - CD player e rádio com entrada de pendrive instalado no equipamento; 

1.16 - Antena de teto; 
1.17 - Bancos de Couro; 
1.18~ Chave Tipo Canivete ou Chave Desmodrômica; 

1.19 - Apoios de Cabeça; 

1.20 -Ta petes; 
1.21 - E demais equipamentos Obrigatórios por lei. 
1.22 Garantia minima de 01 (ano) ano, contra defeitos de fábrica e montagem, sem 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 66.300,00 (SESSENTA E SEIS MIL E TREZENTOS RE- 

AIS); 
Validade da proposta'. Conforme Edital 
Prazo de Entrega: Conforme Edital 
Condições de Pagamento: Conforme Edital 

Garantia: 12 MESES Conforme Edital 
DADOS PARA CREDITO EM CONTA CORRENTE: 
FAVOREClDO: VENTURE VEÍCULOS LTDA. 

BANCO: BANCO DO BRASIL 
N° AGÊNCIA'. 4202-1 I CONTA CORRENTE: 105110-5 Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluidos todos Os tributos, encargos fiscais. trabalhistas. previdenciários. 

frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação 



FCA 

 
Brand Fiat 

   
1. Motor 

Número da cilindros 

Pusiço do motor 

Taxa de compressão 

N° ds valvulas-por ciiindro 

Eixo de comando da valvulas 

Cilindrada tutai (oc) 

Potanoia maxima (cv) 

Torque maximo (kgfm) 
Diâmetro X Curso ' 

2. Ignição 

Tipo de ignição 

3. Atirnentação 

Inieção Eietronica 

Combustivel 

à. Câmbio e embreagem 
Número de marchas ' 

Relações de transmissão 
Tração \ 

Embreagem (tipo) 
5. Sistema de ireios 

'Da serviço 

Traseiro 

Dianteiro 

B. suspensao dianteira ' 

Amortecedores dianteiros 

Elemento slásiioo dianteiro 

Tipo da suspensão dianteira 

7. Suspensão traseira ' 

Elemento elástico traseiro 

Amortecedores traseiros 

Tipo de suspensao traseira 

a. Direção 
Diâmetro minimo da curva 

Tipo de direção 

B. Rodas 

Pneus 

Aro 
10. Paso do velouio 
Paso maximo rebomvet (reboque sem freio] 

Em ordem da marcha (em A) 

Capacidade da carga 

11. Dimensões extamas_ 

Capacidade da caçamba (litros) 

Tanque de combustivel (litros) 

Comprimento do veiculo (mm) 

Largura cio veiculo (mm) 

Altura do veiculo (mm) 

Entra-Eixos (mm) 

Altura do solo (mm) 

Biwia dianteira 

Biloia traseira 

12. Desempenho 
O a 100 kmih 

Velocidade maxima 

4 em linha 

Tm¡ 

10.3511 

rsai. dianteiro 

E 

i 
r 

! 
r 

'r 

i 
I 

. 

.S68 om' 

l 5.0 (G) i 83,0 (E) a 5.750 rpm  12,4 (GM 12,5 (E) a 3.500 rpm 
372,0 x 84.0 mm 

2 

Um no cabeçote 

1 

B 

Magnet¡ Moretti, eiatronica digitei incorporada ao sistema de injeção 

r  
iMagneti Mareili. muitiponto. sequencial 

i GasoünaiEtanoi 

l 

ãõà frente e uma à rá E 'n' 4.213.' 2' - 2.31611' - 1,444 i' 4' 1.029 r' 5* - 0.872 Rã - 3.909 

Dianteira com juntas homocinéticas 
Monodisoo a seco, comando¡ *nico 

Hidrautioo com comando a pedal e ABS 
EA tambor (E de 228 mm) com sapata autooantranta e regulagem automática da jogo 

A disco ventilado (E de 257 mm) oom pinça autuante 

Hidráulicos. pressurizaons a das. telasoúploos de dupio eieiio 

Mota Heiiouidal 
MaoPherson com rodas indeper “ ' 

braços ' n ' \Inr ' e barra 

Mola parabólica longitudinai 
Hidràuiioos. pressurizadoa a gás. tetesoopíoas do dupio efeito 

Eixo rigido tipo Ômega 

_10.7m 

l-¡Meoanica com pinhão e oremalhaira 

BBD intros 

E55 litros 

í-maa mrn 

i 1.664 mm 

E1580 mm 

E2718 mm 
E170 mm 

*mas mm 

'âmago mm 

E134 a(G).'13,2siE) 

ã1íi3kwh[G)I164 kmJh (e) 
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 Assim, adjudico a presente licitação para o(s) Iicitante(s) supracitado(s), pelo vaior total discriminado acima. 

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 306 I 2017 

 
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação e seus membros colaboradores, nomeados pelo(a) PORTARIA 
SAAE-PIU 18/2017, reunidos nesta data. processaram a iicitaçâo 010/2017 na modalidade Pregão Eletrônico, 
decorrente do processo 306/2017, obtendo os resultados discriminado abaixo. 

 
Piumhi - MG, terça-feira, 21 de novembro de 2017 

Sistema: MGFCompras - TennoDeAdjudicacaoDLrpt Pmt 14545 f 2017 



21/11/2017 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2017 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

Licitanet - Termo de Ajudicação 

LICIAT” 
LEGTAÇÓES DPI-UNE 

0(a) pregoeirga) do(a) _SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG comunica aos interessados e 

participantes do PREGAO ELETRONICO N” 01012037 referente: O PRESENTE_CERTAME TEM POR OBJETO A SELEÇAO DA 
PROPOSTA MAIS VANTAJOSA A ADMINISTRACAO, ,VISANDO A AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, TIPO 
PICK UP, CABINE DUPLA, NOVO, ZERADO DE FABRICA!, ANO 2q17, MODELO 2018, PRIMEIRO EMPLACAMENTO 
CONFORME ESPECIFICAÇOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DESTE EDITAL., que ADJUDICA o 

objeto do certame a(s) empresas): 

Fornecedor: VENTURE VEICULOS LTDA - 00.738.238I0001-19 

Item Quant. 

1 1,00 

Unid. Descrição 

un 

Aquisição de um Veiculo Utilitário, 
tipo Pick - up, zerado de fábrica, 
ano 201?, modelo 2018, cabine 
dupla, primeiro empiacamento 
com as seguintes características 
mínimas: 1.1 - Motorização 
minima de 1.4; 1.2 - Cabine 

Dupla; 1.3 - Cor Branca 1.4 - Tipo 
pick-up; 1.5 - Ano 2017/ Modelo 

2018; 1.6 - Combustível: gasolina 
e álcool; 1.7 - Direção Hidráulica; 
1.8 - Ar condicionado; 1.9 - 
Vidros Dianteiros Elétricos; 1.10 - 
Travas Elétricas; 1.11 - Protetor 
de Caçamba; 1.12 - Capota 
Marítima; 1.13 -Air Bag duplo; 
1.14 - Freios ABS com sistema de 

antitravamento; 1.15 - CD player 
e rádio com entrada de pendrive 
instalado no equipamento; 1.16 - 
Antena de teto; 1.17 - Bancos de 

Couro; 1.18 - Chave Tipo Canivete 
ou Chave Desmodrômica; 1.19 - 
Apoios de Cabeça; 1.20 - Tapetes; 
1.21 - E demais equipamentos 
obrigatórios por lei. 1.22 Garantia 
mínima de 01 (ano) ano, contra 
defeitos de fábrica e montagem, 
sem limites de quilometragem. 

httpsz/fiicitaneLcom.brfpelpregaolimpgdj_php?p=MzA5MQ== 

V. Unit. "ma Adjdo 

FIAT STRADA WORK 

CD 

Subtotal R$ 66.300,00 

Total Geral R$ 66.300,00 

V. Unit. 
orçado 

R$ 
66.300,00 R$ 66.300,00 67.583,33 

V. Total . 
orçado Eoonomta 

R* R$ 67.683,33 2,04% 

Subtotal R$ 07.033,33 294W** 

Total Geral R$ 67.683,33 2349/” 

m 



21/11/2017 Licitanet - Atos Oficiais 

Extrato 

Resumo do Pregão Eletrônico 

Órgão Público: SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

Número do Pregão:010/2017 

Descrição: 
0 PRESENTE CERTAME TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA A ADMINISTRAÇÃO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, TIPO 

PICK UP, CABINE DUPLA, NOVO, ZERADO DE FABRICA, ANO 2017, MODELO 2018, PRIMEIRO EMPLACAMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE 

REFERÊNCIA, ANEXO l DESTE EDITAL. - 

Aquisição: MATERIAL 

Tipo: MENOR I 

Pregoeiro JAQUELINE APARECIDA DE SOUZA 

Fim Recebimento Proposta: 14/11/2017 às 08:59:00 Fim Abertura Proposta: 14/11/2017 às 09:59:00 Qtde de Lote: 1 

inicio Abertura Proposta: 14/11/2017 às 09:00:00 Inicio da Disputa: 14/11/2017 às 10:00:00 Prazo Recurso: 10 

Histórico do Pregão Eletrônico 

TIPO ALTERAÇÃO: Data e Hora Nome executante 
Homologação 21/11 12017 DDECID DA SILVA MELO 

Adjudicação 21/11/2017 às 14:44:23 JAQUELINE APARECIDA DE SOUZA 

Publicado 1TI1UÍZO1V às 11:43:15 ODÉCID DÁ SILVA MELO 

Cadastro 11/10/2017 às 14:32:29 JAQUELINE APARECIDA DE SOUZA 

httpszlllicitaneLcom.br/pe/atosgñcíais/index.php# 1/2 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

diretoria saae Iumhi.com.br CNPJ: 23.78z.816f000110 _ 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PIUMHIIMG -Telefax 31-3371-1332 

PARECER JURÍDICO 

 
Trata-se o feito de procedimento licitatório autuado sob o n. 306/2017, na 

modalidade pregão eletrônico “menor preço por item” que recebeu o número 10/2017, tendo 
porobjeto aquisição de um veiculo tipo pick up. 

0 processo foi devidamente autuado e instruído com cotações de pesquisa de 
mercado, orçamento estimado para a contratação, impacto orçamentário, 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, inclusive, o retificado 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 1110520/2012. 

Foi realizada a sessão na plataforma do Pregão Eletrônico com abertura da fase 
de lances, tendo manifestado interesse em participar as seguintes empresas: Venture 
Veiculos Ltda e Strada Veículos e Peças Ltda. 

Após a apresentação dos lances, logrou-se vencedora no certame a licitante 
VENTURE VEICULOS LTDA. 

A empresa disponibilizou para conferência, a documentação de habilitação na 
forma virtual, enviando, posteriormente os originais, juntamente com a proposta final 
ajustada. 

O item foi adjudicado à vencedora, tendo em vista a ausência de interposição 
de recurso. 

- Portanto, conclui-se que os atos realizados guardaram consonância corn a Lei 
n. 8.666/93 e Lei n. 10.520/2000, autorizando, portanto, a homologação do certame. 

É o parecer, sub censura. 

Piumhi, 21 de novembro de 2017. 

A G O 89.733 



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

Piumh¡ - 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$ 66.300,00 
(sessenta e seis mil, trezentos reais), e encaminha-o para a seção de contabilidade. 

M4 
Odécio daiáilva Melo 

Diretor 

Piumhi - MG, terça-feira, 21 de novembro de 2017 

Protocolo..... 14.547 I 2017 

N” Processo... 

T¡P° Processa- Processo de compra 

ModaIidade..... 

Responsável... 

Finalidade ...... .. Homohggação 

21111/2017 00:00:00 

1u¡2.o17 

Pregão Eletrônico 

Sistema: MGFCompras - TermoDeHomologacaootrpt 



21I11f2017 - Licitanet - Termo de Homotogação 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2017 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  
HOMOEOGO o resultado do procedimento licitatorio supracitado, cujo objeto é: 0 PRESENTE_CERTAME TEM 

POR OBJETO A SELEÇAO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA A ADMINISTRACAO, !IISANDO A AQUISIÇAO DE 01 (UM) 
VEICULO UTILITARIO, TIPO PICK UP, CABINE DUPLA, NOVO, ZERADO DE FABRICA, ANO 3017, MODELO 2018, 
PRIMEIRO EMPLACAMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DESTE 

EDITAL., que foi ADJUDICADO à(s) empresa(s): 

Fornecedor: VENTURE VEICULOS LTDA - 00.738.238ID001-19 
V. Unit. V. Total V. Unit. V. Total Adjdo Adjdo orçado_ orçado E°°“°“'¡“ Item Quant. Unid. Descrição ' Marca 

Aquisição de um Veículo Utilitário, 
tipo Pick - up, zerado de fábrica, 
ano 2017, modelo 2018, cabine 
dupla, primeiro emplacamento 
com as seguintes características 
mínimas: 1.1 - Motorização 

_ j mínima de 1.4; 1.2 - Cabine 
Dupla; 1.3 - Cor Branca 1.4 - Tipo 
pick-up; 1.5 - Ano 2017/ Modelo 

2018; 1.6 - Combustível: gasolina 
e álcool; 1.7 - Direção Hidráulica; 
1.8 - Ar condicionado; 1.9 - 
Vidros Dianteiros Elétricos; 1.10 - 
Travas Elétricas; 1.11 - Protetor 

1 1,00 un de Caçamba; 1.12 - Capota 
Marítima; 1.13 - Air Bag duplo; 
1.14 - Freios ABS com sistema de 

antitravamento; 1.15 - CD player 
e rádio com entrada de pendrive 
instalado no equipamento; 1.16 - 
Antena de teto; 1.17 - Bancos de 

Couro; 1.18 - Chave Tipo Canivete 
ou Chave Desmodrômica; 1.19 - 
Apoios de Cabeça; 1.20 - Tapetes; 
1.21 - E demais equipamentos 
obrigatórios por lei. 1.22 Garantia 
mínima de 01 (ano) ano, contra 
defeitos de fábrica e montagem, 
sem limites de quilometragem. 

FIAT STRADA WORK R$ R$ 
CD 663100100 R$ 66.300,00 67.683,33 R$ 67.683,33 2,04% 

Subtotal R$ 
67.683,33 

Total Geral R$ 
67.683,33 

Subtotal R$ 66.300,00 2,04°/o 

Total Geral R$ 66.300,00 2,04°/o 

Para que produza seus jurídicos e legais efeitos nos termos da Lei n° 10.520/02. 

PIUMHI-MG,.21 de Novembro de 2017. 

\ 
ooécro DA; ILVA MELO 

DIRETORÍEXECUTIVO 

httpszlflicitanet.com.brIpeIpregao/impjomolog.php'?a=1&p=MzA5MQ== 111 
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Ventura Veículos Ltda. E" ' l  
À Rua 2a n? 591 . Centro \argç _  Ituiutaba - MG - CEP: 38.300-032 “Em .  " 

Fone: (34) 3271.7000 
Fax: (34) 3271 -7007 

Venture Veículos Ltda. 
Rua Dom Bosco, n.” 1126 - B. Estudantil 
Frutal - MG - CEP: 38200-000 
Fone: (34) 3421 - 1700 
Fax: (34) 3421 - 1707 

   



 ' Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
licitacoes@_ saaepiumhimomJJr 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 LICITAÇAO 

CONTRATO N° 88/ 2017 

PREGÃO ELETRÔNICO DE N” 10/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 306/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 

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 representada pelo seu Diretor Executivo Sr°. Ódecio da 

Silva Melo, brasileiro, casado, Engenheiro Civil Pós Graduado em Saneamento e Meio Ambiente, 

portador da Cédula de Identidade n° 645.658 SSP/MG e CPF n° 236.095.166-15, residente e 

domiciliado nesta cidade de Piumhi/MG, doravante denominado apenas por SAAE PIUMHI-MG 

nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.250/02, da Resolução n° 114/2011 e 

suas alterações, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas 

apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO N° 1012017, por deliberação da Pregoeira Oficial e 

Equipe de Apoio, e homologada pelo Diretor Executivo, Sr. Odécio da Silva Melo, e a empresa 

VENTURE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF n° 00.738.238/0001-19, estabelecida na Rua 

Vinte e Oito n° 691, Bairro Centro, Ituiutaba-MG, CEP n° 38.300-082, representante legal Jayme 

Batista Gonçalves Filho, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n° MG 907.907 SSP/MG, 

inscrito no CPF n° 823.844.287-72, doravante denominado apenas por CONTRATADO, tendo 

em vista o resultado do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, homologado 

em 21/11/2017, fica justo e contratado sob o regime da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, 

com suas posteriores alterações, observadas as condições enunciadas nas cláusulas que se 

seguem. 

Cláusula Pr¡meira:- DO FUNDAMENTO 

Este instrumento contratual fundamenta-se no edital Pregão Eletrônico n° 10/2017. 

Cláusula Segunda:- DO OBJETO 

0 objeto do presente Contrato é A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO 
PICK UP, CABINE DUPLA, NOVO, ZERADO DE FÁBRICA, ANO 2017, MODELO 2018, 

PRIMEIRO EMPLACAMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE 

REFERÊNCIA, ANEXO I DESTE EDITAL. gt  ils . 
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 Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 
licitacncs@sanegiumhi.c0m.br CNPJ: 23.782.816ll]001-10 

Autarquia Municipal (Lei 103590) Praça Zeca Soares, 211 -› 37925-000 PIUMHUMG v- Tclefa¡ 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇAO 

cód. 
Produto 

SAAE 

Item Especificação Marca¡ Unid. 
Modelo 

Qtde. ç Preço 
Unitário 

Preço Total 

004947 01 FIAT 
STRADA 

HARD 
WORKING 

CD 1.4 
EVO FLEX 
3P 2017 

Aquisição de um Veículo UNID. 01 

Utilitário, tipo Pick - up, zerado 
de fábrica, ano 2017, modelo 
2018, cabine dupla, primeiro 
emplacamento com as seguintes 
características mínimas: 

R$ 66.300,00 

1.1 - Motorização mínima de 1.4; 
1.2 - Cabine Dupla; 
1.3 - Cor Branca 
1.4 - Tipo pick-up; 
1.5 - Ano 2017/ Modelo 2018; 
1.6 - Combustível: gasolina e álcool; 
1.7 - Direção Hidráulica; 
1.8 - Ar condicionado; 
1.9 - Vidros Dianteiros Elétricos; 
1.10 - Travas Elétricas; 
1.11 - Protetor de Caçamba; 
1.12 - Capota Marítima; 
1.13 - Air Bag duplo; 
1.14 - Freios ABS com sistema de 

antitravamento; 
1.15 - CD player e rádio com 

entrada de pendrive instalado no 

equipamento; 
1.16 - Antena de teto; 
1.17 - Bancos de Couro; 
1.18 - Chave Tipo Canivete ou 

Chave Desmodrômica; 
1.19 - Apoios de Cabeça; 
1.20 - Tapetes; 
1.21 - E demais equipamentos 

obrigatórios por lei. 
1.22 Garantia mínima de 01 

(ano) ano, contra defeitos de 
fábrica e montagem, sem limites 

de quilometragem. L_ 

R$ 66.300,00 

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

I ~ Os preços ofertados peIa(s) empresa(s) signatária(s) do presente contrato são os constantes 
da planilha de preços anexa deste instrumento, de acordo com a respectiva classificação, e neles 

já estão inclusos todas as despesas com transportes, imposto, taxas, seguros, descarga dos 

produtos, 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; 7 Fl' 

 2 
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 Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 
licitacoes@saaepiumhi.com.hr CNPJ: 23.782.816/0001-10 

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

comssÃo DE LICITAÇAO 
II- Da Vigência: O prazo de vigência do contrato será de 40 (quarenta) dias, iniciando-se 
na data de 21/11/2017 e encerrando-se na data de 31/12/2017, contados após 

assinatura do contrato e emissão da Nota de Empenho nos termos da Lei, podendo a qualquer 

tempo ser alterado ou prorrogado anualmente caso haja interesse entre as partes, mediante 

termo aditivo, conforme art. 57 da lei 8666/93. 
Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as 

alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, o presente Contrato será, 

cancelado, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 

III - Da dotação orçamentária: As despesas decorrentes do presente contrato, correrão à 

conta da dotação orçamentária consignada no Programa 17.512.0449.2170 e Elemento 
4.4.90.52, do orçamento do SAAE em vigor, segundo o novo Plano de Classificação Funcional 

Programática, e demais disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em combinação com inciso V, 

do art. 55, da Lei n° 8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei Complementar n° 

101/2000. 

cláusula Quarta- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

As condições de pagamento estão de conformidade com o edital Pregão Eletrônico nO 10/2017- 

Termo de Referência Anexo I. 

Cláusula Quintal- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA E DO 

CONTRATANTE 

As obrigações e responsabilidades da Contratada e do Contratante estão de conformidade com 

o edital Pregão Eletrônico n° 10/2017 - Termo de Referência Anexo I. 

Cláusula Sextal- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO/PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO E 

DAS PENALIDADES 

A5 condições de recebimento/prazo de entrega e as penalidades estão de conformidade com o 

edital Pregão Eletrônico n° 10/2017 - Termo de Referência Anexo I. 

Cláusula Sétima:- GESTÃO [FISCALIZAÇÃO oo CONTRATO 

O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a conferência 

do veículo, será realizada pela servidora do SAAE Sônia Roseni Costa Matrícula n° 0039, 

acompanhada pelo servidor Adilson Jose Pereira, Chefe Seção de Redes Ramais Água e 

$043 



 Serviço Autónomo de Água e Esgoto 
licitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.131 6/0001-10 

Autarquia Municipal (Lei l035f90) Praça Zeca Soa res, 21] - 37925-000 PIUMHUMG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSAO DE LICITAÇÃO 
Elevatórias 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. 
§1° - A servidora Sônia Roseni Costa do SAAE atuará como gestor e fiscalizador da execução do 

objeto contratual, acompanhado do servidor Adilson Jose Pereira Chefe Seção de Redes Ramais 

Água e Elevatórias. 
§2° - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem 

a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes deste 

Contrato 

cláusula 0itava:- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do edital Pregão Eletrônico n° 10/2017 - 

Termo de Referência Anexo I. 

Cláusula Nona:- DO FORO 

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

Piumhi-MG. 

Por estarem, assim, justos e contratados assina o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Piumhi-MG, 21 de novembro de 2017. 

\ 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU E ESGOTO DE PIUHMI-MG 

Eng° Odécio d Silva Melo 
piretor Executivo 

-Orgão Gerenciador- 

   4 e Batista Gonçalves Filho r' n . . a . 
SOCIO Proprietário 

Testemunha :    Jaqueline cida de Souza 
RG n° MG .789.067 

WP 
Sônia Roseni Costa 
RG l1° 2655.67 

 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG: EXTRATO 
CARTA CONTRATO N°088/2017: Referência: Processo Licitatório n° 
306/2017, Modalidade: Pregão Eletrônico N° 10/2017. Contratante: 
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. Contratada: VENTURE 
VEÍCULOS LTDA. Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo utilitário, 
tipo pick up, cabine dupla, zerado de fábrica, ano 2017, modelo 2018, 
primeiro emplacamento, para atender a demanda da autarquia SAAE 
Piumhi-MG. Valor Total da Carta Contrato: R$ 66.300,00 
(Sessenta e seis mil e trezentos reais). Vigência: 40 (quarenta) 
dias iniciando-se na data de 21/12/2017 e encerrando-se na data de 
31/12/2017. Dotação Orçamentária: no Programa: 
17.512.0449.2170 e Elemento: 4.4.90.52. Odécio da Silva Melo - 
Diretor Executivo do SAAE. Piumhi, 21 de novembro de 2017. 

 

CERTIFICAMOS PARA FiNS DE CUMPRIMENTO 
A0 DISPOSTO NO ARTIGO 72 DA El ORG NI A 

MUNIC|PAL QUE PUBLI UEI MQ 0A- 

9 NO QUADRO DE 

AVISO DO MUNICÍPIO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. 

PR 'a l 
Licitações contratos 

SAAE Piumhi - MG 


