
n   Aiônomo de gua e Esgoto 

'- e X. 'L 1255151120 PREÇOS N° 09/2017  .LICITATORIO N° 317/2017 

n 'Empresa para o fornecimento de: Aditivo, 
= J -Abieseí 35-500, Oleo LubrífícanTe, Óleo Motor' e 

rtüátíte-.Pam veículos pertencentes a froTa SAAE. 

FORNECEDORES: 
nara? MECÂNICA DE AUTOS EIRELLI-EPP 
MÁXIMO 'PEÇAS a PRODUTOS LTDA- EPP 

IFETROQUALY COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA 

PASTA 01 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços 

Pedido N° Pedido de compra de bens materiais ' Aplicação 2.017 Data do pedido: 0911012017  Í  7 solicitante Adilson Jose Pereira Responsável: SRC 

Despesa: 87 ^Çã°--- 03.001.000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Agua U 

Fonte de FBCUFSO --------- -› 100 - Recursos ordinários Código da aplicação 11000 

Elemento de despesam. 3.3.9030 Material de Consumo Sublílemento: 01 

Caráter de urgencia; Normal Combustíveis Automotivos 

317 l 2.017 - 0 Finalidade: AQUISIÇÃO ÓLEO DIESEL S-500 PARA ATENDER AOS VEICÚLOS SAAE 

Cod do item Especiñcação tecnica do item Pedido Autorizado Unidade 

;soooooooaoz OLEO DIESEL 5-500 ORIGINAL 144.ooo,oooo 44.ooo,oooo LT 

Local de entrega ......... .. SAAE-PRAÇA ZECA SOARES. 211 CENTRO 

Observações ............. .. AQUISIÇÃO ÓLEO DIESEL S-SOD PARA ATENDER AOS VEICULOS SAAE 
Compra interna 

' Adilson .Jose Pereira 

Sistema: MGFCompras - PedidoDeCompram .rpt Página 1 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 - 23.782.816i0001-10 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços 

Pedido N° Pedido de compra de bens materiais Aplicação 2.017 Data do pedido: 0911012017  l  7 solicitante Adilson Jose Pereira Responsável: SRC 

Despesa: 8T Ação... 03.001 .000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Agua U 

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

Eiemento de despesa... 33.90.30 Material de Consumo Subaemenwí 37 

Caráter de urgencia: Normal Material para Manutenção de Veiculos 

317 i' 2.017 - 0 Finalidade: AQUISIÇÃO DE ARLA PARA VEÍCULOS DO SAAE-PIUMHI-MG 

Cód do item Especificação técnica do item Pedido Autorizado Unidade 

,oooooooiesa ARI-A 32 10,0000 10,000:: GL 

Local de entrega ......... .. SAAE-PRAÇA ZECA SOARES. 211 CENTRO 
Observações ............. .. AQUISIÇÃO DE ARLA PARA VEÍCULOS DO SAAE-PIUMHI-MG 
Compra interna 

Adilson Jose Pereira Qi., 
Sistema: MGFCompras - PedidoDeCompram .rpt 

Página 1 



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

Piumhi - MG 

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Pedido N° 

526 l 2017 

Pedido de compra de bens materiais 

solicitante Adilson Jose Pereira 

Despesa: 87 Açãom 

FOHIE de FCCUFSO ......... ..  - Recursos Ordinános 

EIememü de de5l3e33---- 3.3.9030 Material de Consumo 

Código da aplicação 

Aplicação 2.017 Data do pedido: 09H 012017 

Responsável: SRC 

03.001 .000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Água U 

11000 

subElementoz 02 

Caráter de urgência: Norma¡ Lubrificantes Automotivos 

317 JI 2.017 - 0 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DO SAAE-PIUMHI-MG 

Cód do item Especificação técnica do item Pedido Autorizado Unidade 

/00000004571 ADITIVO ANTICORROSIVO PARA RADIADOR 100000 1010000 LT 

\00000004309 GRAXA AZUL( 20 KG) 4,0000 4,0000 GL 

00000001055 GRAXA LUBRIFICANTE A VBASE DE SABÃO LITIOIGRAU N.L.G.I 2 (20 KG ) 30000 30000 GL 

00000002317 OLEO LUBR|FICANTE RT4 15W40 40,0000 40,0000 GL 

00000001379 OLEO LUBRIFICANTE 20W50 300000 300000 Ln-Ro 

00000000350 OLEO LUBRIFICANTE 2T 200000 20.0000 L1- 

00000001530 OLEO LUBRIFICANTE 68 ALTA PERFORMANCE SISTEMA HIDRAULICA 5,0000 5,0000 GL 
GRAU ISO VG (20 LITROS ) 

00000002373 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DIESEL TURBINADO 15W4O (20 LT ) 5.0000 50000 GL 

00000001529 OLEO LUBRIFICANTE FREIO VEGETAL 1OW30 ( 20 LT ) 4,0000 40000 GL 

00000000725 ÓLEO LUBRIFiCANTE TRANSMISSÃO 20w30 (2o LT ) 30000 30000 G1_ 

00000004313 OLEO MOTOR 10W040 SN 100000 100000 L1- 

00000001047 OLEO MOTOR SAE 20W40 100000 100000 Ln-RO 

00000004733 OLEO SINTETICO 10W4O 2010000 200000 L1- 

' _.Ica| de entrega ......... .. SAAE-PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 

Observações ............. .. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DO SAAE-PIUMHI-MG 
Compra interna 

 j 
Adilson .Jose Pereira 

Sistema: MGFCompras - PedidoDeCompra01 .rpt Página 1 



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

Piumhi - |lllG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Processo de Compra 

Processo de Compra N° Processo de Compra Bens 

317 I  7 Carater de urgência: compra normal Prazo limite de entrega 

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

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

Item C-d-n-clipo prod Descrição do produto  005707120.; 06027"- 
1 00000004871 ADITIVO ANTICORROSIVO PARA RADIADOR 0g LT(s) 

2 00000001953 ARLA 32 103o GL(s) 

:j 3 00000004809 GRAXA AZUL (20 KG) 4,09 GL(s) 
4 00000001055 GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO LITIOIGRAU N.L.G.l 2 (20 KG) 3,00 GL(s) 

5 00000000802 OLEO DIESEL 5-500 ORIGINAL 144.000,00 LT(s) 

e 00000002317 OLEO LUBRIFICANTE RT4 15w40 40,00 GL(s) 

7 00000001879 OLEO LUBRIFICANTE 20w50 30,00 LITRO(s) 

a 00000000300 OLEO LUBRIFICANTE 2T 20.00 LT(s) 

9 00000001530 OLEO LUBRIFICANTE 68 ALTA PERFORMANCE SISTEMA HIDRAULICA-GRAU ISO VG 5,00 GI-(s) 

10 00000002878 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DIESEL TURBINADO 15w40 (20 LT) 5_oo GL(s) 

11 00000001529 OLEO LUBRIFICANTE FREIO VEGETAL 10w30 ( 20 LT) 4,00 GL(s) 

12 00000000725 OLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO 20w30 (20 LT) 3m GL(s) 

13 00000004813 OLEO MOTOR 10w040 SN 10,00 LT(5) 

14 00000001047 OLEO MOTOR SAE 20w40 10,00 LITRO(s) 

15 00000004788 OLEO SINTETICO 10w40 20,00 LT(s) 

dbjeto: AQUlStÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500, ÓLEOS LUBRIFlCANTES (MOTOR E TRANSMISSÃO), 
ADITIVOS, ARLA E GRAXA, PARA ATENDER A DEMANDA PARA EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DO 
SAAE-PIUMHI-MG 

Sistema: MGFCompras - ProcessoDeCompram .rpt Página 1 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 2378213161000 - 

Piumhi - MG 

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

Autuação 

Aos 9 dias do mês de outubro de 2.017, autuei o processo de compra 317 l 2017, o qual foi devidamente 
-,.rotocolado conforme registro de protocolo abaixo. 

Piumhi - MG, segunda-feira_ 9 de outubro de 2017 

I 

Odécio da Sllv Melo 
Diretor 

Protocolo..... 1104912017 09/10/2017 00:00:00 

N” Processo... 317 I 2.017 

TÍPO PFOCBSSO.. Processo de compra 

Responsável... Odecio da Silva Melo 

Finalidade ...... .. Autorização do ordenador concedida. Classificar o g i 

___ ..-J 

Sistema: MGFCompras - TermoDeAutuaçãoDtrpt 



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 

Carater de urgência: compra norma¡ Data dO PTOCBSSOi 09/10/2017 

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

11.614.481/0001-41 GABRIEL COSTA COMERCIO E DERIVADOS PETROLEO LTDA 09/10/2017 

80.954.555/0001-01 MAUCOR DISTR|BUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA 09/10/2017 

20.575.999/0001-04 OPIL ORGANIZACOES P1RAMIDE LTDA 09/10/2017 

05.245.166/0001-91 PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 09/10/2017 

'W049.272/0001-e2 POSTO I LTDA 09/10/2017 

Sistema: MGFCompras - FornecedoresConvocados/IH.rpt Página 



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

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N” Fornecedor: 11.614.481I000141 Data hora cotaçáo:09l10I2017 
GABRIEL COSTA COMERCIO E DERIVADOS PETROLEO LTDA 

317 l 2017 AV.FRANCISCO MACHADO DE SOUZA, 92s 

PIUMHI - MG 

Contato: GUTO 

Local entrega SAEE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 30 dias Prazo entrega: 10 dias 

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

,c\0000004a71 ADITIVO ANTICORROSIVO PARA RADIADOR 10,00 LT(s) 28,5000 
' J Marca: STP ADITIVO 

Modelo: 

00000001953 ARLA 32 10,00 GL(s) 42.0000 

Marca: 

Modelo: 

00000004809 GRAXA AZUL(20 KG) 4,00 GL(s) 4700000 

Marca: REGAL STARFAK 

Modelo: 

00000001055 GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO LlTIO/GRAU N.L.G.I 2 (20 KG) 3,00 GL(s) 1044400 

Marca: CHASSI 2 

Modelo: 

00000000802 OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL 144.000,00 LT(s) 3,4530 

Marca: ALE 

Modelo: 

3000002317 OLEO LUBRIFICANTE RT4 15W40 40,00 GL(s) 2195000 
Marca: SHEL RlMULA 

Modelo: 

00000001879 OLEO LUBRIFICANTE 20w50 30,00 LITRO(s) 16,0000 

Marca: TEXACOIHAVOLINE 

Modelo: 

00000000350 OLEO LUBRIFICANTE 2T 20,00 LT(s) 160000 

Marca: LUBRAX 

Modelo: 

00000001530 OLEO LUBRIFICANTE 68 ALTA PERFORMANCE SISTEMA HIDRAULICA G 5,00 GL(s) 208,0000 

Marca: TEXACO HIDRÁULICO ea 

Modelo: 

..ã Sistema: MGFCompras - Cotacao01.rpt Págma 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N” Fornecedor: 11514481 10001.41 Data hora cotaçãozo9i1ol2üi7 
GABRIEL COSTA COMERCIO E DERIVADOS PETROLEO LTDA 

Sistema: MGFCompras - 001303001 .rpl 

31 7 l 2017 AVFRANCISCO MACHADO DE SOUZA, 926 

P|UMH| - MG 

Contato: GUTO 

Local entrega SAEE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 30 dias Prazo entrega: 10 dias 

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

00000002570 OLEO LUBRIFlCANTE DE MOTOR DIESEL TURBINADO 15w40 (2o LT) 5,00 Gus) 2480000 

a Marca: TExACorrDx/URSA 

Modelo: 

00000000725 OLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO 20w30 (RETRO) (20 LT) 3,00 GL(s) 2900000 
Marca: TDMIOlL 

Modelo: 

00000004813 OLEO MOTOR 10w040 SN 10.00 LT(s) 21.5000 

Marca: TEXACOIHAVOLINE 

Modelo: 

00000004733 OLEO SINTETICO1OW4D 20,00 LT(s) 300000 

Marca: TEXACOIHAVOLINE 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 513.915,32 

"W. 

Página 2 



 

Fwd: Cotações de Preços 

Assunto: Fwd: Cotações de Preços 

De: licitacoesz <|icitacoesz@saaepiumhi.com.br> 
Data: 03/10/2017 13:56 
Para: porta|dacanastra@yahoo.com.br 

Guto, 

Boa tarde, 

Precisamos da cotação de preços dos itens em anexo, para formulação do 
preço base, favor nos retornar com a maior brevidade possivel! 

Grata, 

Ângela Costa 

/'y Setor de Licitações e Contratos 

SAAE de Piumhi 

-Anexos 

COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG COMBUST|VE|S.pdf 74,0KB 

lde 1 03/10/2017 13:57 



Re: Fwd: Fwd: Cotações de Preços 

Assunto: Re: Fwd: Fwd: Cotações de Preços 

De: Posto Portal da Canastra <pporta|dacanastra@yahoocom.br> 
Data: 06/10/2017 09:33 
Para: Iícitacoesz <Iicitacoes2@saaepiumhi.com.br> 

Em terça-feira, 3 de outubro de 2017 14:27:46 BRT, licitacoes2 <Iicitacoes2@saaepiumhi.com.br> escreveu: 

Daisy. 

Boa tarde, 

Precisamos da cotação de preços dos itens em anexo, para formulação do 
preço base; favor nos retornar com a maior brevidade possível! 

Grata, 

Ângela Costa 

Setor de Licitações e Contratos 

SAAE de Piumhi 

-CCF061 0201 100000. jpg 

1 de 3 06/10/2017 11:10 



 
Serviço Autônoma de .àgua e Esgoto 

'iãiiàcãàâãêfêêjãíàalhtsêmàã CNM 23332 535/5303,- as; 

kutarzgui:: Municipaí §Leí'1i§3§f33ê?;a;a Zeca Soares, 211 - ?WQS-MEG Faumzazjmu' - Tarada:: 3"¡ 3533-1532     
          ° . .í '_ - .-'  .u. - 

 gaísíedj (bai) 61 @um JPA. ;Êáíiph ,sÍfiftÀ 

Endereço: êv7§r~rm1rpa w ¡jÊfc/«Ãmrvsb ,%âC; 
Teiefong9ã%;;i "à f @às 

CNPJ:    In5crâçãoEstaduai:___________ 

E  .$522 

., W 
3935311:? É¡ f: _ 

   Prazo de Entrega: ; n 

Hidraulica Grau 68 Iso ;aêàhàüiíü ,_. 6g 
930g: 

CÓD. DO . Especíñcação de Preço Preço “E” ::moura “m” uma' ” Objeto "Em Unitário Tora: 

1 0802 144.900 LT Óteo Diesel 35-500 
arígârla¡  g  

2 uzsva os GL Ólae motor www aos. 'W ' A 

73.35% a .í #3 ce» 
3 0725 93 GL Ólen :se transmissão ?b H ' 

ZDWED 2G Litros a i L  
4 01055 03 Gi. Graxa R2 2G Kg gnggif   
S 01953 1a Gi_ ARLA 32 29 Litros à? 6%¡ 

1' 

e 01529 4a LT Oleo Vegetal :uwao 
2o i. 

7 01530 as GE_ Oleo Lubrificante :Eita o 
Performance Sistema 'z éâá” 

Vegetat 29 Litros @g 

8 01047 10 LT Oleo Motor ::oww 1 t. 

9 01879 3o u' Luiíríífiííãgãte Minara! TE, 4,40., _ 

1:3 04313 20 LT Oleo Mot-ar 109x149 1 L »r . w 
iÊaÊIÊMp-?d 52 (1557 

1 1 80360 20 LT oleo Lubrificante 2? LL¡ “à ,g 

1a. _jéfü 
12 04?88 20 LT meu Sintético 1 Litro 6:21:35( 2g @Ú 

13 04309 o:: GL Graxa A211! 2o Kg ;âswâgêi à?? . 
?ñ . *- .i Í ?É é: 

14 04873. i0 LT Aditivo Master Parts 3T? 
A t¡ " MWM 1 L f! COWOSIVO ÂDBQVC   _% 

:s 02317 4:3 e: g óleo matos» :Swan 5 ,g ,j 4 a. 

'É 814)( 28 Litros ?d-Hmm  SU Í . 1 

DATA: 

Assinatura representante iega¡ 



 Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Sisiema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 80.954.555/0001-01 Data hora cotação:09l10›'2017 
MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA 

317 l 2017 RUA EZILDA SCHMIDT COELHO, N” 01 LOTEAMENTO SUVEC 

SÃO JOSÉ - SC 
Contato: www.maucor.com.br 
Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Vaiidade 30 dias Prazo entrega: 10 dias 

Cod produto Descrição I Marca e Modelo proposio pelo fornecedor Quaniidade unidade Preço unitário 

00000001529 OLEO LUBRIFICANTE FREIO VEGETAL 10w3o ( 20 LT) 4,00 GL(5) 275,630:: 

Marca: PETRONAS 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 1.102,52 

"N. 

Sistema: MGFCompras - Cotacao01 .rpt 
Página 1  



OQHO/ggi? maucortszPetronas Arbor Mtf 10w30 Bd-2OI - Comprar Online 

Maucor 
LUBRÊFÍCANTÉS 

n. 

 
 1       
 :) faça uma busca em nosso site É 

Petronas Arbor Mtf 10w30 (Llomprar 
Fluidos Multifuncionais 

PETRONAS ARBOR MTF 10w30 

EmbalagemzBü-ZOL :ÇHÍÊÊÃ: 

TÍDOZFLUÍDÓS MULTIFUNCIONAIS 

NCM;27101932 Condição: Produto Novo 

ANP;6205Q5001 Disponibilidade: Disponível 

f¡ Código Maucor: 020120 Ê§:';"§a7§,',,§ÍÉÊI:[a 

F rei:: G ratís 

PARA OS ESTADOS! 

SC 
em compras acima de: 

Passe o mouse para ampliar a imagem   
Imagens meramente ilustrativas 

Valor Êâ 237553 

Possuímos este produto em outras embalagens: Tambor com ?DBL Caixa com 6 unidades de em 36H53 3 X de R3 9'? ,353 
41. 

COlTipiêãl' 

Preços para Pessoas fisicas e jurídicas não contribuintes do ICMS. 

Degrãriçâo Geral 

PETRONAS ARBOR MTF 10w30 

SAE 1OW-3O - API GL~4 - ALLISON 0-4 - ZF TE ML 03E - MASSEY FERGUSON 
M4135 - VOLVO WB-101 - CAT-TOZ - JOHN - DEERE JZOCIJZOD 

Lubrificante multifuncional desenvolvido para uso em 
“ transmissão. diferencial, sistemas hidráulicos, freios a óleo 

e comandos finais (U.T.T.0.) de tratores e máquinas agrícolas 
de lerraplenagem. 

Produtos Semeíltantes 

Lubrax Unítractor 

Lubrax Grans THF *~ 

Petronas Arbor MTF 

ERlME TDH 

Mobil 424 
 

https:flmvwmauconcombrldelalheproduto/PETRONAS-PETRONAS-ARBOR-MTF-10W30-BD-20L_020120.htmI?gshop=TO&gclid=EAlaIQobCh... 1/3 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° 

317/2017 

Fornecedorí 20.575.999/0001-04 
OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA 

RUA PADRE ABEL,638 

PIUMHI - MG 
Contato: ROBERTA 

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

Data hora cotaçã0:09l10l2017 

Prazo entrega: 10 dias 

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

00000004871 ADITIVO ANTICORROSIVO PARA RADIADOR 

Marca: STP 

Modelo: 

10,00 LT(s) 200000 

00000001953 ARLA 32 

Marca: 

Modelo: 

10,00 GL(5) 55.0000 

00000004809 GRAXA AZUL ( 20 KG) 
Marca: INGRAX 

Modelo: 

4,00 GL(s) 4404000 

00000001055 GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO LITIOIGRAU N.L.G.I 2 (20 KG ) 

Marca: IPIRANGA 

Modelo: 

3,00 GL(5) 1900000 

00000000802 OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL 
Marca: IPIRANGA 

Modelo: 

144.000,00 LT(s) 3.4090 

W000002317 OLEO LUBRIFICANTE RT4 15W40 

Marca: SHELL 

Modelo: 

40.00 GL(S) 2600000 

00000001879 OLEO LUBRIFICANTE 20W50 

Marca: IPIRANGA 

Modelo: 

30.00 L|TRO(s) 17,0000 

00000000360 OLEO LUBRIFICANTE 2T 

Marca: IPIRANGA 

Modelo: 

20.00 LT(s) 17,0000 

00000001530 OLEO LUBRIFICANTE 6B ALTA PERFORMANCE SISTEMA HIDRAULICA G 

Marca: SHELL 

Modelo: 

5.00 GL(s) 3056000 

Sistema: MGFCompras - Cotacao01.rpt 

“I 
Página 1 



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

Sistema; Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 20.575.999/0001-04 Data hora cotação:09l10f2017 
OPIL ORGANIZAÇÕES PIRAMIDE LTDA 

317 / 2017 RUA PADRE ABEL,638 

PIUMHI - MG 

Contato: ROBERTA 

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 30 dias Prazo entrega: 10 dias 

Cod produto Descrição I Marca e Modelo proposto pelo fornecedor Quantidade Unidade FIEC-O UWIÍÉFÍO 

00000002878 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DIESEL TURBINADO 15W40 ( 20 LT ) 5.00 GL(5) 250,0000 

Marca: IPIRANGA  Modelo: 

00000001529 OLEO LUBRIFICANTE FREIO VEGETAL 10W30 ( 20 LT ) 4,00 GL(S) 1367.0000 

Marca: SHELL 

Modelo: 

00000000725 ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO 20W30 (RETRO) ( 20 LT ) 3.00 GL(5) 31633000 

Marca: PETRONAS 

Modelo: 

00000004813 OLEO MOTOR 10W040 SN 10.00 LT(SI 300000 

Marca: IPIRANGA 

Modelo: 

00000001047 ÓLEO MOTOR SAE 20W40 10,00 LITRO(S) 17,0000 

Marca: IPIRANGA 

Modelo: 

;WI000004788 OLEO SINTÉTICO 10W40 20,00 LT(S) 30,0000 
Marca: SHELL 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 511.598,00 

Sistema: MGFCompras - Cotacaootrpt Págma 2 



Fwd: Cotações de Preços 

Assunto: Fwd: Cotações de Preços 

De: Iicitacoesz <iicitacoesz@saaepiumhi.com.br> 
Data: 03/10/2017 13:54 
Para: postofuniI@yahoo.com.br 

water/Roberta, 

Boa tarde, 

Precisamos da cotação de precos dos itens em anexo, para formulação do 
preço base, favor nos retornar com a maior brevidade possivel! 

Grata, 

Ângela Costa 

*“\ Setor de Licitações e Contratos 

SAAE de Piumhi 

-Anexos 

COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG COMBUSTlVElSpdf 74,0KB 

1 de 1 03/10/2017 13:54 



Re: FwdÍCotações de Preços 

1de2 

Assunto: Re: Fwd: Cotações de Preços 

De: Posto Funil <postofuni|@yahoo.com.br> 
Data: 04/10/2017 15:01 
Para: Iic¡tacoes2 <Iicitacoes2@saaepiumhi.com.br> 

Segue em anexo orçamento. 

Att Roberta Costa 

Posto Funil 
Opil Organizações Pirâmide Ltda 
Rua Padre Abel, 638 - Centro - Piumhi/ MG 
CEP: 37925-000 TEL: (37) 3371-1572 

CNPJ: 20.575.999/0001-04 
IE: 515460862-0040 
IM: 13785 

Em Terça-feira, 3 de Outubro de 2017 16:35, iicitacoes2 <licitacoes2@saaepiumhi.com.br> 
escreveu: 

Roberta, 
Boa tarde, 
Quanto ao item 12, o correto é óleo Sintético 10W40 de 1 litro (utilizado no cortador de 
grama e no trator para roçar) e o item 6, Óleo Vegetal 10W30 Galão 20 litros (utilizado na 

Retroescavadeira). 
Atenciosamente, 
Angela Costa 

Em 03/10/2017 15:48, Posto Funil escreveu: 

de 1 litro 

-item 6 e 7: (óleo vegetal? 

Aguardo retorno 

Att Roberta Costa 

Posto Funil 
Opii Organizações Pirâmide Ltda 
Rua Padre Abel, 638 - Centro - Piumhi/ MG 
CEP: 37925-000 TEL: (37) 3371-1572 
CNPJ: 20.575.999 / 0001-04 
IE: 515460862-0040 

Boa tarde Ângela , a respeito do orçamento as duvidas são: 

- item 12: qual seria a especificação deste , pois existe vários óleos sendo sintético 

04/10/2017 15:11 



Ee: FWdÍCOtaÇÕBS de Preços 

IM: 13785 

escreveu: 

Water/Roberta, 

Boa tarde, 

Precisamos da cotação de preços dos itens em anexo, para formulação do 
preço base, favor nos retornar com a maior brevidade possível! 

Grata, 

q Ângela Costa 

Setor de Licitações e Contratos 

SAAE de Piumhi 

*Anexosz 

ñ Serviço Autônomo de Água e Esgoto Roberta.docx 32,9KB 

À 2 de 2 04/10/2017 15:11 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

Iicilacoes@saaegiumhi.com.br CNPJ: 23.702.816/0001-10 

Empresa: OPIL ORGANIZAÇÕES PIRAMIDE LTDA 

Endereço: RUA: PADRE ABEL N°638 BAIRRO: CENTRO 

Telefone: 37 3371-1572 

CNPJ: 20.575.999/0001-04 Inscrição Estadual: 13785 

Email:POSTOFUNIL@YAHOO.COM.BR Prazo de Entrega: IMEDIATA 

CÓD. DO . Especificação do Preço Preço 
ITE . . M PRODUTO Quant um Objeto Ma": Unitário Total 

1 0802 144.000 LT Óleo Diesel 53-500 Ipiranga R$ 3.4090 R$ 490.896,00 

original 

2 02878 05 GL Óleo motor 15W4O 20L Ipiranga R$ 250,00 R$1.250,00 

3 0725 03 GL Óleo de transmissão PETRONAS RS 316,80 R$950,00 

20W30 20 Litros 

4 01055 03 GL Graxa R2 20 Kg Ipiranga R$190,00 R$570,00 

5 01953 10 GL ARLA 32 20 Litros R$ 55,00 R$550,00 

6 01529 40 LT Óleo Vegetal 1 0\N3O shell R$ 367,00 R$4.680,00 

20 L 

17 01530 05 GL Óleo Lubrificante Alta shell R$305,60 R$l.528,00 
Performance Sistema 
Hidráulico Grau 68 Iso 
Vegetal 20 Litros 

 

a ' 01047 170 LT Óleo Motor 20w5o1 L Ipiranga R$17,00 R$170.00 

9 01879 3.0 LT Lubrificante Mineral Ipiranga R$17,00 R$510,00 
'? 20w50 1L 

10 04813 10 LT Óleo Motor 1ow4o 1 L Ipiranga R$30.00 R$300.00 

11 00360 20 LT Óleo Lubrificante 2T Ipiranga R$17,00 R$340,00 

'lL 

12 04788 20 LT oieo sintetico 1 Litro Ipiranga R$30,00 R$600.00 

13 04809 04 GL Graxa Azul 20 Kg INGRAX R$446,40 R$1.785,60 

14 04871 10 LT Aditivo Master Parts STP R$28,00 R$280,00 

Anticorrosivo MWM 1 L 

15 02317 40 GL Óleo motor 15W4O shell R$ 260,00 R$10.400,00 

RT4X 20 Litros 

DATA: PIUMHI 04 OUTUBRO DE 2017 

Assinatura representante legal: DANILO DE OLIVEIRA CASTRO 



 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: 05.245.166/0001-91 Data hora cotação:09l1OI2017 

PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 

317 l 2017 AVENIDA QUEROBINO MOURÃO FILHO, 200 

PIUMHI - MG 

Contato: TÚLIO 

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 30 dias Prazo entrega: 10 dias 

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

00000004871 ADITIVO ANTICORROSIVO PARA RADIADOR 10,00 LT(5) 30.0000 

Marca: IPIRANGA 

Modelo: 

00000001953 ARLA 32 10,00 GL(s) 80,0000 

Marca: IPIRANGA 

Modelo: 

00000004809 GRAXA AZUL( 20 KG ) 4,00 GL(s) 330.0000 

Marca: FETRONAS 

Modelo: 

00000001055 GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO LITIO/GRAU N.L.G.I 2 (20 KG ) 3,00 GL(s) 150,0000 

Marca: IPIRANGA CHASSI 2 

Modelo: 

00000000802 OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL 144.000,00 LT(s) 3,4990 

Marca: IPIRANGA 

Modelo: 

?W 
000002317 OLEO LUBRIFICANTE RT4 15W40 40,00 GL(s) 2800000 

Marca: SHELL 

Modelo: 

00000001879 OLEO LUBRIFICANTE 20W50 30,00 LITRO(5) 17.0000 

Marca: IPIRANGA 

Modelo: 

00000000360 OLEO LUBRIFICANTE 2T 20,00 LT(s) 18.0000 

Marca: IPIRANGA 

Modelo; 

00000001530 OLEO LUBRIFICANTE 6B ALTA PERFORMANCE SISTEMA HIDRAULICA G 5.00 GL(s) 280,0000 

Marca: IPIRANGA IBITURA W68 

Modelo: 

Sistema: MGFCompras - Cotacaootrpi Págma 1 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 

:E Praça Zeca Soares, 211 
' Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Com pras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: o5_245_1s5rooo1-91 Data hora cotação:O9I'10f2017 

PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 

317 / 2017 AVENIDA QUEROBINO MOURÃO FILHO, 200 

PIUMHI - MG 

Contato: TÚLIO 

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 30 dias Prazo entrega: 10 dias 

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

00000002878 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DIESEL TURBINADO 15w40 (20 LT) 5,00 GL(s) 2550.0000 

Marca: IPIRANGA BRUTUS 

Modelo: 

00000001529 OLEO LUBRIFICANTE FREIO VEGETAL 10w30 ( 20 LT) 4,00 GL(s) 2900000 
Marca: TEXACO 

Modelo: 

00000000725 OLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO 20w30 (RETRO) (20 LT) 3,00 GL(s) 380,0000 

Marca: SHELL SPIRAX 

Modelo: 

00000004813 OLEO MOTOR 10w040 SN 10,00 LT(s) 320000 
Marca: IPIRANGA 

Modelo: 

00000001047 OLEO MOTOR SAE 20w40 10,00 LlTRO(s) 17.0000 

Marca: IPIRANGA 

Modelo: 

ñ0000047813 OLEO SINTETICO 10w40 20,00 LT(s) 320000 
Marca: IPIRANGA 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 524.926,00 

Sistema: MGFCompras - Cotacaootrpl Página 2 



Píírd: Cotações de Preços 

Assunto: Fwd: Cotações de Preços 

De: |icitacoes2 <licitacoes2@saaepiumhi.com.br> 
Data: 03/10/2017 14:06 
Para: tuiiopetroqualy@hotmaii.com 

Túlio, 

Boa tarde, 

Precisamos da cotação de preços dos itens em anexo, para formulação do 
preço base, favor nos retornar com a maior brevidade possivel! 

Grata, 

Ângela Costa 

?*3 Setor de Licitações e Contratos 

SAAE de Piumhi 

-Anexos 

COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG COMBUSTIVEISpdf 74,0KB 

1 de 1 03/10/2017 14:07 



Cãíaçõeside Preços 

Assunto: Cotações de Preços 

De: licitacoesz <|icitacoes2@saaepiumhi.com.br> 
Data: 03/10/2017 13:50 

Para: juce|ia@petroqua|y.com.br 

Juscelia, 

Boa tarde, 

Precisamos da cotação de preços dos itens em anexo, para formulação do preço base, 
favor nos retornar com a maior brevidade possivel! 

Grata, 

Ângela Costa 

Setor de Licitações e Contratos 

*“\ SAAE de Piumhi 

-Anexos 

COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG COMBUSTIVEISpdf 74,0KB 

1de1 _ 03/10/20171350 
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Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 
licitacoesgsaaegiumhtcombr CNPJ: 23.702.316/0001-10 

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

ORÇAMENTO BASE PARA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE 

REGISTRO DE PREÇOS DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

F vor fazer cota ão de re os do roduto aba'xo relacionado para entrega FUTURA 
PARCELADA com a amento vista na entre a de todo material guando solicitado 
pelo SAAE e de acordo com suas necessidades, CIÍF ialmoxarifado SAAE PIUMHI-MG 
a Praga Zeca Soares n° 211- Centro - Piumhi-MGhgcom todos os impostos inclusos 
no grego ' 

  
Empresa: Petro Qualy Comercio e Exportação LTDA E 

Endereço: AV. Querobino Mourão Filho N: 200 Bairro: Bela Vista 

Telefone: (37) 3371-3343 ou (37) 9.9999-7285 

CNPJ: 05.245.166/0001-91 InscriçãoEstaduaI: 5 15.28:2340.00-73 

Email: tuiionetroqualv@hotmail.com Prazo de Entrega: 

CÓD. DO _ Especificação ' do Preço Preço ITEM PRODUTO Quant' uma' Objeto ~ ' Ma"" Unitário Total 

1 0802 144.000 LT Óleo Diesel 351-500 Ipiranga 3,499 503.856,00/ 
original " 

2 02878 05 GL Óleo motor 15W40 20L Ipiranga 260,00 1300,00 1 

_i brutus 

ap. 

3 0725 03 GL Óleo de transmissão SHELL 380,00 1140,00 
zowao 2o Litros SHRA* 

4 01055 03 GL Graxa R2 20 Kg Ipiranga 150,00 450,00 
_ chassi 2 

5 01953 10 GL ARLA 32 20 Litros Ipiranga 80,00 800,00 _ 

6 01529 40 LT Oleo Vegetal 10W30 texaco 290,00 11.600,00 
__ 20 LW_ k 

7 01530 05 GL Oleoi-ilubrifitçante Alta Ipiranga 280,00 1400,00 
Performance Sistema ipitur 
Hidraulica Grau 68 Iso aw68 

Vegetal 20 Litros 

8 01047 10 LT' Oleo Motor 20W40 1 L ipiranga 17,00 170,00 

9 01879 30 LT Lubrificante Mineral ipiranga 17,00 510,00/ 
20W50 1L 

10 04813 10 LT Oleo Motor 1011040 1 L ipiranga 32,00 320,00 

11 00360 20 LT Oleo Lubrificante 2T 1L ipiranga 18,00 360,00 

12 04788 20 LT Oleo Sintético 1 Litro ipiranga 32,00 640,00 
JOWQO 

13 04809 04 GL Graxa Azul 20 _Kg Petronas 330,00 " 1320,00 
' ' Tulela 

graxa 
kp2 

14 04871 10 LT Aditivo Master Parts ipiranga 30,00 300,00 
Anticorrosivo MWM 1 L 



 SAAÊYÊ- \ 

Serviço Autônomo de Água n Esgoto 
lícitacoesçêsaaegiumhhcombr CNPJ: 23.752.816/0001-10 

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

15 02317 40 GL Óleo motor .l5W40 Shell 280,00 11.20000 
RT4X 20 Litros 

DATA: 

Assinatura representante legal  9-- .x 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Maleriais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 06.049.272/0001-62 Data hora cotaçãozü9l1ül2ü17 

POSTO | LTDA 

317 / 2017 RUA GRIJALVA SOARES TERRA,219 

PIUMHI - MG 
Contato: DIEGO 

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

Validade 30 dias Prazo entrega: 10 dias 

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

00000001953 ARLA 32 10.00 GL(s) 60.0000 
Marca: ARLA 

Modelo: 

00000001055 GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO LITIOIGRAU N.L.G.| 2 ( 20 KG ) 3,00 GL(5) 359,0000 
Marca: SHELL 

Modelo: 

00000000802 OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL 144.000,00 LT(s) 3,6900 
" Marca: SHELL 

Modelo: 

00000002317 _ OLEO LUBRIFICANTE RIMULA R4 15W40 ( GERADORES ) 40,00 GL(S) 2410000 
Marca: SHELL 

Modelo: 

00000001879 OLEO LUBRIFICANTE 20W50 30,00 LITRO(S) 18,0000 
Marca: TEXACO 

Modelo: 

#03000000360 OLEO LUBRIFICANTE 2T 20.00 LT(s) 120000 
x Marca: PETRONA 

Modelo: 

00000001530 OLEO LUBRIFICANTE 58 ALTA PERFORMANCE SISTEMA HIDRAULICA G 5,00 GL(5) 279,0000 
IMarca; SHELL 

Modelo: 

00000002878 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DIESEL TURBINADO 15W40 (20 LT ) 5,00 GL(S) 2413.0000 
'Marcar SHELL 

Modelo: 

00000000725 ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO zowao (RETRO) 3,00 LITRO(5) 2790000 
Marca: TEXACO 

Modelo: 

Sistema: MGFCompras - Cotacao01 .rpt PÉQÍM 1 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
23.782.816 a a1 '1  Praça Zeca Soares, 211 '   Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Com pras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 050491272000162 Data hora cotação:09l1 012017 

POSTO l LTDA 

31 7 l 2017 RUA GRIJALVA SOARES TERRA,219 

PIUMHI - MG 
Contato: DIEGO 

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 30 dias Prazo entrega: 10 dias 

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

,00000004013 OLEO MOTOR 10w040 SN 10.00 LT(s) 32.0000 
. Marca: SHELL 

Modelo: 

00000001047 ÓLEO MOTOR SAE 20w40 10,00 LITRO(s) 130000 

Marca: TEXACO 

Modeio: 

00000004700 OLEO SINTETICO1DW4O 20,00 LT(s) 32.0000 

Marca: SHELL 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R5 548.394,00 

'N 

Sistema: MGFCompras - Cotacaootrpt 
Página 2 



Fwd: Cotações de Preços 

Assunto: Fwd: Cotações de Preços 

De: Iicitacoesz <Iicitacoes2@saaepiumhLcom.br> 
Data: 03/10/2017 13:53 
Para: Posto 4I - Grupoideal <posto4¡@grupo¡deaImg.com.br> 

Diego, 

Boa tarde, 

Precisamos da cotação de preços dos itens em anexo, para formulação do 
preço base, favor nos retornar com a maior brevidade possível! 

Grata, 

Ângela Costa 

Setor de Licitações e Contratos 

“' SAAE de Piumhi 

~rAnexo$ 

COTAÇÃO SAAE PIUMHI MG COMBUSTIVEISpdf 74,0KB 

1de1 ' O3/10/20171353 



RES: Cotações de Preços 

Assunto: RES: Cotações de Preços 

De: "Posto 4I - Grupoideal" <posto4i@grupoidealmg.com.br> 
Data: 05/10/2017 09:37 
Para: '"|icitacoes2"' <licítacoes2@saaepiumhi.com.br> 

Bom dia. 

Segue em anexo a cotação. 

Att. 
Diego 
Posto 4I LTDA 

(37) 3371-1999 

-----Mensagem origina1----- 
”"\ De: licitacoesz [mailto:1icitacoes2@saaepiumhi.com.br] 

É Enviada em: terça-Feira, 3 de outubro de 2017 13:53 
Para: Posto 4I - Grupoideal 
Assunto: Fwd: Cotações de Preços 

Diego, 

Boa tarde, 

Precisamos da cotação de preços dos itens em anexo, para formulação do preço base, 
favor nos retornar com a maior brevidade possivel! 

Grata, 

Ângela Costa 

&,a\ Setor de Licitações e Contratos 
Ç_ 

SAAE de Piumhi 

Este email foi escaneado pelo Avast antivirus. 
https://www.avast.com/antivirus 

-Anexos 

saae.pdf 347KB 
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Empresa: 

Endereço: @V351 kg¡ 'Â 

Telefonezígglg-àl? a [qqq 

Àutarq 

.Qi-J- 
aaía Municâpa! :i 

H: 

Richacoeagâsaaegiumhkggrvmpg 

35/903 Pra  ::í 13  

à . 

a¡ 

LTGÂ 

give»- $530» 

X 

CNUJ-.ÕQ (3154 »E351 

rw /ígrzci QUÊ 

Emaii: Êclíiàcaáí ê @gíwgq I 553301-3 'wqrfàzo de Entrega: :mà à” “j” 
@GQPQQ ínscriçãoEstadual: 09g -Õã  *(39433* 

   

COD. DO Especificação do Preço Preço “E” pnopuro Q"a"*' um' Objeto "ama Unitário Tata! 

1 0892 144.090 LT Õlgo oie-se¡ asosoo É 

origina¡  331w 
2 02878 os GL ó¡ a motor 15w40 i0!, '  

a ta) üiénUmkxâr..  551( q)  
3 0725 03 GL Óleo de transmissão ' 

zowao 20 Litros @já (â 41157.23? 

4 01055 D3 (31. Graxa R2 2B Kg  !Bj/gw 
5 01953 ;o Gs. ARLA 32 20 Litros =' 

@via  5?; W 
6 01529 40 LT Oleo Vegeta¡ IGWBO 

20 E. (Effa: @J Cnxuc-,ÀVW- 
7 01530 05 GL oleo Lubrificante Alta 

Performance Sistema 
Hidraulica Grau 6B Isa  ai( a  
Vegetai 20 !Jtros 

s 01047 ' 10 u"" ozao Motor zawaa z 1. 

fã Íémw 75.0” 
9 01379 30 LT Lubriñcante Minerai 

ww?” “- Témáã já.? 
10 04813 10 LT Oleo Motor 10W40 1 i.  (an.   
11 00360' 29 LT' oieo Lubrificante 2*? ' ' " ' ' = 

11. pÉíA/?WÍ /JÍÚÊ 

12 04788 20 LT Oíeo Sin aí o 1 Litro ' ., m5 õ É sheíñ 304.435? 
13 04809 04 GL Graxa Azui 20 Kg 

14 04871 10 LT Aditivo Master Parts 
Antlcorrcsivo MWM 1 l. 

15 02317 4o GL óleo motor 150140 _ 

n74:: 2o Litros 556:” a? 92.44? 

DATA: 535m [ 33:3. " 

Assinatura representante legal s   é?? .ira-N 

00049.27 10mm? 
PQSTÔ à! LTDA. 
megaman¡ scams TERRA, 21s 

emma - cap 379254309, 

[grama- wms ::mag 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Pesquisa de Mercado 

Processo de compra N° 317 I 2017 

CNPJ Razão social do fornecedor pesquisado Valor proposto 

05.245.166/0001-91 PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 52492600 

06.049.272/0001-62 POSTO I LTDA 54839400 

11.614.481/0001-41 GABRIEL COSTA COMERCIO E DERIVADOS PETROLEO LTDA 513.915.132 

20.575.999/0001-04 OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA 511.598,00 

80.954.555/0001-01 MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA 1.102,52 

*N 

'W 

Sistema: MGFCompras - PesquisaDeMercadom .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: 317 I 2017 Data do processo: 09/10/2017 Ano de aplicação: 2017 

AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500, ÓLEOS LUBRIFICANTES (MOTOR E TRANSMISSÃO), ADITIVOS, ARLA E 
GRAXA. PARA ATENDER A DEMANDA PARA EQUIPAMENTOS E VEICULOS DO SAAE-PIUMHI-MG 

05.245.166I0001-9 PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 

00000004809 GRAXA AZUL ( 20 KG ) 4,0000 330.0000 1320.0000 

00000001055 GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO LITIOIGRAU N.L.G.I 2 (20 KG 3,0000 1500000 450.0000 

00000001047 OLEO MOTOR SAE 20W40 100000 17.0000 1700000 

Total do fornecedor 1.940,00 

o.049.272I0001-6 POSTO | LTDA 

00000000360 OLEO LUBRIFICANTE 2T 200000 12.0000 2400000 

00000000725 OLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO 20W30 (20 LT ) 30000 279,0000 8370000 

Total do fornecedor 1.077,00 

110144181100014 GABRIEL COSTA COMERCIO E DERIVADOS PETROLEO LTDA 

00000001953 ARLA 32 10.0000 42.0000 4200000 

00000002317 OLEO LUBRIFICANTE RT4 15W40 400000 2190000 87800000 

00000001879 OLEO LUBRIFICANTE 20W50 300000 16.0000 480.0000 

00000001530 OLEO LUBRIFICANTE 68 ALTA PERFORMANCE SISTEMA HIDRAULICA 5,0000 208.0000 1040.0000 

00000002878 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DIESEL TURBJNADO 15W40 ( 20 LT) 5,0000 248,0000 1.240.0000 

00000004813 OLEO MOTOR 10W040 SN 10.0000 21.5000 215.0000 

00000004788 OLEO SINTETICO 10W40 20.0000 30.0000 6000000 

Total do fornecedor 12.775,00 

'W 
-0.575.999I0001-0 OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA 

00000004871 ADITIVO ANTICORROSIVO PARA RADIADOR 100000 280000 2800000 

00000000802 OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL 144.000.0000 3.4090 4908960000 

Total do fornecedor 491.176,00 

80.954.555I0001-0 MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA 

00000001529 OLEO LUBRIFICANTE FREIO VEGETAL 10W30 ( 20 LT) 4.0000 2750300 1102.5200 

Total do fornecedor 1.102,52 

Sistema: MGFCompras - CotacoesPorFornecedorm .rpí Página ..k 



"N licitatório identificado acima, que a despesa em questão tem a devida adequação orçamentária e financeira com a 

Serviço Aut. de Água e Esgoto . 

Praça Zeca Soares, 211 2378281610 . -' 

Piumhi - MG 

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

'm-A-UII-'OYRIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA     
¡ Objeto.. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500. ÓLEOS LUBRIFICANTES (MOTOR E 

TRANSMISSAO), ADITIVOS, ARLA E GRAXA, PARA ATENDER A DEMANDA PARA 
EQUIPAMENTOS E VEICULOS DO SAAE-PIUMHI-MG 

Declaro para os devidos fins de atendimento ao Inciso Ii do Art. 16 e 20 da Lei Complementar n° 1002000 (Lei 
de Responsabilidade Fiscal), que referente a Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro, objeto do processo 

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

Por ser verdade, firmo o presente, 

Piumhi - MG, segunda-feira, 9 de outubro de 2017 

l' 

Odécio da Silva Melo 
Diretor 

Protocolo..." 13.049 I 2017 09f10l2017 00:00:00 

N” Processo... 31712.01? 

Tipo processo.. 

Responsável... 

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

Sistema: MGFCompras - Aulorizacaoordenadorul .rpt 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

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

  P' cLAssIFÍcAçÀo DE MODALIDADE DE LlcirAcÀo 

l Às 10:07 hs desta segunda-feira, 9 de outubro de 2017, na sala de reuniões do Serviço Aut. de Água e Esgoto  o responsável pelo setor de compras concluiu sua análise do processo n° 3_17 12017, referente a AQUISIÇÃO DE 
í ÓLEO DIESEL S-500, ÓLEOS LUBRIFICANTES (MOTOR E TRANSMISSAO), ADITIVOS, ARLA E GRAXA, PARA 
ATENDER A DEMANDA PARA EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DO SAAE-PIUMHI-MG. 

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

'W 

Menor preço e mais vantajoso para Autarquia 

Piumhi - MG, segunda-feira. 9 de outubro de 2017 

Sonia Roseni Gosta 

Responsável pelo setor de compras 

Protocolo..... 13.053 I 2017 09110/2017 10:07 
¡ N° Processo... 9 I 2.017 

Tipo processo.. Processo de compra 

Modalidade..... Pregão presencial 

Responsável... Sonia Roseni Costa 

Sistema: MGFCompras - CIassiñcacaoProoessoPorModaIidadem .rpt Finalidade ...... .. 

Praça Zeca Soares, 211 23782.81 ama_  
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacaes@saae iumhi.com.br CNPJ: 23.7S2.8l6›'000l-l0 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

SERVIÇO AUTôNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N°09/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 317/2017 
SETOR/REPARTIÇÃO: SETOR DE PATRIMÔNIO MATERIAL E 

TRANSPORTE 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 

OBJETO: O PRESENTE CERTAME TEM POR OBJETO A 
SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA À 
ADMINISTRAÇÃO, VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA o FORNECIMENTO DE: ADITIVO , ARLA , GRAXA 
,óLEo DIESEL BS-500, ,ÓLEO LUBRIFICANTE, OLEO 
MOITOR E OLEO SINTÉTICO, PARA ATENPER OS 
VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FROTA 
OFICIAL DO SAAE DE PIUMHI - MG, SENDO ESTE 
FORNECIMENTO PARcELADO DE ACORDO COM As 
NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
DO TERMO DE REFERENCIA EM ANExO I DESTE EDITAL. 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
lícilacoestêisazepíumhixombr CNPJ: 23.782.S16/000ll0 

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOs N° o9/2o17 

PROcEsso LIcITATóRIO N° 317/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
para o fornecimento de: Aditivo , Aria , Graxa ,Óleo Diesel 35-500, 
Óieo Lubrificante, Óleo Motor e Óleo Sintético, para atender os 

veículos e equipamentos pertencentes à frota oficial do SAAE de Piumhi - 
MG, sendo este fornecimento parcelado de acordo com as necessidades do 
SAAE, conforme especificações do Anexo I deste edital. 

o APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: 
Dia 08/11/2017 DAS 8:00h (oito horas) ÁS 9:29h (nove horas e vinte 
nove minutos). 

- ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL: 
Dia 08/11/2017 ÀS 09:30h (nove horas e trinta minutos). 

Não havendo expediente nas datas supracitadas, o credenciamento e a 

abertura da sessão ficarão prorrogados para o primeiro dia útii 
subseqüente, nos mesmos horários. 

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

o 0 SAAE não se responsabiliza por envelope que não for entregue no 
endereço supracitado. 

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

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

- REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
lícitacoesfañsaaepiumhLcombr CNPJ: 221782316000110 

Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMI-ll/MG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 317/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

 
PREAMBU LO     

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi Minas Gerais, 
Autarquia Municipal criada pela Lei n° 1035/90 e suas alterações, 
com endereço à Praça Zeca Soares, 211, Centro, Piumhi, MG, CEP 37925- 
000, CNPJ 23.782.816/0001-10, isento de inscrição estadual, torna 
público a abertura do Processo Licitatório n° 317/2017, na 
modalidade Pregão Presencial de Registro de Preços n! 09/2017, 
Tipo Menor Preço por Item, para futura e eventual contratação de 

empresa para o fornecimento de: : Aditivo , Aria , Graxa ,Óleo Diesel BS- 
500, óleo Lubrificante, Óleo Motor e Óleo Sintético, para atender os 
veículos e equipamentos pertencentes à frota oficial do SAAE de Piumhi - 
MG. O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá integralmente 
a Lei 10.520/2002, subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, e suas alterações, 
bem como a Resolução SAAE n° 118/2013 (Regulamenta o Sistema de o 

Registro de Preços) o Decreto Municipal n° 2.887/2010 (Institui o Pregão), 
e Decreto Municipal n° 2.550/2007 que regulamenta a atuação de 
microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações publicas 
realizadas no âmbito do Municipio nos termos do disposto na Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar n° 
147, de 7 de agosto de 2014 e pelas demais normas e condições 
estabelecidas neste edital. 

Nesta licitação não será concedido exclusividade à participação de 
microempresas e empresas de pequeno porte nos termos do Art. 
48, Inciso I da Lei Complementar 123/2006 tendo em vista "não 
haver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados 
como microempresas e empresas de pequeno porte sediadas, iocai ou 
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. 

à 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
ÍÍCÍÊRCOES@SB3EPÍUIHÍILCOHLÍJI CNPJ: 23.782.816I000l 10 

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Os trabalhos serão conduzidos pela servidora do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Piumhi, Maria das Graças Ferreira Barros Goulart, 
designada Pregoeira e integrarão a Equipe de Apoio as servidoras: Maria 
Luciana Goulart de Castro e Sônia Roseni Costa designadas pela 
Portaria/SAAE-PIU N° 05/2017, publicada em 02/01/2017. 

I - OBJETO    
1- A presente licitação tem como objeto a seleção da proposta mais 
vantajosa à administração, visando o registro de preços para futura e 

eventual ,contratação de empresa_ para o fornecimento de: Aditivo , Aria , 
Graxa ,Oleo Diesel 85-500, Oleo Lubrificante, Oleo Motor e Oleo 
Sintético, para atender os veículos e equipamentos pertencentes à frota 
oficial do SAAE DE PIUMHI - MG, sendo este fornecimento parcelado de 
acordo com as necessidades do SAAE, conforme especificações do Anexo I 
deste edital. 

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

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

4-Para atender o abastecimento dos GRUPOS GERADORES instalados na 
seguintes localidades: 01 ( Um) na Estação de Tratamento de Agua - ETA 

a 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 211781816100011!) 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/NIG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO 
na Rua João Perez n° 233, Bairro Nova Piumhi, 01 (Um ) na Estação 
Elevatóría de Esgoto no Bairro Morada do Sol na Av. do Contorno , 01 
(Um) na Estação Elevatóría de Esgoto Bairro Alvorada (Sítio Pâmela) e 01 
(um) na Elevatóría de Esgoto Bairro Estrela Branca na Rua A s/n°, g 
licitante vencedor será obrigado a levar o combustível Óleo Diesel 
BS-500 e até o local onde estão instalados os grupos geradores 
sem nenhum custo adicional para o SAAE, devidamente acondicionados e 
transportados dentro das normas e leis v¡gentes,com entrega imediata 
quando solicitado pelo SAAE e de acordo com suas necessidades, através 
de uma requisição fornecida pelo SAAE, com assinatura do funcionário 
credenciado para este fim. 

5 ~ Os itens listados no Termo de Referência em Anexo I, não serão 
necessariamente adquiridos em sua totalidade. Os mesmos são 
quantidades estimadas, sendo considerado apenas para fins de 
adjudicação e posterior convocação para assinatura da Ata de Registro de 
Preço. A licitante para qual for adjudicado o item constante do Termo de 
Referência em Anexo I e for convocada para a assinatura da Ata, obterá 
apenas o direito e a exclusividade de fornecimento do referido item até o 
término da vigência contratual. Alertamos a todos os licitantes, para fins 
de seus planejamentos orçamentários que os mesmos não estão 
obrigados a adquirir previamente os produtos constantes do Anexo I do 
edital. O SAAE não se responsabilizará por prejuízos financeiros, não 
cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso sob alegação da 
expectativa da compra por parte do SAAE. 
5.1 - A quantidade estimada para o presente processo licitatório, 
relacionado no edital, serve apenas como orientação, não constituindo, 
sob hipótese alguma garantia de faturamento.  

__II- PR_A_ZO DE_V_I_\LIDADE DOS REGISTRO DE PREÇOS 

 
 

 

 

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

  n1- ÁREA SOLICITANTE   
Setor de Patrimônio Material e Transporte (SPMT) /Almoxarifado. 

 

 

   ííííçíín-ní í-í_ 
IV EONSEAS, ESCLARECIMEEOS E mmGNA-ÊO AO D T L 

É:: :í í Emma í-:íjt 
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Serviço Autônomo ele Água e Esgoto 
lícitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 211781810000110 

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

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

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

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

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

5 - Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por 
qualquer pessoa, protocolizadas na sala da Comissão Permanente de 
Licitação do SAAE , a Praça Zeca Soares, 211- Centro em Piumhi - MG, 
CEP: 37.925-000, a partir da publicação do aviso do edital até 2 (dois) 

@l 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licilacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.7 S2.816I000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHUMG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, dirigidas 
ao(a) Pregoeiro(a), que deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas. 
5.1 - 0 SAAE não se responsabilizará por impugnações endereçadas via 
postal ou por outras formas, entregues em locais diversos do mencionado 
no item acima, e que, por isso, não sejam protocolizadas no prazo legal. 
5.2 - A decisão do (a) Pregoeiro (a) será enviada ao impugn.ante e todos 
os participantes via fac-símile ou e-maii, para conhecimento de todos os 

interessados.   
v- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  _ ::E 

1 - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente 
ao objeto Iicitado, que cumpram plenamente os requisitos de habilitação, 
estabelecidas no Título IX deste instrumento convocatório. 
1.1 -A participação neste certame implica aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório. 
1.2 -Participarão da Sessão Oficial do Pregão Presencial no Registro de 
Preços os representantes efetivamente credenciados. 
1.3 - Serão aceitos participação no referido certame de licitantes que 
queiram enviar seus documentos de Habilitação e Proposta Comercial via 
correios ficando o mesmo, no entanto, impedido de formular lances e que 
se localize, dentro da zona urbana do Município de Piumhi. 

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

penalidade; 
2.3 - impedida de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais ou com o 

Município de Piumhi; 
2.4 - com falência decretada. 

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

4 - Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto 
Iicitado nao serao consideradas para reclamações futuras, ou de forma a 
desobrigar a sua execução. 
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_ _lt - CRLDENCIQIIENTL 

 

  

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

2 - As empresas licitantespoderão ser representadas na sessão do Pregão 
por seu sócio, proprietário ou dirigente, desde que apresente o original ou 
cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social atualizado ou Registro 
Comercial, no caso de empresa individual, acompanhado de documento de 
idenüdade. 
2.1 - A representação também poderá ser feita por procurador munido de 
instrumento público ou particular ou por Carta de Credenciamento, 
conforme modelo do Anexo III, com firma reconhecida, comprovando a 
outorga de poderes necessários para a formulação de propostas e a 
prática de todos os demais atos inerentes ao Pregão, juntamente com 
cópia autenticada do documento de identidade do credenciado ou 
procurador e documento que comprove a representação legal do 

outorgante. 
2.1.1 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que 
os respectivos originais sejam apresentados ao(a) Pregoeiro(a) ou à 

Equipe de Apoio para autenticação. 

3 - 0 credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto 
ao(a) Pregoeiro(a)implica a presunção de sua capacidade legal para 
realização das transações inerentes ao Pregão Presencial e a 
responsabilidade legal pelos atos praticados. 

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

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

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

7- A documentação referente' ao credenciamento deverá ser 
entregue fora dos envelopes. 

-V-II- Añ-ESENEÇÃO D-A PROPOSTA cÊyIERcITL, DoãíMENTÊÃo 
DE HABILITAÇAO ímã:: ííuàíííííí: ; 

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

VIII - PROPOSTA COMERCIAL 

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

Ei 
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1.1 - Descrição do objeto Iicitado, conforme especificação constante do 

Modelo de Planilha/Proposta de Preço - Anexo II. 
1.2 - VALOR UNITARIO E TOTAL, ou seja, a soma do resultado da 
multiplicação da unidade pelo respectivo preço unitário, cotados em reais, 
com até 02 (duas) casas decimais. Será(ão) descIassificada(s) a(s) 
proposta(s) com preço manifestamente inexeqüível ou superior aos 
praticados no mercado, nos termos do art. 48, II da Lei 8.666/93 e suas 
alterações. 
1.2.1 - Os preços propostos serão considerados completos e suficientes 
para a aquisição dos produtos, objeto desta licitação, sendo 
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a 

erro ou má interpretação de parte da licitante. 
1.3 - Nos preços propostos deverão estar incluídas quaisquer vantagens, 
abatimentos, Impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações 
previdenciárias, fiscais, comerciais, trabalhistas, tarifas, e demais 
despesas incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto desta 

licitação. 
1.4 - A entrega dos produtos objetos desta licitação será futura e 
parcelada, de acordo com as necessidades do SAAE, dentro da zona 
urbana do Município de Piumhi; 

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

1.6 - Declaração de que a proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60 
(sessenta) dias corridos, contados da data-limite prevista para entrega 
das propostas, conforme art. 64, § 3°, da Lei n° 8.666/93 e art. 6° da Lei 
n° 10.520, de 17/07/2002; 
1.6.1 - Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta 
Comercial, o mesmo será considerado como aceito para efeito de 

julgamento. 
1.7 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das 
propostas, sem convocação para a contratação, as licitantes ficam 
liberadas dos compromissos assumidos. 
1.7.1 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer 
dentro do período de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, 
poderá ser solicitada prorrogação da validade a todos os licitantes 
classificadas, por igual prazo, no mínimo, caso persista o interesse do 
SAAE. 
1.7.2 - A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos 

termos \do subitem anterior, dependerá do consentimento dos licitantes 
quanto a respectiva proposta. 
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2 - As quantidades dos itens indicados no Termo de Referência em Anexo 
I do edital e poderão sofrer alterações para mais ou para menos, 
conforme disposto no art. 65, § 1° da Lei 8.666/93. 

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

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

5 - Todas as condições previstas no Termo de Referência, Anexo I, 
deverão ser observadas com vistas à elaboração da proposta comercial. 

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

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

8 - O licitante será responsável por-todas as transações que forem 
efetuadas em seu nome no Pregão Presencial no Registro de Preços, 
assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances. ::uíííííííííí í-íxmí: 

-IX - DÉÉUMENTAÇÃO BEHABILIIAÇÃO 

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

1.1- Habilitação Jurídica: 

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

1.1.2 - registro comercial, no caso de empresa individual; 

1.1.3 - ato' constitutivo, estatuto ou contrato social em vigorl, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de 

' 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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sociedade por ações, os documentos já mencionados acompanhados do 
documento de eleição de seus administradores; 

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

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

atividade assim o exigir. 

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

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

O licitante que 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 - 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; 
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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 
corn efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943; 

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

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

matriz; 
b)- se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 

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

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

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

2 NOTA EXPLICATIVA: Embora a matriz e a ñlial sejam estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica, o 
direito tributário confere tratamento específico aos diferentes estabelecimentos empresariais, considerando cada 
um deles um domicílio tributário. Logo, se a ñlial 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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1.2.10 - As certidões deverão ser apresentadas em cópias autenticadas e 

valerão nos prazos que lhes são próprios; 

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

apresentação da seguinte documentação: 

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

data da abertura da licitação. 

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

negaüva. 
2.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de 
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao(a) 

Pregoeiro(a). ' 

2.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 05 
(cinco) dias úteis inicialmente concedidos. 
2.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuizo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93, sendo facultado ao(a) 
Pregoeiro(a) convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, nos termos do item 13, do Título XI, ou submeter o processo 
à Autoridade Competente para revogação. 

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

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

5 - Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos 
por qualquer tipo de protocolo, ou apresentados por meio de fitas, discos 
magneticos e filmes. 
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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 13 do título XI. 

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

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

 X- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO a ::aí _m íLí-í-í- í-í- 
1 - 0 critério de julgamento será o de menor preço por item, desde que 
observadas as especificações e demais condições estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. 

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

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

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

julgamento. 4.2 - Serão desconsiderados os valores a partir da terceira casa decimal. 

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

vantagem. 

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

  

1 - Após o encerramento do credenciamento dos representantes das 
licitantes, o(a) Pregoeiro(a) declarará aberta a sessão do Pregão, 
oportunidade em que não mais aceitará novos licitantes. 

2 - Aberta a sessão, os representantes credenciados entregarão os 
envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta 
Comercial e, separadamente, declaração, conforme modelo do Anexo 
IV, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação, a teor do art. 9°, inciso V, alínea "a" do Decreto Estadual n° 
44.786/08. 
2.1. Os licitantes que enviarem os envelopes, "Documentação de 
Habilitação" e "Proposta Comercial", sem representante 
credenciado, deverão encaminhar, em envelope separado, a 

declaração acima. 

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

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

nas propostas escritas. 

5 - Em seguida, será iniciada a etapa de apresentação de lances verbais, 
que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e 
decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, e 
os demais, em ordem decrescente de valor. 
5.1. Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para 
a consulta de preços. Quando convocado pela Pregoeira, o licitante 
desejar efetuar ligações para consulta de preços, ou estiver ausente da 
sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o direito ao 
lance e será excluído da etapa de lances para aquele item. 
5.1.1. Somente serão aceitas as consultas efetuadas via telefone na fase 
de negociação caso o preço do licitante não esteja compatível com o preço 
médio obtido na consulta ao mercado, quando este tiver interesse em 
cobrir o preço apurado na pesquisa de mercado. 
5.2 - Se duas ou mais propostas apresentarem preços iguais, será 
realizado sorteio para determinação da ordem de apresentação dos 
lances. 
5.3 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pe|o(a) 
Pregoeiro(a), implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais 
e na manutenção do seu último preço, para efeito de posterior ordenação 

das propostas. 5.4 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade 
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da 

contratação. 
5.5 - Se houver apenas uma proposta, desde que atenda a todos os 
termos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor de mercado, 

esta poderá ser aceita. 

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

7 - Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver 
sido ofertada por ME ou EPP, e houver proposta apresentada por ME ou 
EPP corn valor até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço, estará 
configurado o empate previsto no art. 44, § 2° da Lei Complementar n° 
123/06. 
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8 - Ocorrendo o empate e comprovada a condição de ME ou EPP, na fase 
de credenciamento dos licitantes, nos termos do item 5, do Título VI, 

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

direito de preferência. 
8.4 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP 
que se encontrem nesse limite, será realizado sorteio, entre essas 
empresas, para definir a que primeiro poderá apresentar novo lance. 
8.5 - Não havendo ME ou EPP, em situação de empate ficto, que utilize o 

direito de preferência, prosseguir-se-á a sessão observando-se a 

classificação da etapa de lances. 
8.6 - Será classificado em primeiro lugar o licitante que, ao final da etapa 
de lances, após aplicação do direito de preferência instituído pela Lei 
Complementar n° 123/06, ofertar o menor preço. 

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

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

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

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

13 - No caso de desclassificação da proposta de menor preço ou 
inabilitação do licitante, o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta ou lance 
subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e habilitação do licitante, na 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoes@saaepiumhixombr CNPJ: 23.782.8l6›'l]l)0l ll] 
Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
ordem de classiñcação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta ou lance que atenda às exigências deste Edital. 

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

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

mesmo ato, os licitantes presentes. 

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

de desclassificação. 
16.1 - O prazo para entrega da proposta poderá ser prorrogado, a pedido 
do licitante, com justificativa aceita pelo(a) Pregoeiro(a). 
16.2 - 0 documento deverá ser protocolizado, em envelope lacrado, com 
identificação do licitante, número do Processo Licitatório e número do 
Pregão, na sala da Comissão Permanente de Licitação, à Praça Zeca 
Soares, 211- Centro, Piumhi/MG, CEP 37.925-000, no horário de 8:00 h 

às 11:00 h e de 13:00 h às 16:00 h. 
16.3 - Se a documentação indicada no subitem acima for enviada por via 
postal, deverá ser encaminhada à Comissão Permanente de Licitação do 
SAAE, no endereço acima indicado para protocolização. 

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

 
&íaaaa í- ¡í-níuí-í-í- 

XII- DOS RECURSOS, DA HOMOLOGAÇÃO E DO REGISTRO DE 

1. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, a Pregoeira 
inabilitará a licitante e examinará as ofertas subseqüentes e qualificação 
das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a 
apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante 
declarada vencedora, ocasião em: que a Pregoeira poderá negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
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2 - Após a declaração do vencedor, durante a Sessão do Pregão, qualquer 
licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 

(três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os 
demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra razões em 
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, na sala da 

Comissão Permanente de Licitação. 

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

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

decadência do direito de recurso. 

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

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

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

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

10 - A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio de 
publicação no jornal de circulação local, e no quadro de avisos do SAAE. 

11 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 
praticados, a autoridade competente homologará o procedimento e 
determinará a convocação dos beneficiários para a assinatura da Ata de 

Registro de Preços. 

12 - A(s) vencedora(s) deverá(ão) assinar a Ata de Registro de Preços 
dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, contados da publicação da 

homologação do certame, 

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

 

xm- DA FORMALIZAÇÃO DA Al DE 11515111035 FREE 
    

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

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

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

4 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar 
as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização 

21  , 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

lícitacoes@saaepiumhixomhr CNPJ: 2317821316/000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMI-HMG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO 
de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo 
assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em 
igualdade de condições. 

5-0 SAAE poderá dispensar o termo de contrato, nos termos do Art. 62, § 

4° da Lei &666/93. 

_ x_1v :FIscÍLIzAão E _IECEIÊEIQICT :u-ELLLLLT -íu 

:m :í .í 
?gy-í  

1- A área competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e 
fiscalizar a execução do objeto desta licitação observando se o mesmo 
está atendendo os padrões exigidos neste edital, será o Chefe do Setor de 
Patrimônio Material e Transportes do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 
de Piumhi-MG, observados os artigos 67 a 76, da Lei Federal n9 8.666/93. 

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

3 - 0 fornecimento do produto será parcelado de acordo com as 
necessidades do SAAE PIUMHI-MG. A solicitação será através de nota de 
empenho enviada via email/fax ao setor responsável. 

4 - Os abastecimentos dos veículos do SAAE serão solicitados mediante 
apresentação de reguisições, fornecida gelo SAAE, com assinatura 
do funcionário credenciado para este fim. Não será permitido a 
execução do objeto sem as referidas reguisições. 

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

6-. O licitante vencedor assume integralmente a responsabilidade por 
prejuízos decorrentes de acidentes de trabalho eventualmente ocorridos 
com seu pessoal durante o transporte e ou descarga do produto licitado. 

7-. Os itens, objeto desta licitação terão seu recebimento PROVISORIO, 
para efeito de posterior verificação da conformidade do produto/serviço 
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com a especificação, e DEFINITIVAMENTE após a verificação da 

QUALIDADE e conseqüente aceitação. 

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

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

XV-PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO 

1 - A(s) emprlesa(s) vencedora(s) deverá(am) enviar à Pregoeira do 
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PIUHMI-MG, no prazo 
do item 16 do Título XI, a(s) proposta(s) de preços escrita, com os 
valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, 
preferencialmente rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo 
representante legal da empresa citado nos documentos de habilitação, em 
linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, deste Edital; 

2.- Na proposta escrita, deverá conter: 
a)preços cotados em reais, 
b)data e assinatura do representante legal da proponente; 
c)razão social, CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 
d) endereço completo; 
e) as especificações do produto ofertado, em conformidade com as 
especificações constantes no Termo de Referência em Anexo I; 
f)  não inferior a 60 (sessenta) dias 
corridos, contados a partir da data de abertura da sessão pública do 
pregão, no silêncio assim será considerado; 
g) valor unitário , contendo apenas 02 (duas) casas decimais; 
h) valor total , contendo apenas 02 (duas) casas decimais; 
i) valor total da proposta ggr extenso. 
j)  dos produtos será futura e parcelada, de 
acordo com as necessidades do SAAE, dentro da zona urbana do 
Município de Piumhi-MG. 
K) : Todos os produtos serão entregues no almoxarifado 
do SAAE à Praça Zeca Soares n° 211- Centro Piumhi -MG com exceção 
do combustível ITEM 05 do Anexo 1'- Termo de Referência do edital 
que será conforme abaixo: 

  

>ABASTEC;MENTO : DOS VEICULOS:-Os veículos serão conduzidos pelos funcionários 
do SAAE, credenciados para este fim, até o posto do licitante 
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com assinatura do funcionário credenciado para este fim. Não será 
permitida a execução do objeto sem as referidas requisições. 
DOS GRUPOS GERADORES: Para atender o abastecimento dos 
Grupos Geradores instalados nas seguintes localidades: 01 (Um) na 
Estação Elevatória de Esgoto no Bairro Morada do Sol na Av. do 
Contorno, 01(um) na Elevatória de Esgoto na Rua Oito NO 100- 
Bairro Alvorada - (Sítio Pâmela) e 01 (Um) na Estação Elevatória de 
Esgoto no Bairro Estrela Branca, o licitante vencedor será 
obrigado a levar o combustível Oleo Diesel' BS-500 até o local 
onde estão instalados os grupos geradores sem nenhum custo 
adicional para o SAAE, devidamente acondicionados e transportados 
dentro das normas e |eis vigentes, com entrega imediata quando 
solicitado pelo SAAE e de acordo com suas necessidades, através de 
uma requisição fornecida pelo SAAE, com assinatura do funcionário 
credenciado para este fim. O SAAE poderá incluir ou excluir locais 
para abastecimento de Grupos Geradores. 

XVI-DOS PREÇOS 

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

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

3 - Nos casos em que a Comissão de Licitação constate a existência de 
erros numéricos na proposta apresentada pelo licitante, serão procedidas 
as correções necessárias, para apuração do preço total, obedecidas as 

seguintes disposições: 
3.1 - Havendo divergência entre o total registrado sob forma numérica e o 

valor apresentado por extenso, prevalecerá este último. 
3.2 - Havendo divergência entre o valor total e a somatória dos valores 
parciais, a Comissão procederá à correção do valor total, mantidos os 
valores parciais. 
3.3 - Havendo divergência entre os preços unitários e os valores parciais, 
a Comissão procederá à correção dos valores parciais, mantidos os preços 
unitários. 
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1 -0 pagamento decorrente da concretização do objeto desta iicitação 
será efetuado pela Tesouraria do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de 
Piumhi-MG, por processo legal, após a comprovação da entrega do objeto 
licitado nas condições exigidas e apresentação dos documentos fiscais 
devidos, no prazo de 07 (sete) dias úteis; sob pena de multa de 0,5°/o ao 
mês, ou fração (pro rata die), sobre o valor da fatura; com exceção do 
ITEM 05 gue o pagamento será mensal. 
1.1 - Se o objeto não for entregue conforme condições deste Pregão, o 

pagamento ficará suspenso até seu recebimento definitivo. 
1.2 - A Nota/FiscaI/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. 

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

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

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

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

XVIII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÂRIOS 

Os recursos orçamentários correrão por conta das possíveis dotações 
orçamentárias consignadas nos Programas: 17.122.0021.2165, 
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17.512.0447.2169 e 17.512.0449.21.70, e Elemento: 3.3.90.30, do 
Orçamento do SAAE PIUMHI-MG em vigor, ou da que vier a substitui-Ia 
nos próximos exercícios, segundo o novo Plano de Classificação Funcional 
Programática, e demais disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em 
combinação com inciso V, do art. 55, da Lei n° 8.666/93, em combinação 
com o § 1°, do art. 18, da Lei Complementar n° 101/2000. 

XIX - DO REAJUSTAMENTO 

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

k k _íl--lâí-PEIÍALÍEKDE? k k k   *me 
í- ea í- ¡í- 

1 - A recusa pelo licitante em assinar a Ata de Registro de Preços e para a 
entrega dos itens adjudicados acarretará a multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total da proposta adjudicada. 

2 - O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega dos materiais, 
acarretará a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de 
atraso, limitado ao máximo de 10°/o (dez por cento), sobre o valor total 
que lhe foi adjudicado. 

3 - Nos termos do artigo 7° da Lei n° 10.520, de 17-07-2002, o licitante, 
sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com o 
SAAE de Piumhi-MG, e descredenciado do Cadastro do SAAE, nos casos 

de: 
a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame; 
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 
d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a 

adjudicação; 
e) comportamento inidôneo; 
f) cometimento de fraude fiscal; 
g) fraudar a execução do contrato; 
h) falhar na execução do contrato. 

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

5 - As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando 
for o caso. í í í -íí-¡àí-íuí-í¡ í¡ í í 

u:- :- ademaaa: 
xxI - DISPOSIÇÕES GERAIS TTATAATTTA mamaaaaaam 

1 -Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo 

parte integrante: 

1.1 - Anexo I - Termo de Referência; 

1.2 - Anexo II - Modelo de Proposta Comercial; 

1.3 - Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento; 

1.4 - Anexo IV - Declaração de Atendimento às Condições de 

Habilitação; a 

1.5 - Anexo V - Modelo de Declaração Empregador Pessoa Jurídica; 

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

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

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

1.9 - Anexo IX - Minuta de Carta Contrato 

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

preço. 

3 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das 
informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase 

na 
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desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a 
inverdade das informações nele contidas implicará na imediata 
desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem 
prejuizo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 

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

proposta e lances. 

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

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

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

especificado e válido. 

8 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas 
saneadoras durante a tramitação do certame e em especial na Sessão do 
Pregão, relevar omissões puramente formais observadas na 
documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente 
e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de 
diligências junto às licitantes, destinadas a esclarecer ou a complementar 
a instrução do processo, conforme disposto no § 3° do art. 43 da Lei 

Federal 8.666/93. 
8.1 - Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser 
apresentados em original ou em cópia autenticada por cartório, sendo 
possível, ainda, a autenticação dos mesmos pelo Pregoeiro ou Equipe de 

Apoio; 
8.2 - O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação do 
licitante ou a desclassificação da proposta. 

9 - A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento 
integral dos termos e condições inseridas neste instrumento convocatório, 
bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria. 
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10 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, 
podendo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, revogá-Ia, 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 quadro de aviso 
do SAAE para conhecimento dos participantes da licitação. 

11 - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto poderá prorrogar, a qualquer 
tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 

12 - Para atender a seus interesses, o Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto reserva-se o direito de alterar quantitativos, sem que isto implique 
alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites 
estabelecidos no § 1° do art. 65, da Lei Federal n.9 8.666/93. 

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

14 - Cópia deste instrumento convocatório permanecerá afixada no 
quadro de avisos localizado no hall de entrada do Serviço Autônomo de 
Agua e Esgoto à Praça Zeca Soares n° 211, Centro e poderá ser obtida 
junto ao Pregoeiro, no horário de 8 às 11:00horas e de 12:30 às 16:00 
horas. 
14.1 - As empresas e/ou representantes que adquirirem o instrumento 
convocatório via internet se obrigam a acompanhar as publicações 
referentes ao processo nos jornais de circulação local, quando for o caso, 
com vista a possíveis alterações e avisos. 

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

16 - As decisões do diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto e do Pregoeiro serão publicadas na "Imprensa Oficial", quando for 
o caso, podendo ser aplicado o disposto no § 1° do art. 109 da Lei n.° 
&666/93. 

17 - Fica eleito o foro da Comarca de Piumhi, Estado de Minas Gerais, 
para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação. 
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E para que produza seus legais efeitos, expede o presente Edital, que será 

publicado na forma legal. 

Piumhi, 18 de outubro de 2017 

Pregoeira:  
Maria das Gr ra Barros Goulart 
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AN_Exo 111- MODELO D_E CARTA DE EEDLCIIAIENTO_ a E em¡ L  í 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 317/2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

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

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

CNPJ n° 
, para participar das reuniões relativas ao processo 

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

Piumhi, de de 2017. 

Assinatu ra: 

Nome legível: 

Qualificação: 

Atenção: Reconhecer firma. 
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ANEXO IV- MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS 
_coNo_1çoEs DE HA_s1LrrAçAo  

PROCESSO LICITATÓRIO N° 317/2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

, inscrita 

no CNPJ ou CPF 
sob o n°, , por intermédio de seu 

representante legal ou 
credenciado, Sr(a) 

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

nO 
. DECLARA cumprir plenamente os 

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

de de 2017. 

Assinatu ra: 

Qualificação: 

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

proponente. 
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ANEXO V- MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA 
_ JURIBICA í lí¡ í ::aí-aaa 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 317/2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

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

. portador do 
Documento de Identidade n° e inscrito no CPF sob o 
n0 , DECLARA, sob as penas da lei, em 
cumprimento ao disposto no art. 7°, XXXIII da Constituição da 
República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 

aprendiz ( ). 
(Observação: em caso añrmativo, assinalar a ressalva acima) 

. de de 2017. 

Assinatura (representante legal): 

Qualificação: 

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

proponente. 

3: d, 
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ANEXO VI- MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE ::$::¡$::$::$:: í- :i- :Emí- í¡ 
MMTMMN Míaíí 

  
PROCESSO LICITATÓRIO N° 317/2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

A empresa 
inscrita no CNPJ sob o n° 

.I 

, por intermédio de seu representante 

legal Sr.(a) 
, portador do 

Documento de Identidade n° 
, inscrito no CPF sob o n° 

DECLARA, sob as 
penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como 

(incluir a condição da empresa: 
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 30 da 
Lei Complementar n.° 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos 
impedimentos do § 4° deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei. 

Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e 
pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1° da Lei 
Complementar n°. 123/06, para regularização, estando ciente que, do 
contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções 
previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93. 

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

, de de 2017 

(assinatura do representante legal) 

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

proponente. 

“a 
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ANEXO VII- MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE _ 

_IAEXISENCIQE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇAO  
_ PROCESSO LICITATÓRIO N° 317/2017 

PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

DECLARAÇÃO 

A Signatária , CNPJ , neste ato 
representado(a) pe|o(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 



 

 
serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoes@saaepiumhixomJnr CNPJ : 235782316/000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
um um¡ m í ::GLGí-dí  í-:iííí-:í-:í-í í-&í-dnz-_eííjíídj 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° /2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 317/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

Ata de Registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresa para o fornecimento de: Aditivo , Aria , Graxa ,Óleo Diesel BS- 
500, Óleo Lubrificante, Óleo Motor e Óleo Sintético, para atender os 
veículos e equipamentos pertencentes à frota oficial do SAAE de Piumhi - 
MG, sendo este fornecimento parcelado de acordo com as necessidades do 
SAAE, que entre s¡ celebram o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO DE PIUHMI-MG, Órgão Gerenciador de Registro de Preços 
e de outro lado,  na forma abaixo: 

Pelo presente instrumento, o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO DE PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Lei n° 
1.035/90 e suas alterações, Pessoa Jurídica de Direito Publico, inscrito no 
CNPJ/MF n° 23.782.816/0001-10 com sede nesta cidade de PIUMHI/MG, 
na Praça Zeca Soares, 211, Centro, neste ato representado por seu 
Diretor Executivo Odécio da Silva Melo, brasileiro, casado, Eng° Civil 
Pós Graduado em Saneamento Básico e Meio Ambiente, portador da 
Carteira de Identidade n° M. 645.658 SSP/MG E CPF n° 236.095.166-15, 
residente e domiciliado nesta cidade de Piumhi/MG, doravante 
denominado apenas por SAAE PIUMHI-MG nos termos do art. 15 da Lei 
Federal 8.666/93, da Lei 10.520/2002, do Decreto Municipal 2.887/2010 e 

Resolução 118/2013, das demais normas legais aplicáveis, em face da 
classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2017, por deliberação da Pregoeira 
Oficial e Equipe de Apoio, e homologada pelo Diretor Executivo, Eng. 
ooécxo DA SILVA MELO, e a empresa , 

inscrita no CNPJ/MF n° , estabelecida na Rua 
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, n° __, Bairro , 

representada neste ato pelo Sr. . 

representante legal, qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, RG 
e CPF), doravante denominado apenas por FORNECEDOR, RESOLVE 
registrar os preços constantes nos anexos desta ata, a serem utilizados no 
SAAE PIUMHI-MG, tendo sido os referidos preços oferecidos pe|a(s) 
empresa(s) respectiva(s) constantes dos anexos desta ata, cujas 
propostas foram classificadas em primeiro lugar, observadas as condições 

enunciadas nas cláusulas que se seguem. 

Cláusula Primeiraz- DO OBJETO 

O Fornecedor se compromete ao SAAE Piumhi-MG, o Registro de Preços 
para futura e eventual fornecimento de: Aditivo , Aria , Graxa ,Óleo Diesel 
35-500, Óleo Lubrificante, Óleo Motor e Óleo Sintético, para atender os 
veículos e equipamentos pertencentes à frota oficial do SAAE de Piumhi - MG, 
sendo este fornecimento parcelado de acordo com as necessidades do 
SAAE, com as especificações e quantidades constantes no anexo I 
deste edital, e conforme Edital do Pregão Presencial de Registro de 
Preços n° 09/2017, a proposta do Fornecedor e a Ata da Sessão Pública 
do Pregão, cujos termos são parte integrante do presente instrumento. 

Sub-Cláusula Primeira: 

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

Sub-Cláusula Segunda: 

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

Sub-Cláusula Terceira: 

Para atender o abastecimento dos GRUPOS GERADORES instalados nas 
seguintes localidades: 01 ( Um) na Estação de Tratamento de Agua - ETA 
na Rua João Perez n° 233, Bairro Nova Piumhi, 01 (Um ) na Estação 
Elevatória de Esgoto no Bairro Morada do Sol na Av. do Contorno , 01 
(Um) na Estação Elevatória de Esgoto Bairro Alvorada (Sítio Pâmela) e 01 
(um) na Elevatória de Esgoto Bairro Estrela Branca na Rua A s/n°, o 
licitante vencedor será obrigado a levar o combustível Óleo Diesel 
BS-500 e até o local onde estão instalados os grupos geradores 
sem nenhum custo adicional para o SAAE, devidamente acondicionados e 
transportados dentro das normas e leis vigentes, com entrega imediata 
quando solicitado pelo SAAE e de acordo com suas necessidades, através 
de uma requisição fornecida pelo SAAE, com assinatura do funcionário 
credenciado para este fim. O SAAE poderá incluir ou excluir locais para 
abastecimento dos grupos geradores. 

Cláusula Segunda:- DO PREÇO 

I - Os preços ofertados pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata 
de Registro de Preços são os constantes da planilha de preços anexa deste 
instrumento, de acordo com a respectiva classificação, e neles já estão 
todas as despesas com transportes, imposto, taxas, seguros, bem como 
os ônus decorrentes de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da 
Previdência Social, encargos Fiscais, comerciais, descarga, e outras que 
direta ou indiretamente incidirem sobre a contratada para cumprir o 

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

Cláusula Terceira:- DA ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS 

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

no momento do pedido. 
III - Se autorizado, pelo Órgão Gerenciador que realiza o processo 
licitatório de Registro de Preços, o reequilíbrio econômico financeiro ou a 
redução nos preços registrados, os mesmos serão registrados em Ata de 
Registro de Preços, sendo a mesma publicada no mural público municipal. 
IV - Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão 
ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença 
percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do 
fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro - equação 
econômico-financeira. 
V - Será considerado preço de mercado, os que forem iguais ou inferiores 
a média daqueles apurados pelo SAAE PIUMHI-MG para determinado 
item, ou, ainda, os constantes de tabela realizada por órgãos de pesquisa 
contratados pelo SAAE PIUMHI-MG. 
VI - As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de 
desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas em jornal 
de circulação local. 

Cláusula Quarta:- DO PAGAMENTO 

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

a) se o objeto não for entregue conforme condições deste Edital, o 
pagamento ficará suspenso até seu recebimento definitivo. 

b) A Nota/FiscaI/Fatura emitida pelo contratado deverá conter, em 
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local de fácil visualização, a indicação do n° do processo, n° do Pregão e 
da Ordem de Empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento dos 
materiais e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 
II - O SAAE PIUMHI-MG, identificando qualquer divergência na nota 
fiscal, deverá devolvê-la à adjudicatária para que sejam feitas as 
correções necessárias, sendo que o prazo estipulado no "item 1" será 
contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que 
devidamente sanado o vício. 
III - O pagamento devido pelo SAAE PIUMHI-MG será efetuado por meio 
de depósito em conta bancária a ser informada pela adjudicatária ou, 
eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre as 
partes, sem nenhum ônus para o SAAE PIUMHI-MG. 
IV - O pagamento só será efetuado se a documentação referente à 
regularidade para com a Fazenda Municipal, INS5(CND) , FGTS 
(CRF), e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT 
estiverem devidamente válidos, ficando retido o pagamento se a 
documentação estiver vencida, até que se regularize a situação, sem que 
isso gere direito à alteração de preços, correção monetária, compensação 
financeira. 
V - O pagamento não será efetuado, enquanto pendente de liquidação, 
qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, 
sem que isso gere direito à alteração de preços, correção monetária, 
compensação financeira. 
VI - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a 
adjudicatária dará ao SAAE PIUMHI-MG plena, geral e irretratável 
quitação da remuneração referente aos valores nela discriminados, para 
nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma. 

Sub-Cláusula Primeira: 

0 SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento dos produtos, objeto da 

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

prejudicar o SAAE PIUMHI-MG; 
III - Débito do Fornecedor para com o SAAE PIUMHI-MG quer provenha 
da execução do contrato, quer resulte de outras obrigações; 
IV - Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o 
pagamento ficara' retido até que o Fornecedor atenda a cláusula infringida. 

Sub-Cláusula Segunda: 

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

Sub-Cláusula Terceira: 

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

Cláusula Quinta:- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

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

Cláusula Sexta:- nos ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DE 

QUANTITATIVOS 

I - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de 
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da 
Lei n° 8.666, de 1993. 
II - As cartas-contratos decorrentes do Sistema de Registro de 
Preços poderão ser alteradas, observado o disposto no art. 65 da Le¡ n° 
8.666, de 1993, bem como artigo 57 da referida lei. 
III- O Termo de Contrato poderá ser dispensável pela autarquia nos 
termos do § 4° do artigo 62 da lei 8666/93. 
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Cláusula Sétima:- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

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

Cláusula 0itava:- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, 
RECEBIMENTO E no PRAZO DE ENTREGA 

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

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

impugnação. 
b) A devolução do produto não aprovado pelo Almoxarifado do 

SAAE DE PIUMHI-MG em hipótese alguma servirá de pretexto para que 
a empresa detentora da Ata suspende a entrega do produto/serviço. 
III - Os produtos deverão estar de acordo com a legislação pertinente, 
segundo as recomendações do fabricante de forma a garantir completa 
segurança e operacionalização da frota e equipamentos do SAAE. 

Sub-Cláusula Primeira: 

I- - A área competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e 
fiscalizar a execução do objeto desta licitação observando se o mesmo 
está atendendo os padrões exigidos neste edital, será o Chefe do Setor de 
Patrimônio Material e Transportes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Piumhi-MG, observados os artigos 67 a 76, da Lei Federal ng 8.666/93. 
II-. O licitante vencedor assume integralmente a responsabilidade por 
prejuízos decorrentes de acidentes de trabalho eventualmente ocorridos 
com seu pessoal durante o transporte e ou descarga do produto Iicitado. 
III-. Os itens, objeto desta licitação terão seu recebimento PROVISÓRIO, 
para efeito de posterior verificação da conformidade do produto/serviço 
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com a especificação, e DEFINITIVAMENTE após a verificação da 
QUALIDADE e conseqüente aceitação. 

Sub-Cláusula Segunda: 

O Prazo de entrega dos produtos será futura e parcelada, de acordo com 
as necessidades do SAAE, dentro da zona urbana do Município de Piumhi- 
MG. Todos os produtos serão entregues no almoxarifado do SAAE à Praça 
Zeca Soares n° 211- Centro Piumhi -MG com exceção do combustível 
ITEM 05 do Anexo I- Termo de Referência do edital que será 
conforme abaixo: 

I- ABASTECIMENTO : 
DOS VEÍCULOS:Os veículos serão conduzidos pelos funcionários do 
SAAE, credenciados para este fim, até o posto do licitante vencedor, os 
quais apresentarão requisição fornecida pelo SAAE, com assinatura do 
funcionário credenciado para este fim. Não será permitida a execução do 
objeto sem as referidas requisições. 
DOS GRUPOS GERADORES: Para atender o abastecimento dos Grupos 
Geradores instalados nas seguintes localidades: 01 (Um) na Estação de 
Tratamento de Agua - ETA na Rua João Perez n° 233, Bairro Nova 
Piumhi,01 (Um ) na Estação Elevatória de Esgoto no Bairro Morada do Sol 
na Av. do Contorno, 01(um) na Elevatória de Esgoto na Rua Oito NO 100- 
Bairro Alvorada - (Sítio Pâmela), e 01 na Elevatória de Esgoto Bairro 
Estrela Branca Rua A- S/NO, o licitante vencedor será obrigado a 
levar o combustível Oleo Diesel BS-500 até o local onde estão 
instalados os grupos geradores sem nenhum custo adicional para o 
SAAE, devidamente acondicionados e transportados dentro das normas e 
leis vigentes, com entrega imediata quando solicitado pelo SAAE e de 
acordo com suas necessidades, através de uma requisição fornecida pelo 
SAAE, com assinatura do funcionário credenciado para este fim . O SAAE 
poderá incluir ou excluir locais para o abastecimento de grupo gerador. 

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

Sub-Cláusula Quarta: 

Não será concedida, pelo SAAE PIUMHI-MG, qualquer dilação de prazo 
para a entrega dos produtos, por erro do Fornecedor. 
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Cláusula Nona:- DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 

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

Os abastecimentos dos veículos/grupo gerador do SAAE serão solicitados 
mediante apresentação de reguisígões, fornecida gelo SAAE, com 
assinatura do funcionário credenciado gara este fim. Não será 
permitido a execução do obieto sem as referidas reguisigões. 

Cláusula Décima :- DOS RECURSOS ORÇAMENTÂRIOS 

As despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços correrão 
por conta das possíveis dotações orçamentárias consignadas nos 
Programas: 17.122.0021.2165, 17.512.0447.2169, 
17.512.0449.21.70, e Elementos: 3.3.90.30, do Orçamento do SAAE 
PIUMHI-MG em vigor, ou da que vier a substitui-ia nos próximos 
exercícios, segundo o novo Plano de Classificação Funcional Programática, 
e demais disposições contidas na Lei n0 4.320/64, em combinação com 
inciso V, do art. 55, da Lei nO 8.666/93, em combinação com o § 1°, do 
art. 18, da Lei Compiementar n° 101/2000. 

Cláusula Décima Primeira:- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO 
FORNECEDOR 

O Fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de 
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla 
defesa: 
I - A pedido, quando: 
a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por 
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
b) 0 seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em 
função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o 

custo dos produtos. 
II - Por iniciativa do SAAE PIUMHI-MG, quando: 
a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; 
b) Por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado 
III - Por iniciativa do órgão ou entidade usuário, quando: 
a) O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro 
de Preço; 
b) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as 
Notas de Empenho decorrentes da Ata de Registro de Preço; 
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c) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos de 
compra de|a decorrentes; 
IV - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o SAAE 
PIUMHI-MG fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e 
informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro. 

Cláusula Décima Segunda:- DO CANCELAMENTO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇO 

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pelo SAAE 
PIUMHI-MG, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o 

Fornecedor: 
a) Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou as 
normas legais aplicáveis à espécie; 
b) Não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese de este tornar-se 
superior aos praticados no mercado. 
I - Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente Ata 
também poderá ser cancelada por razões de interesse público. 
II - A comunicação do cancelamento do preço registrado nas hipóteses 
previstas nas alíneas "a", "b" desta cláusula será feita pessoalmente ou 
por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o 
comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro 
de Preços (no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da 
detentora, a comunicação será feita por publicação no órgão encarregado 
das publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço 
registrado a partir da publicação); 
III - Esta Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nas hipóteses 
de rescisão dos contratos em geral, com as conseqüências legalmente 
previstas. 

Sub-Cláusula Única: 

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

Cláusula Décima Terceira:- DAS OBRIGAÇÕES E 
RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 
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I - Entregar os produtos, na forma pactuada; 
II - Dar ciência o SAAE PIUMHI-MG, imediatamente, e por escrito, de 
qualquer anormalidade existente nos produtos, mesmo que não sejam de 

sua competência; 
III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo SAAE PIUMHI- 
MG, cujas reclamações se obriga a atender prontamente; 
IV - A ausência ou omissão da fiscalização do SAAE PIUMHI-MG não 
eximirá o Fornecedor das responsabilidades previstas neste instrumento; 
V - Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais 
resultantes deste instrumento; 
VI - Manter, durante o prazo de vigência do instrumento e em 
compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas no presente Edital: 
a) Poderá o SAAE PIUMHI-MG, a qualquer tempo, exigir do Fornecedor a 
comprovação das condições de habilitação e qualificação exigidas no 
presente instrumento, reservando-se, inclusive, o direito de reter o valor 
correspondente aos pagamentos devidos até a regularização das 
obrigações pendentes. 

Cláusula Décima Quarta:- DAS OBRIGAÇÕES DO SAAE PIUMHI-MG 

São obrigações do SAAE PIUMHI-MG: 
I - Efetuar o pagamento no prazo estipulado na Cláusula Quarta; 
II - Notificar ao Fornecedor qualquer irregularidade ou defeito encontrado 
nos produtos; 
III - Recusar os produtos que não estiver de acordo com as 

especificações; 
IV - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo Fornecedor. 

Cláusula Décima Quinta:- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

I - Advertência; 
II - Multa; 
III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com o SAAE PIUMHI-MG pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SAAE 
PIUMHI-MG. 
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V - As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula poderão ser 
aplicadas cumulativamente com a do inciso II. 
VI - Ficará impedida de licitar e de contratar com o SAAE PIUMHI-MG, 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e 
da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, a pessoa jurídica que praticar 
quaisquer atos previstos no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/02, 
observadas as normas contidas nas Resoluções n° 114/2011 e suas 
alterações e 118/2013, no que couber, e também: 
a) Ensejar o retardamento da execução do certame; 
b) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
c) Comportar-se de modo inidôneo; 
d) Fizer declaração falsa; 
e) cometer fraude fiscal; 
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
g) Recusar-se injustiñcadamente a assinar o contrato ou retirar a nota de 

empenho. 
VII - 0 cometimento das ilegalidades descritas nas alíneas "a" a "g" 
implica o descredenciamento do cadastramento de fornecedores do SAEE 
PIUMHI-MG. 

Sub-Cláusula Primeira: 

A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas 
aquelas que não acarretem prejuízo de monta à Administração; 

Sub-Cláusula Segunda: 

Pelo atraso na entrega dos produtos, por culpa imputada ao Fornecedor, e 
pela sua execução de forma incorreta, poderá ser aplicada multa, a ser 
determinada do seguinte modo, sem prejuizo de outras cominações 
cabíveis: 
I - Multa diária de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), por dia de 
atraso sobre a parcela que deverá ser entregue; 
II - 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos entregues com 
problemas técnicos, mais multa de 0,33 (trinta e três centésimos) por 
cento ao dia se os produtos com problemas técnicos não for substituído 
em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que o SAAE PIUMHI-MG 
tiver comunicado à empresa a irregularidade; 
III - 10% (dez por cento), por descumprimento de quaisquer das 
obrigações decorrentes do ajuste, que não estejam previstas nos subitens 
acima, a qual incidirá sobre o valor cio total do Pedido de Fornecimento 
emitido à favor do Fornecedor. 
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Sub-Cláusula Terceira: 

As multas serão cobradas em dobro a partir do 31° (trigésimo primeiro) 
dia de atraso. 

Sub-Cláusula Quarta: 

Quando estipulados prazos parciais a multa será calculada pelo percentual 
correspondente ao prazo de entrega dos produtos, incidente sobre o valor 
do objeto entregue com atraso. 

Sub-Cláusula Quinta: 

Para os fins do subitem anterior consideram-se prazos parciais aqueles 
estabelecidos para entrega de parte dos produtos, objetivando a sua 
entrega antecipada. 

Sub-Cláusula Sexta: 

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

Sub-Cláusula Sétima: 

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

Sub-Cláusula Oitava: 

No caso de cobrança de muita diretamente do Fornecedor, esta deverá ser 
recolhida dentro do prazo de O3 (três) dias úteis a contar da 
correspondente notificação. 

Sub-Cláusula Nona: 

A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com o SAAE 
Piumhi-MG, pelo prazo de até 02 (dois) anos, poderá ser aplicada nos 
seguintes casos, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à 

mesma: 
I - Reincidência em descumprimento de prazo estipulado; 

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

Sub-Cláusula Décima Primeira: 

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

Sub-Cláusula Décima Segunda: 

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

Sub-Cláusula Décima Terceira: 

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

cláusula Décima sexta:- DA NÃO ENTREGA nos PRODUTOS 

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

Cláusula Décima Sétima:- DOS RECURSOS 

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

Cláusula Décima 0itava:- nos ILÍCITOS pemus 
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As infrações penais tipificadas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02 serão objeto 
de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das 
demais cominações aplicáveis. 
I - Havendo indícios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro 
ato de má-fé, o Pregoeiro comunicará os fatos verificados ao Ministério 
Público Estadual, para as providências devidas. 
II - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedido de licitar 
e contratar com o SAAE PIUMHI-MG, pelo prazo de até 05 (cinco anos), 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, sem prejuizo das multas previstas no edital e no contrato e 

das demais cominações legais. 
a) A competência para a abertura e instrução de processo administrativo 
será do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, para apurar as infrações descritas 
no caput do artigo anterior. 
b) Concluída a instrução de processo administrativo, os autos serão 
remetidos ao Diretor Executivo do SAAE PIUMHI-MG que tem o prazo de 
até 30 (trinta) dias para decidir, salvo prorrogação por igual período 
expressamente motivada. 
c) O Diretor Executivo do SAAE PIUMHI-MG tem o dever de explicitamente 
emitir decisão nos processos administrativos. 

Cláusula Décima Nona:- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal n° 8.666/93 em 
sua atual redação, Decreto Municipal 2.887/2010 e pela Resolução n° 
118/2013, no que for incompatível com a legislação Federal, e, 
subsidiariamente pelos princípios gerais de direito. 

Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do art. 110 
da Lei Federal 8.666/93 com as alterações posteriores. 

0 Fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados 
durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, ainda que a expiração 
do prazo de entrega previsto no cronograma ocorra após seu vencimento. 

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto Municipal na 
2887/2010 e Resolução n° 118/2013, as Leis Federais no 8.666/93 e 
10.520/2002 e demais normas aplicáveis. subsidiariamente, aplicar-se-ão 
os Princípios Gerais de Direito. 

sua 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

liciiacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ : 23.7 824316/000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHl/MG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Cláusula Vigésima - DO FORO 

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

Por estarem, assim, justos e acordados assinam a presente Ata de 
Registro de Preços, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença 
das testemunhas abaixo assinadas. 

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUHMI-MG 
Eng° Odécio da Silva Melo 

_Diretor Executivo 
-Orgão Gerenciador- 

Fornecedor 
Testemunhas:- 

RG n° 
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ANEXO IX 

MINUTA DE CARTA-CONTRATO N° (***)/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 317/2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N°09/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° (***)/2017 

CONTRATANTE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE 
PIUMHI-MG, devidamente qualificado nos autos da Ata de Registro de 

Preços n° (***)/2017. 

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

Cláusula Primeira:- DO FUNDAMENTO 

Este instrumento contratual fundamenta-se na Ata de Registro de Preços 

n° (***)/2017. 

Cláusula Segunda:- DO OBJETO 

0 objeto do presente contrato é o fornecimento de: Aditivo , Aria , Graxa 
,Óleo Diesel 85-500, Óleo Lubrificante, Óleo Motor e Óleo Sintético, pa ra 
atender os veículos e equipamentos pertencentes à frota oficial do SAAE 
DE PIUMHI - MG, sendo este fornecimento parcelado de acordo com as 
necessidades do SAAE, de acordo com o Anexo I, e conforme Edital do 
Pregão Presencial de Registro de Preços n° 09/2017, a proposta do 
Fornecedor e a Ata da Sessão Pública do Pregão, cujos termos são parte 
integrante do presente instrumento. 

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

I - Preço: 

Cod. Item Especificação Unid. Quant. Mar Valor Valor 
Produto ca Unitário Total 

SAAE 
04871 1 ADITIVO ANTICORROSIVO PARA Lt 10 

RADIADOR: fluido sintético para uso em 
sistemas de arrefecimento de veiculos 
automotivos, composto à base de 
monoetiieno glicol, com inibidores 
orgânicos e inorgânicos de corrosão, 
eleva o ponto de ebulição e baixa o ponto 
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01953 

04809 

de congelamento da água, mantendo o 
motor trabalhando na temperatura ideal, 
evitando a fervura e o congelamento da 
água de refrigeração. Controla a corrosão 
e ferrugem dos componentes metálicos 
do motor, Iubrifica a bomba d'água e 
inibe a formação de espuma. 
Recomendado para todo e qualquer 
sistema de refrigeração de veículos 
automotores (motos, automóveis, 
caminhões, ônibus, tratores, etc.). 
Embalagem em frasco 1 litro. 

2 ARLA 32, agente redutor liquido de NOX 
automotivo, aproximadamente 32,5%de 
ureia grau premium e 67,5% de água de GL 10 
alta pureza. 
Embalagem em galão de 20 litros. 

3 Graxa Azul especial para rolamentos 
Composiçãmóleo mineral, sabão de lítio, GL 
aditivo e corante. Embalagem em galão 
de 20 Kilos 

04 

01055 4 Graxa lubrificante a base de sabão de GL 03 
lítio. Composição: óleo mineral , sabão 
de lítio NLOGI2 e aditivos especiais . 

Embalagem em galão de 20 Kilos 

00802 Óleo Diesel 35-500 original LT 144 ooo 

02317 

01879 

Óleo lubrificante n14 SAE 15w4o. 
Composição: óleos básicos selecionados e GL 
de ultima geração. 
Embalagem em galão de 20 litros 

40 

Óleo lubrificante sms zowso 
Composição: Oleo mineral parafinico com 
aditivos: detergente dispersante, 

7 antidesgaste, antioxidante, LT 30 
antiespumante e melhorador do índice de 
viscosidade. 
Embalagem em frasco de 1 LT 

00360 

OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS: óleo 
lubrificante mineral para uso em motores 
dois tempos a GASOLINA refrigerados a LT 
ar, que exijam lubrificantes com nivel de 
desempenho 2T. 
Embalag_em em frasco 1LT 

20 

01530 

Óleo Lubrificante de alta 
performance para Sistema Hidráulico 
Grau ISO VG 68. Composição: Oleos 
básicos selecionados e aditivos de ultima 

geração 
Embalaggm em galão de 20 LT 

GL 05 

02878 

Óleo lubrificante de Motor diesel 
turbinado SAE 15w4o. Lubrificante 
mineral mulliviscoso para uso em 

motores diesel de elevada potência 
com alto poder de limpeza e proteção 
contra o desgaste corrosivo das 
partes internas do motor. 
Embalggem em galão de 20 LT 

10 GL 05 

01529 
Óleo lubrificante freio vegetal 
SAE10W30.Composição: Oleo mineral 
derivado do petróleo e aditivos. 
Embalagem em galão de 20 LT. 

11 GL 04 
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Óleo lubrificante de transmissão 
20W30. Composição: óleos básicos GL 
selecionados e aditivos de última geração 
Embalagem em galão de 20 LT 

00725 12 03 

Ó|e_o motor sAE1ow4o- semissintético 
multiviscoso. Composição: mistura 

04813 13 de' óleo; básico .mineral e sintético LT 10 

mais aditivos 
Embalagem em frasco de 1LT 
Óleo motor SAE 20W40-óleo 

01047 14 lubrificante mineral multiviscoso. LT 10 

Embalagem em frasco de 1LT 
Óleo sintético SAE1ow4O óleo 
lubrificante multivíscoso, 100% 

sintético 
Embalagem em frasco de 1LT 

04788 15 LT 20 

II - Da quantidade: Necessário se faz a quantidade conforme quadro 
acima, perfazendo um valor global de R$ 
( )l 
III- Da Vigência: O prazo de vigência do contrato será de  
iniciando-se na data de  encerrando-se na 
data de  ....  contados após assinatura do contrato e 
emissão da Nota de Empenho nos termos da Lei, podendo a qualquer 
tempo ser alterado ou prorrogado anualmente caso haja interesse entre 
as partes, mediante termo aditivo, conforme art. 57 da lei 8666/93. 
Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 
8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 
8.883/94, o presente Contrato será, cancelado, garantidos, às suas 
detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 
IV - Da dotação orçamentária: a ficha orçamentária está de 
conformidade com a Ata de Registro de Preços n° (***)/2017. 

Cláusula Quarta:- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA E DO CONTRATANTE 

As obrigações e responsabilidades da Contratada e do Contratante estão 
de conformidade com a Ata de Registro de Preços n° (***)/2017. 

Cláusula Qu¡nta:- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO Do PRODUTO E 
DAS PENALIDADES 

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

Cláusula Sexta:- DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

A cada Ordem de Compra (Nota de Empenho) emitido em favor do 
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fornecedor detentor da Ata de Registro de Preços n° (***)/2017, será 
anexada junto à mesma uma nova carta-contrato depois de devidamente 
confirmado o aceite através de meio eletrônico ou fac-símile. 

Cláusula Sét¡ma:- GESTÃO [FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

0 acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o 
recebimento e a conferência dos produtos, será realizada pela servidora 
do SAAE Sônia Roseni Costa Matricula n° 0039 observando se o mesmo 
está atendendo os padrões exigidos no edital, observados os artigos 67 a 
76, da Le¡ Federal no 8.666/93. 
§1° - A servidora Sônia Roseni Costa do SAAE atuará como gestor e 

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

Cláusula 0itava:- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de 

Preços n° (***)/2017. 

Cláusula Nona:- DO FORO 

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

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

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DE PIUHMI-MG 

contrata nte 

Contratada 
Testemunhas:- 

RG n° 

RG n° 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 317/2017 

MENOR PREÇO POR LOTE 

1 - Do Objeto 

Este termo tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação 
de empresa para o fornecimento de: Aditivo, Arla , Graxa ,Óleo Diesel 85-500, 
Óleo Lubrificante, Óleo Motor e Óleo Sintético, para atender os veículos e 
equipamentos pertencentes à frota oficial do SAAE de Piumhi - MG, sendo este fornecimento 
parcelado de acordo com as necessidades do SAAE, conforme especificações do Anexo I 
deste edital 

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A contratação de empresas para o fornecimento de combustíveis, Arla e lubrificantes em 
geral, justifica-se pela necessidade de se manter a qualidade adequada dos veículos 
pertencentes a frota oficial do SAAE de Piumhi para pronto atendimento das solicitações de 
deslocamento e/ou transporte_ dos servidores para atender a administração e 
operacionalização do Sistema de Agua e Esgoto da Autarquia. 

3- CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

a)A qualidade dos combustiveis, objeto desta licitação deverá estar de acordo com a 
Portaria 309/2001 e 248/2000 da Agencia Nacional de Petróleo - ANP. Havendo dúvida em 

relação à qualidade dos combustíveis oferecidos, a qualquer tempo, o SAAE de Piumhi se 
reserva o direito de solicitar amostragem dos combustíveis - nas bombas e/ou no tanque do 
veículo-para ser enviado a laboratório qualificado para proceder a análises de qualidade de 
conformidade com o determinado nas portarias acima identificadas. Os demais produtos 
deverão seguir as normas regulamentadoras vigente. Qualquer alteração detectada será 
causa para rescisão imediata do contrato. 
b) A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos produtos 
fornecidos, bem como efetuar a substituição imediata, e totalmente às suas expensas de 

qualquer produto entregue comprovadamente adulterado ou inutilizável, portanto, fora das 
especificações técnicas e padrões de qualidade. 
c) O gestor/fiscal de contrato do SAAE não aceitará nem receberá qualquer produto com 
atraso, defeitos ou imperfeições, em desacordo com as especificações e condições 
constantes deste Termo de Referência ou em desconformidade com as normas legais ou 
técnicas pertinentes ao objeto, cabendo ao contratado efetuar as substituições necessárias 
no prazo determinado neste Termo de Referência ou outro definido pelo gestor/fiscal de 
contrato, sob pena de aplicação das sanções legais ou de rescisão contratual. 

4-. ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
PARA A DESPESA 



Para definição do valor global 
orçamentos realizados, os gastos com aquisição fora 
vinte cinco mil, quatrocentos e vinte nove 

Autarquia Municipal (Lei 103519 
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4.1 - Na planilha a seguir, estão discrimm 
admitidos para participação nesta licitação. 

reais 

CNPJ: 23.782.S16i000110 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
estimado para esta contratação, foram observados os 

m de R$ 525.429,93 (quinhentos e 
e noventa e três centavos). 

ados os valores unitários máximos 

Cod. 
Produto 

'SAAE 

!tem Especificação Unid. Quant. Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

04871 ADITIVO ANTICORROSIVO PARA 
RADIADOR: fluido sintético para uso em 
sistemas de arrefecimento de veiculos 
automotivos, composto à base de monoetileno 
glicol, com inibidores orgânicos e inorgânicos 
de corrosão, eleva o ponto de ebulição e baixa 
o ponto de congelamento da água, mantendo o 

motor trabalhando na temperatura ideal, 
evitando a fervura e o congelamento da água 
de refrigeração. Controla a corrosão e 

ferrugem dos componentes metálicos do 
motor, lubrifica a bomba d'água e inibe a 

formação de espuma. Recomendado para todo 
e qualquer sistema de refrigeração de veículos 
automotores (motos, automóveis, caminhões, 
ônibus, tratores, etc.). Embalagem em 
frasco 1 litro. 

Lt 10 28,33" 
' .va. 
N i 

238,30 

01953 ARLA 32, agente redutor liquido de NOX 
automotivo, aproximadamente 32,5%de ureia 
grau premium e 67,5% de água de alta 
pureza. 
Embalagem em galão de 20 litros. 

GL 10 59,25 592,50 

04809 Graxa Azul especial para rolamentos 
Composição: óleo mineral, sabão de lítio, 
aditivo e' corante. Embalagem em galão de 
20 Kilos 

GL 04 415,47 1.661,88 

01055 Graxa lubrificante a base de sabão de 
lítio. Composição: óleo mineral , sabão de lítio 

NLOGIZ e aditivos especiais . 

Embalagem em galão de 20 Kilos 

GL 03 220,86 662,58 

00802 Óleo Diesel 35-500 original 
l 

L1' i1_44.ooo 3,51. 505.440,00 

02317 Óleo lubrificante n14 SAE 15w4o. 
Composição: óleos básicos selecionados e de 

ultima geração. 
Embalagem em galão de 20 litros 

GL 4o, 
kn 

l 

252,13 10.085,20 

01879 

00360 

Óleo lubrificante sas zowso 
Composição: Óleo mineral parafínico com 
aditivos: detergente dispersante, antidesgaste, 
antioxidante, antiespumante e melhorador do 

índice de viscosidade. 
Embalagem em frasco de 1 LT 
OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS: óleo 
lubrificante mineral para uso em motores 
dois tempos a GASOLINA refrigerados a 
ar, que exijam lubrificantes com nivel de 
desempenho 2T.Embalagem em frasco 
1LT 

LT 30 17,00 510,00 

LT 15,75' 315,00 
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Cod. Item Especificação Unid. Quant. Valor Valor 

Produto Unitário Total 

SAAE 01530 9 Óleo Lubrificante de alta performaV-a GL 05 268,15 1.340,75 

para Sistema Hidráulico Grau ISO VG f 
Composição: Óleos básicos selecionados e “ l 

aditivos de última geração 
Embalagem em galão de 20 LT 

02878 10 Óleo lubrificante de Motor diesel GL 05 251,75 1.258,75 

turbinado SAE 15W40. Lubrificante mineral 
multiviscoso para uso em motores diesel de 

elevada potência com alto poder de limpeza e 

proteção contra o desgaste corrosivo das 

partes internas do motor. 
Embalagem em galão de 20 LT 

01529 11 Óleo lubrificante freio vegetal GL 04 310,88 1.243,52 

SAE10W30.Composição: Óleo mineral p 

derivado do petróleo e aditivos. i" 

Embalagem em galão de 20 LT. 
00725 12 Óleo lubrificante de transmissão 20W30. GL 03 316,45' 949,35 

Composição: óleos básicos selecionados e “ 

aditivos de última geração 
Embalagem em galão de 20 LT 04813 13 Óleo motor SAE10W40 semissintético LT 10 p 28,88 288,80 

multiviscoso. Composição: mistura de óleo * 

básico mineral e sintético mais aditivos 
Embalagem em frasco de 1LT . _, 

01047 14. Óleo motor SAE 20W40-óIeo lubrificante LT 1o" Y- 17,33 173,30 
mineral multiviscoso. _gt 

Embalagem em frasco de 1LT 
04788 15 Óleo sintético SAE10W40 óleo lubrificante LT 20 ~__\ ;f 31,00 620,00 

multiviscoso, 100% sintético z . . ' x \ , 

Embalagem em frasco de 1LT 

4.2- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Os recursos orçamentários correrão por conta das possíveis dotações orçamentárias 
consignadas nos Programas: 1112100211165, 17.512.0447.2169 E 

17.512.0449.21.70, e Elementos: 3.3.90.30, do Orçamento do SAAE PIUMHI-MG em 
vigor, ou da que vier a substitui-Ia nos próximos exercícios, segundo o novo Plano de 
Classificação Funcional Programática, e demais disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em 
combinação com inciso V, do art. 55, da Lei n° 8.666/93, em combinação com o § 10, do 

art. 18, da Lei Complementar n° 101/2000. 

5 - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

a) O fornecimento dos produtos será parcelado de acordo com as necessidades do SAAE 

PIUMHI-MG. 

ABASTECIMENTO: 

DOS VEÍCULOS:-Os veículos serão conduzidos pelos funcionários do SAAE, credenciados 
para este fim, até o posto do licitante vencedor, os quais apresentarão requisição fornecida 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO 
pelo SAAE, com assinatura do funcionário credenciado para este fim. Não será permitida a 

execução do objeto sem as referidas requisições. 

DOS GRUPOS GERADORES: Para atender o abastecimento dos Grupos Geradores 
instalados nas seguintes localidades: O1 (Um) na Estação Elevatória de Esgoto no Bairro 
Morada do Sol na Av. do Contorno, 01(um) na Elevatória de Esgoto na Rua Oito NO 100- 
Bairro Alvorada ~ (Sítio Pâmela) e U1 (Um) na Estação Elevatória de Esgoto no Bairro 
Estrela Branca, o licitante vencedor será obrigado a levar o combustivel Óleo Diesel 
BS-500 até o local onde estão instalados os grupos geradores sem nenhum custo 
adicional para o SAAE, devidamente acondicionados e transportados dentro das normas e 
leis vigentes, com entrega imediata quando solicitado pelo SAAE e de acordo corn suas 
necessidades, através de uma requisição fornecida pelo SAAE, com assinatura do 

funcionário credenciado para este fim. O SAAE poderá incluir ou excluir os locais para 

abastecimento do grupo gerador.  a) Os abastecimentos dos veículos [grupo gerador do SAAE serão solicitados mediante 
ta ão de re uisi ões fornecida elo SAAE com assinatur do funcionário 

credenciado para este fim. Não será permitido a execução do obieto sem as 

referidas reguisições. b) Os produtos deverão estar de acordo com a legislação pertinente, e seguir as 
recomendações do fabricante de forma a garantir completa segurança e 
operacionalização da frota e equipamentos do SAAE. 
e) O licitante vencedor assume integralmente a responsabilidade por prejuízos decorrentes 
de acidentes de trabalho eventualmente ocorridos com seu pessoal durante o transporte e 

ou descarga do produto licitado. 

   

As condições de recebimento do objeto da ata são as seguintes: 

a) Será apurado os quantitativos e será emitida Nota Fiscal correspondente, sendo que o 
objeto da licitação deverá ser recebido definitivamente mediante recibo, nos termos da 

alínea “b", do inciso II, do art. 73 da Lei 8.666/93. 
b) O recebimento dos produtos será feito inicialmente em caráter provisório. O aceite 
definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento está condicionado ao 
atendimento, conferência dos produtos pelo Setor Patrimônio Material e Transporte, 
observados os artigos 67 a 76, da Lei Federal n51 8.666/93. 
c) Caso não cumpridas as exigências deste Edital, o fornecedor será comunicado a substituir 
os produtos por outro que atenda as especificações constantes deste Edital, sem nenhum 

ônus para a Administração. 

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

d) A ausência ou omissão da fiscalização do SAAE Piumhi-MG não eximirá o Fornecedor das 

responsabilidades previstas neste instrumento; 
e) Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais resultantes deste 

instrumento; 
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f) Manter, durante o prazo de vigência cio instrumento e em compatibilidade com as 
obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

presente Edital: g) Poderá o SAAE Piumhi-MG, a qualquer tempo, exigir do Fornecedor a comprovação das 
condições de habilitação e qualificação exigidas no presente instrumento, reservando-se, 
inclusive, o direito de reter o valor correspondente aos pagamentos devidos até a 

regularização das obrigações pendentes. 

7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

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

Fornecedor. 

8 - DO PAGAMENTO 

a) O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela 
Tesouraria do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi-MG, por processo legal, após 
a comprovação da entrega do objeto licitado nas condições exigidas e apresentação dos 
documentos fiscais devidos, no prazo de 07 (sete) dias úteis; sob pena de multa de 0,5% 
ao mês, ou fração (pro rata die), sobre o valor da fatura; com exceção do ITEM 05 gue o 

pagamento será mensal. -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 cio nO do processo, nO do Pregão e da Ordem de Empenho, a fim 
de se acelerar o trâmite de recebimento dos materiais e posterior liberação do documento 

fiscal para pagamento. c) O SAAE PIUMHI-MG, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá devolvê- 
la à adjudicatária para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo 
estipulado no “item 1" será contado somente a partir da reapresentação do documento, 
desde que devidamente sanado o vício. 
d) O pagamento devido pelo SAAE PIuMHI-MG será efetuado por meio de depósito em 
conta bancária a ser informada pela adjudicatária ou, eventualmente, por outra forma que 
vier a ser convencionada entre as partes, sem nenhum ônus para o SAAE PIUMHI-MG. 
e) O pagamento não será efetuado, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 
financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito à alteração 

de preços, correção monetária, compensação financeira. 
f) Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a adjudicatária dará ao SAAE 
PIUMHI-MG plena, geral e irretratável quitação da remuneração referente aos valores nela 
discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma. 
g) O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento dos materiais, objeto desta licitação, 

nos seguintes casos: - 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; 
o Obrigação do Fornecedor com terceiros que, eventualmente, possa prejudicar o SAAE 

PIUMHI-MG; 
o Débito do Fornecedor para com o SAAE PIUMHI-MG quer provenha da execução do 

a 
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contrato, quer resulte de outras obrigações; 
- Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o pagamento ficará 

retido até que o Fornecedor atenda a cláusula infringida. 

h) Nenhum pagamento isentará o Fornecedor das responsabilidades e obrigações, nem 

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

9 - Da Vigência da Ata de Registro de Preços 

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

sua assinatura. 

10 - GESTÃO [FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DECORRENTES DA ATA DE REGISRO 

DE PREÇOS 

O acompanhamento e a fiscalização do Contrato, assim como o recebimento e a conferência 
dos produtos, será realizada pelo servidor do SAAE Sônia Roseni Costa n° 0039 observando 
se o mesmo está atendendo os padrões exigidos no edital, observados os artigos 67 a 76, 

da Lei Federal no 8.666/93. 
§1° -a servidora Sônia Roseni Costa do SAAE atuará como gestor e fiscalizador da execução 

do objeto contratual. 
§20 - 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 

11 - SANÇÕES 

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

a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 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; 
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- Recusar-se injustificadamente a assinar o contrato ou retirar a nota de empenho. 

12 - CONDIÇÕES GERAIS: 

O SAAE poderá alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços ofertados, 
obedecido o disposto no § 1° do artigo 65, da Lei 8.666/93. 
A contratação será formalizada por meio de nota de empenho de despesa, nos termos do 

artigo 62 da Lei n° 8.666/1993. 
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_ ANEXO II 

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

MENOR PREÇO POR ITEM 

MINUTA DE CARTA-PROPOSTA 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do(s) item(ns) abaixo discriminados), 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: Cod. Item Especificação Unid. Quant. Marca Valor Valor 

Produto Unitário Total 

SAAE 
04871 1 ADITIVO ANTICORROSIVO PARA Lt 10 

RADIADOR: fluido sintético para uso 

em sistemas de arrefecimento de 
veículos automotivos, composto à 

base de monoetileno glicol, com 
inibidores orgânicos e inorgânicos de 

corrosão, eleva o ponto de ebulição e 

baixa o ponto de congelamento da 

água, mantendo o motor trabalhando 
na temperatura ideal, evitando a 

fervura e o congelamento da água de 
refrigeração. Controla a corrosão e 

ferrugem dos componentes metálicos 
do motor, lubrifica a bomba d'água e 

inibe a formação de espuma. 
Recomendado para todo e qualquer 
sistema de refrigeração de veículos 
automotores (motos, automóveis, 
caminhões, ônibus, tratores, etc.). 
Embalagem em frasco 1 litro. 

01953 2 ARLA 32, agente redutor liquido de GL 10 
NOX automotivo, aproximadamente 
32,5%de ureia grau premium e 
67,5% de água de aita pureza. 
Embalagem em galão de 20 
litros. 

04809 3 Graxa Azul especial para GL 04 
rolamentos Composiçãmóleo 
mineral, sabão de lítio, aditivo e 

corante. Embalagem em galão de 
20 Kilos 

01055 4 Graxa lubrificante a base de GL 03 
sabão de. lítio. Composição: óleo 
mineral , sabão de lítio NLOGIZ e 

aditivos especiais . 

Embalagem em galão de 20 Kilos 
Óleo Diesel Bs-soo original LT 144.000 

oosoz 5 
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Cod. 
Produto 

SAAE 

Item Especificação Unid. Quant. M arca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

02317 

01879 

Óleo lubrificante n14 SAE 15w4o. 
Composição: óleos básicos selecionados e 

de ultima geração. 
Embalagem em galão de 20 litros 

GL 40 

Óleo lubrificante SAE zowso 
Composição: Óleo mineral parafinico com 
aditivos: detergente dispersante, 
antidesgaste, antioxidante, 
antiespumante e melhorador do índice de 

viscosidade. 
Embalagem em frasco de 1 LT 

LT 30 

00360 OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS: óleo 

lubrificante mineral para uso em motores 
dois tempos a GASOLINA refrigerados a 

ar, que exijam lubrificantes com nivel de 

desempenho 2T. 
Embalagem em frasco 1LT 

LT 20 

01530 Óleo Lubrificante de alta 
performance para Sistema Hidráulico 
Grau ISO VG 68. Composição: Óleos 
básicos selecionados e aditivos de ultima 

geração 
Embalagem em galão de 20 LT 

GL 05 

02878 10 Óleo lubrificante de Motor diesel 
turbinado SAE 15W40. Lubrificante 

mineral ' multiviscoso para uso em 
motores diesel de elevada potência com 
alto poder de limpeza e proteção contra o 

desgaste corrosivo das partes internas do 

motor. 
Embalagem em galão de 20 LT 

GL 05 

01529 11 Óleo lubrificante freio vegetal 
SAE10W30.Composição: Óleo mineral 

derivado do petróleo e aditivos. 
Embalagem em galão de 20 LT. 

GL 04 

007 25 12 Óleo lubrificante de transmissão 
20W30. Composição: óleos básicos 
selecionados e aditivos de última geração 

Embalagem em galão de 20 LT 

GL 03 

04813 13 Óleo motor 5AE10W40 semissintético 

multiviscoso. Composição: mistura de 
óleo básico mineral e sintético mais 

aditivos 
Embalagem em frasco de 1LT 

LT 10 

01047 14 Óleo motor SAE ZOWMJ-ôleo 
lubrificante mineral multiviscoso. 
Embalagem em frasco de 1LT 

LT 10 

04788 15 Óleo sintético SAE10W4D óleo 
lubrificante multiviscoso, 100“/o sintético. 

Embalagem em frasco de 1LT 

LT 20 

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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PORTARlA-SAAE-PlU-05I2017 

“DESIGNA PREGOEiRo E NOMEIA EQUIPE DE 
APOIO PARA ATUAREM NAS LICITAÇÕES, NA 
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL E 

PREGAO PRESENCIAL NO REGISTRO DE 
PREÇOS, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2017 A 
DEZEMBRO DE 2017 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS." 

O Diretor Executivo do Serviço de Água e Esgoto de Piumhi, Minas 
Gerais, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Resolução n° 127/2016 
de 7i07I2016, criada pelo Comitê Técnico e Administrativo do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Piumhi, Minas Gerais, com o Objetivo de implementar a 
modalidade de licitação do tipo PREGÃO PRESENCIAL E PREGAO PRESENCIAL 

- NO REGISTRO DE PREÇOS, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 2.887/2010 
(institui o Pregão), e Resolução 118/2013 (Institui o Sistema de Registro de Preços), 
em cumprimento a Lei Federal n° 10.520/2002, subsidiariamente a Lei 8.66683. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Designar, para exercer a atribuições legais de Pregoeira na 
realização de compras na modalidade de licitação tipo PREGAO PRESENCIAL E 
PREGÃO PRESENCIAL NO REGISTRO DE PREÇOS, a servidora pública de 
carreira do SAAE de Piumhi-MG Maria das Graças Ferreira Barros Goulart, por 
meio de disputa justa entre Os interessados, a compra mais econômica, seguia e 
eficiente para o SAAE de Piumhi-MG. 

Art. 2° - Como equipe de apoio ficam nomeadas, as seguintes servidoras: 

Titulares : * 

  

. . : CONFER - Maria Luciana Goulart de Castro SE ACH E com o 
- Sônia Roseni Costa AUTARQUÉQRQUIVAQOORÍGINAL 
- Ailton Francisco Figueiredo PIUMHL Piu' m_ MG NEST 

Art. 3° - AS, Servidoras acima designadas.   erãg 
apresentar-se á Pregoeira para atuarem nas sessões, dos preg   hora 
marcados. 

Art. 4° - A Pregoeira e sua equipe de apoio realizarão as Seguintes atividades: 

i - O credenciamento dos interessados; 
ii - O recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de 

habilitação; 
a' 
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iii - A abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a 

ciassificação das propostas; 
iV- A condução dos .procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou 
lance de menor preço; 
V - A abertura dos envelopes de documentos de habilitação; 
Vi › A adjudicação da proposta de menor preço; 
vii - A elaboração da ata; 
viii - A condução dos trabalhos da equipe de apoio; 
êX - O recebimento, exame e o parecer sobre os recursos; 
X - O encaminhamento do processo devidamente instruído, apos a adjudicação, a 
autoridade competente para fins de homologação; 

Art. 5° ~ O mandato dos servidores acima nomeados terá vigência até 
Slldezembro/ZOW, possibilitada a recondução. 

Art. 6° - Os servidores nomeados desempenharão suas atribuições 
concomitantes com as de seus respectivos cargos e funções. 

Art. 7° - Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
CONFERE COM O ORIGINAL 
SE ACHA ARQUIVADO NESTA 

Piumhi-MG. 0,2 de janeiro de 2017. AUTARQUM- H 

PIUMHI, . 

         - .i 
. -4"l' _- U 'JIÍ-_í-x 
.lalêsearuazai-a 

k _ . -  'I 
' x 

Eng. ooÉciofíbqÍÀ SILVA MELO 
Diretor Executivo do SAAE 

um:: 
cEma-'icmos PARA FlNS DE ci- 7=>Riiii"é'i§..¡" 

A0 DÍSPOSTO NO ARTIGO 72 DA -.=. - ERÍSÀNICA 

MUNICIPAL que Puguousi Alülj_m  ;. - ___ Ni' -liüAuii-.c/UE 
AVISO no MUNICÍPIOz ?u-“ax“í-=›'~r“ifi°es§~ri 

PIUMHI-_ài "'  iácsíí /“ f/“x  . v'. 1.. x2! 3 :A .x 'W'   gvxéiwfá ?um 
CHEFE S. PESSOAL_ E APOIO ÂDMlNISTRAIiVO 
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RESOLUÇÃO N° 118/2013, DE 25 DE JANEIRO DE 2013. 

Regulamenta o Sistema de Registro de Preços 
previsto no art. 15 da Lei nã 8.666, de 21 de junho 
de 1993. 

O Presidente do Comitê Técnico e Administrativo do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Piumhi-MG, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pela alínea "b", do Inciso V1 do art. 1° e do art. 36, do Regimento interno do Comitê 
Técnico e Administrativo do SAAE e, 

i CONSEDERANDO o disposto no art. i5. da Lei Federal n° 8.666/93. atualizada 

pela Le¡ n° 8.883/94: 

CONSIDERANDO. mais, a necessidade de promover a Transparência fiscal, o 
interesse púbiico. a racionalização e a agilidade dos processos administrativos para a 
aquisição de bens e serviços comuns pelo SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE 

PtUHMI-MG; 

CONS1DERANDO. outrossim. a necessidade de adotar medidas que 
contribuam para a redução ao déficit público: 

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

SE ACHA ARQUIVADO NESTA 
AUTARQUIA. 

RESOLVE: PIUMHI-M 
PIUMHI, -' s.. p* 

CAPÍTULO! M*  
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 12 As contratações de serviços e a aquisição de bens, quando 
efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços - SRP, obedecerão ao disposto nesta 

Resolução. 
Art. 2! Para os efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes a 

definições: 

I - Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para registro 
format de preços relativos ã prestação de serviços e aquisição de bens. para contratações 

. Il - ata de registro de preços - documento vincuiafivo, obrigacional, com 
çaracterística de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, 
.fornecedores. órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as 
disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas: f, - Ill - órgão gerenciador - Diretoria Executiva. responsavel pela condução do 
;onjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro 

z 
.x / 1 
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de preços dele decorrente: 
i IV - órgão participante - os Departamentos e Setores do Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto de Piumhi-MG: e V - órgão não participante - órgão ou entidade da administração pública 
que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos 

desta norma. faz adesão o ata de registro de preços. 
v¡ - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG: SAAE PIUMHI-MG. 

Art. 39 O Sistema de Registro de Preços podera ser adotado nas seguintes 

hipóteses: 
I - quando, pelas caracteristicas do bem ou serviço, houvernecessidade de 

contratações freqüentes: ll - quando for conveniente o aquisição de bens com previsão de entregas  ' ' parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medido ou em 
regime de tarefa: III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de 
_serviços para atendimento a mais de um setor ou departamento: ou A 

' IV - quando, pela natureza do obieto, não for possível definir r vqãrtgwiââsmàl_ 
quantitativo a ser demandado pelo SAAE PIUMHI-MG. ggxãíí AÊÊLHVADO Nesta. 

AuTARatgiñ. e 

CAPÍTULO u prumm. 

DAS COMPETÊNCIAS no óneâo GERENCIADOR 

Art. 49 Caberá ao órgão gerenciador a pratica de todos os atos de controle 
e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte: 

l - consolidar informações relativas o estimativa individual e total de 
consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos 
basicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização: 

?N ll - promover atos necessarios o instrução processual para c¡ realização do 

procedimento licitatório: 
_ Ill - realizar pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da 

licitação e consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e 

entidades participantes: 
IV - confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o 

objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de referência ou projeto 

basico: 
V - realizar o procedimento licitatório: 
Vl - gerenciar a ata de registro de preços: 
VII - conduzir eventuais renegociações dos preços registrados: 
Vlll - aplicar, garantida a ampia defesa e o contraditório. as penalidades 

decorrentes de infrações no procedimento licitatório: e 
IX - aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório." as penalidades 

decogentês do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do 

desõumpriygento das obrigações contratuais, em relação as suas próprias contratações. 
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CAPÍTULO m 

DAS COMPETÊNCIAS no ónoâo PARTICIPANTE 

Art. 59 O órgão participante sera responsável pela manifestação de interesse 
em participar do registro de preços, providenciando o encaminhamento ao órgão 
gerenciador de sua estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber. 
cronograma de contratação e respectivas especificações ou termo de referência ou 
projeto basico, nos termos da Lei n9 8.666, de 2i de iunho de 1993, e da Lei n9 10.520, de i7 
de julho de 2002, adequado ao registro de preços do qual pretende fazer parte, devendo 

ainda: 
| - garantir que os atos relativos a sua inclusão no registro de preços estejam 

formalizados e aprovados pela autoridade competente; .q ll - manifestar. junto ao órgão gerenciador, sua concordância com o objeto 
a ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório: e _ 

Ill - tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de 
eventuais alteraçõespara o correto cumprimento de suas disposições. 

A Parágrafo único. Cabe ao órgão participante aplicar. garantida a ampla 
-defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado . 

na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em 
rela 'ão as suas ró rias contrata ões, informando as ocorrên ' ' came' renOBmtNAÍ- 

Ç p p ç . Ê ÊaPARQuivADo NESTA 
UTARQUÍA- A Pl      h 'FL  I 

CAPÍTULO IV PIUMW_ L, 

DA LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PRE$65_"""""' 

Art. 6! A licitação para registro de preços sera realizada na modalidade de 
pregão, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, e sera precedida de ampia pesquisa de 

mercado. 
§ 19 O Iulgamento por técnica e preço poderã ser excepcionalmente 

adotado, c¡ critério do órgão gerenciador e mediante despacho fundamentado da 
autoridade maxima do órgão ou entidade. 

§29 Na licitação para registro de preços não é necessario indicar a dotação 
orçamentária, que somente sera exigida para a formalização do contrato ou outro 

instrumento hãbil. 

Art. 79 O órgão gerenciador poderá dividir a quantidade total do item em 
lotes, quando técnica e economicamente viãvel, para possibilitar maior competitividade, 
observada a quantidade mínima. o prazo e o local de entrega ou de prestação dos 

serviços. 
§ 1! No caso de serviços, a divisão se dará em função da unidade de 

medida adotada para aferição dos produtos e resultados, e será observada a demanda 

/específica de cada órgão ou entidade participante do certame. r, - § 22 Na situação prevista no § i9, devera ser evitada a contratação. em um 

g" ;mesmo órgão ou entidade, de mais de uma empresa para a execução de um mesmo 

/// ,rserviça em urnarnesma localidade, para assegurar a responsabilidade contratual e o x  _,,_ princípio “padronização  "A ” 3 

-..__..--"/A 
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Art. B! O edital de licitação para registro de preços observará o disposto 
nas Leis n° 8.666, de 1993, e n° 10.520, de 2002. e contemplará, no mínimo: 

I - a especificação ou descrição do objeto, que expiicitará o conjunto de 
elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para a 
caracterização do bem ou serviço, inclusive definindo as respectivas unidades de medida 

usualmente adotadas: il - estimativa de quantidades a serem adquiridas peio órgão gerenciador e 

órgãos participantes: 
- lll - estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não 

participantes. observado o disposto no § 49do art. 21, no caso de o órgão gerenciador 

admitir adesões: lV - quantidade minima de unidades a ser cotada, por item, no caso de 

bens: ,rx V - condições quanto ao local, prazo de entrega, forma de pagamento, e 
nos casos de serviços, quando cabível, frequência, periodicidade. caracteristicas do 
pessoal, materiais e equipamentos a serem utilizados, procedimentos, cuidados, deveres, 
disciplina e controles a serem adotados: ' 

Vl - prazo de validade do registro de preço, observado o disposto 

no caput do art. ii: A 

Vil - órgãos e entidades participantes do registro de preço: 
Vlll - modelos de planilhas de custo e minutas de contratos, quando cabível: 
lx - penalidades por descumprimento das condições: 
X - minuta da ata de registro de preços como anexo: e 
Xl - realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da 

vantajosidade. 
§ 1! O edital poderá admitir, como critério de julgamento, o menor preço 

aferido pela oferta de desconto sobre tabela de preços praticados no mercado, desde 

que tecnicamente justificado. § 29 Quando o edita! previr o fornecimento de bens ou prestação de 
. . serviços em locais diferentes, é facultada a exigência de apresentação de proposta 
__  _ diferenciada por região, de modo que aos preços sejam acrescidos custos variáveis por 

' regiao. ' 

§ 39 A estimativa c que se refere o inciso Ill do caput não será considerada 
para_ fins de qualificação técnica e qualificação econômico-financeira na habilitação do 

licitante. 

ç Art. 99 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão 
e reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

k »Parágrafo único. A apresentação de novas propostas na forma 
do caput não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante ógggntggm 

/CLQFSÍÚCWÍQ CONFEÊEAÊÊIJWADO NESTA 

;Í 

  Art. 10._ Após a homologação da iicitação, o registro de preços observará, 
entre outras, as seguintes condições: 

4 
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l - sera incluido, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem 
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na seqüência da 

classificação do certame: 
Il - o preço registrado com indicação dos fornecedores serã divulgado no 

quadro de avisos do Municipio de Piumhi-MG, nos termos do Decreto Municipal n° 
2.887/2010, e, facultativamente, disponibilizado em meio eletrônica para orientação do 
SAAE PiUMl-ll-MG e ficara disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços: 

e lll - a ardem de classificação dos licitantes registrados na ata devera ser 

respeitada nas contratações. 

§ 190 registro a que se refere ocaput tem por objetivo a formação de 
cadastro de reserva. no caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses 

i f¡ previstas nos arts. i9 e 20. 
§ 2! Serão registrados na ata de registro de preços. nesta ordem: 

I - os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a 

etapa competitiva: e ll - os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceito cotar seus bens 
ou serviços em vaior igual ao do licitante mais bem classificado. 

§ 3! Se houver mais de um licitante na situação de que trata o inciso ll do § 
29, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase 

competitiva. 

_ Art. 11. _O prazo de validade da ata de registro de preços não sera superior a 
i2 (doze) meses, incluidas eventuais prorrogações, conforme o inciso Ill do § 39 do art. i5 
da_ Lei n9 8.666, de 1993. 

- § 1! É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de 
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o§ 19- do art. 65 da Lei m9 8.666, de 

*x 1993. 
§ 2! A vigência das cartas-contratos decorrentes do Sistema de Registro de 

Preços sera definida nos instrumentos convocotórios, observado o disposto no art. 57 da Lei 

nE 8.666, de 1993. 
§ 3! As cartas-contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços 

poderão ser alteradas, observado o disposto no art. 65 da Le¡ m2 8.666, de 1993. 

§ 49 O contrato decorrente do Sistema de RSQISÍCFCÊJSÊEÍHÊÇ8BMeÕeEÊk§QQNAL 

 

assinado no prazo de validade da ata de registro de preços. SE ACHA ARQLHVADO NESTA 
RQUIA. 

AUTA 'P MHl-M W //°' CAPÍTULO v¡ Plumm»   "  
 Ari. 12. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores ciassificados,  . o Nado o disposto no art. i0, serão convocados para assinar a ata de registro de 

preços. dentro do prazo e condições estabelecidos no instrumento convocatório, 
podendo o prazo ser prorrogado uma vez. por igual periodo. quando solicitado pelo 
fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
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Parágrafo único. É facultado ao SAAE PIUMHI-MG, quando o convocado 
não-assinar a ata de.registro de preços no prazo e condições estabeiecidos. convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de ctassificação, para faze-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeira classificado. 

Art. i3. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento 
nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 

Parágrafo único. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar 
a ata, dentro do prazo estabelecido neste artigo, ensejará a aplicação das penalidades 

legalmente estabelecidas. 

Art. i4. A contratação com os fornecedores registrados será formalizado 
pelo SAAE PlUMHl-MG por intermédio de carta-contrato, emissão de nota de empenho de 

,/33 despesa ou autorização de compra, conforme dispõe o § 2° e caput do art. 62 da Lei 
n? 8.666, de 1993. 

_ Parágrafo único. A Carta-Contrato observará no que couber, o dispsasto no 
artigo 55 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Art. 15. A existência de preços registrados não obriga o SAAE PIUMHI-MG a 
contratar. facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida. 

assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdadhe-Fícàêogcã ões. ONGMAL CO ARQUIVADO NESTA SE ACHA 
AuTARQLgf-     

CAPÍTULO vu 
_ prurvlHl.  - 

DA REVISAO E no CANCELAMENTO aos      
Art. 16. Os preços registrados poderão ser revistos em d 

eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos 
serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações 

F¡ junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alinea "d" do inciso Il 

" do caput do art. 65 da Lei n9- 8.666, de 1993. 

Art. 17. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado por motivo superveniente. o órgão gerenciador convocará os fornecedores para 
negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

§ 19 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores 
praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de 

penalidade. § 2! A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

/x Art. 18. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços / re 'strados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 

n  p dera: 
ç a ,   i liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 

. '.  _' oco antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada " ' eracidade dos motivos e comprovantes apresentados: e  6 
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ll - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador 
devera proceder à revogação da ata de registro de preços. adotando as medidas 
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

Art. 19. O registro do fornecedor sera cancelado quando: 

l - descumprir as condições da ata de registro de preços: 
ll - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pelo SAAE PIUMHI-MG, sem justificativa aceitável: 
lll - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior aqueles praticados no mercado: ou 
I  IV - sofrer sanção prevista nos incisos lll ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 
à 8.666. de 1993. ou no art. 79 da Lei ni 10.520. de 2002. - 

Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos 
incisos l. ll e 1V do caput sera formalizado por despacho do órgão gerenciador. assegurado 
o contraditório e a ampla defesa. 

Art. 20. O cancelamento do registro de preços podera ocorrer por fato 
superveniente. decorrente de caso fortuito ou força maior, que preiudique o cumprimento 
da ata. devidamente comprovados e iustificados: 

CONFERE COM O OR|G|NAL 

I - por razão de interesse público: ou ÊÊ$ACRHÉLÊÊQU'VA DO NESTA 
ll - a pedido do fornecedor. 

CAPÍTULO Vlll 

DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO 
PARTICIPANTES - 

J)- 
Arf. 21. Desde que devidamente justificada a vantagem. a ata de registro 

de preços. durante sua vigência, podera ser utilizada por qualquer órgão que não tenha 
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador. 

r § 19 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços. 
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação _sobre a possibilidade de adesão. 

§ 2! Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 
fornecimento decorrente de adesão. desde que não prejudique as obrigações presentes 
e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

§ 3°- As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não 
ípoderão exceder, por órgão ou entidade. a cem por cento dos quantitativos dos itens do l/ i *trumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 

x ,gerenciador e órgãos participantes. 
.-/  /,,.§r '42 O instrumento convocatório devera prever que' o quantitativo " , decorr das adesões a ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade,  intuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o    
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órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem. 

§ 52 O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão ã ata após a 
primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, 
iustificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo 
órgão gerenciador. 

§ 6! Após a autorização do órgão gerenciador. o órgão não participante 
devera efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias. observado o 

prazo de vigência da ata. 
- § 79 Compete ao órgão não participante os atos relativos a cobrança do 

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações. 
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

§ 89 É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a 
adesão a ata de registro de preços do SAAE PIUMHI-MG. 

CAPÍTULO lx 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 22. O SAAE PIUMHl-MG poderá utiiizar recursos de tecnologia da 
informação na operacionalização do disposto nesta Resolução e automatizar 
procedimentos de controle e atribuições dos órgãos gerenciadores e participantes. 

Art. 23. As atas de registro de preços vigentes. decorrentes de certames 
realizados sob a vigência da Resolução n” 115/2011. poderão ser utilizadas pelos órgãos 
gerenciadores e participantes. até o término de sua vigência. 

Art. 24. O SAAE PlUMHl-MG podera editar normas complementares a esta 
Resolução. . 

Art. 25. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
A11. 26. Fica revogada c: Resolução n° 115/201 1 . 

CONFERE com o ORIGENA¡ se ACHA ARQUIVADQ AUTARQUIA. NES” 

Piumhi-MG, /Ête janeiro de 2013. 

 um are Craide ' 
ec 'co e Admi strativo do SAAE 
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PREFEITURA MUN|CIPAL DE PIUMHI 
Rua PadreAbel 332 - Centro 

CEP 37925-000 - Piumhi- MG 
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Estado de Minas Gerais 
C.N.P.J. 16.781.346/0001-04 

DECRETO N” 2.887/2010 

"Regulamenta a modalidade de licitação denominada Pregão, 
para aquisição de bens e serviços comuns e dá outras 
providências. " 

O Prefeito Municipal de _ Piumhi, Minas Gerais, ARLINDO 

BARBOSA NETO, no uso de suas atribuições legais e com a faculdade que lhe 

confere a legislação pertinente: 

DECRETA: 

Art. 19 - Este Decreto estabelece normas e procedimentos relativos à 

licitação na modalidade de pregão, destinada à aquisição de bens e serviços 

comuns, no âmbito do Município, qualquer que seja o valor estimado. 

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime deste Decreto, os órgãos 

da Administração Direta e Indireta do Município. 

Art. 23 - Pregão é a modalidade de licitação em que a disputa pelo 

fornecimento de bens ou serviços comuns é feita em sessão pública, por meio de 

propostasgde preços escritas e lances verbais. 

Art. 39 - Os contratos celebrados pelo Município, para a aquisição 

de bens e serviços comuns, serão precedidos, prioritariamente, de licitação pública 
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na modalidade de pregão, que se destina a garantir, por meio de disputa justa entre 

os interessados, a compra mais econômica, segura e eficiente. 

§ 19 - Dependerá de regulamentação específica a utilização de 

recursos eletrônicos ou de tecnologia da informação para a realização de licitação 

na modalidade de pregão. 

§ 29 - Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões 

de desempenho e iqualidade possam ser concisa e objetivamente definidos no 

objeto do edital, em perfeita conformidade com as especificações usuais 

praticadas no mercado. 

Art. 43 - A licitação na modalidade de pregão e' juridicamente 

condicionada aos princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da. 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, bem assim aos 

princípios correlatos da celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, 

competitividade, justo preço, seletividade e comparação objetiva das propostas. 

Parágrafo único. As normas disciplinadoras da licitação serão 

sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, 

desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a 

segurança da contratação. 

Art. 59 - A licitação na modalidade de pregão não se aplica às 

contratações de obras e serviços de engenharia, bem como às locações 
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imobiliárias e alienações em geral, que serão regidas pela legislação geral da 

Administração Pública. 

Art. 69- - Todos quantos participem de licitação na modalidade de 

pregão têm direito público subjetivo à fiel observância do procedimento 

estabelecido neste Decreto, podendo qualquer interessado acompanhar o seu 

desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a 

realização dos trabalhos. 

Art. 79 - À autoridade competente, designada de acordo com as 

atribuições previstas no estatuto do órgão, cabe: 

I - determinar a abertura de licitação; 

II - designar o pregoeiro e _os componentes da equipe de apoio; 

III - ..decidir os recursos contra atos do pregoeiro; e 

IV -_-homologar o resultado da licitação e promover a celebração do 

contrato . 

Parágrafo único. Somente poderá atuar como pregoeiro o servidor 

que tenha realizado capacitação específica para exercer a atribuição. 

Art. 89 - A fase preparatória do pregão observará as seguintes regras: 

I - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, 

_vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, 
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limitem ou frustrem a competição ou a realização do fornecimento, devendo estar 

refletida no termo de referência; 

II - o termo de referência é o documento que deverá conter elementos 

capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de 

orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado, a definição 

dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato; 

III - a autoridade competente ou, por delegação de competência, o 

ordenador de despesa ou, ainda, o agente encarregado da compra no âmbito da 

Administração, deverá: 

a) definir o objeto do certame e o seu valor estimado em planilhas, de 

forma clara, concisa e objetiva, de acordo com termo de referência elaborado pelo 

requisitante, em, conjunto com a área de compras, obedecidas as especificações 

praticadas no mercado; 

b) justificar a necessidade da aquisição; 

c) estabelecer os critérios de aceitação das propostas, as exigências de 

habilitação, as sanções administrativas aplicáveis por inadimplemento e as 

cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos e das demais condições 

essenciais para o fornecimento; e 

d) designar, dentre os servidores do órgão ou da entidade promotora 

da licitação, o pregoeiro responsável pelos trabalhos do pregão e a sua equipe de 

o apoio; 
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IV - constarão dos autos a motivação de cada um dos atos 

especificados no inciso anterior e os indispensáveis elementos técnicos sobre os 

quais estiverem apoiados, bem como o orçamento estimativo e o cronograma 

fisico-financeiro de desembolso, se for o caso, elaborados pela Administração; e 

V - para julgamento, será adotado o critério de menor preço ou, se for 

»r- o caso, maior desconto, observados os prazos máximos para fornecimento, as 

especificações técnicas e os parâmetros minimos de desempenho e de qualidade e 

as demais condições definidas no edital. 

Art. 99 - As atribuições do pregoeiro inciuem: 

I - o credenciamento dos interessados; 

II - o recebimento dos envelopes das propostas de preços e da 

documentação de _habilitação; 

III - a abertura dos envelopes das propostas de preços, o seuexame e 

'W a classificação dos proponentes; 

IV - a condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha 

da proposta ou do lance de menor preço; 

V - a adjudicação da proposta de menor preço; 

VI - a elaboração de ata; 

VII - a condução dos trabalhos da equipe de apoio; 

VIII - o recebimento, o exame e a decisão sobre recursos; e 
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IX - o encaminhamento do processo devidamente instruído, após a 

adjudicação, à autoridade superior, visando a homologação e a contratação. 

Art. 10. A equipe de apoio deverá ser integrada por 03 (três) 

servidores municipais, sendo que pelo menos 02 (dois) deverão ocupar cargo 

efetivo na Administração, preferencialmente pertencentes ao quadro permanente 

do órgão promotor do pregão, para prestar a necessária assistência ao pregoeiro. 

Art. 11. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação 

dos interessados e observará as seguintes regras: 

I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de 

publicação de aviso em função dos seguintes limites: 

a) para bens e serviços de valores estimados em até R$ 650.000,00 

(seiscentos e cinqüenta mil reais): 

1 - Jornal de Circulação Local; 

2 - Quadro de Avisos da Prefeitura. 

b) para bens e serviços de valores estimados superiores a R$ 

650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais): 

1 - Diário Oficial do estado; 

2 - Jornal de grande circulação estadual; 

3 - Jornal de circulação local, e; 
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4 - Quadro de Avisos da Prefeitura.” 

II - do edital e do aviso constarão definição precisa, suficiente e 

clara do objeto, bem como a indicação dos locais, dias e horários em que poderá 

ser lida ou obtida a íntegra do edital, e o local onde será realizada a sessão pública 

do pregão; 

III - o edital ñxará prazo não inferior a oito dias úteis, contados da 

publicação do aviso, para os interessados prepararem suas propostas; 

IV - no dia, hora e local designados no edital, será realizada sessão 

pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, 

devendo o interessado ou seu representante legal proceder ao respectivo 

credenciamento, comprovando, se for o caso, possuir os necessários poderes para 

formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao 

certame; 

V - aberta a sessão, os interessados ou seus representantes legais 

entregarão ao pregoeiro, em envelopes separados, a proposta de preços e a 

documentação de habilitação; 

VI - o pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as 

propostas de preços e classiñcará o autor da proposta de menor preço ou de maior 

desconto e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e 

superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, ou as que 

tenham apresentado em valores sucessivos e inferiores em até 10% (dez por 

cento), relativamente à de maior desconto; 

/ 
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VII - quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas 

escritas de preços nas condições definidas no inciso anterior, o pregoeiro 

classiñcará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três, para que 

seus autores participem dos lances Verbais, quaisquer que sejam os preços 

oferecidos nas propostas escritas; 

VIII - em seguida., será dado início à etapa de apresentação de lances 

Verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em 

valores distintos e decrescentes para o menor preço ou, se for o caso, valores 

distintos e crescentes para o maior desconto; 

IX - o pregoeiro convidará individualmente os licitantes 

classificados, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da 

proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor, 

ou a partir do autor da proposta classificada de menor desconto e os demais, em 

ordem crescente de desconto; 

X - a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 

pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na 

manutenção do ú_ltimo preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação 

das propostas; 

XI - caso não se realizem lances verbais, será verificada a 

conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a 

contratação; 
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XII - declarada encerrada a etapa competitiva c ordenadas as 

propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto 

ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito; 

XIII - sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o 

envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver 

formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias, com base no 

Sistema de Registro Cadastral do Município, assegurado ao já cadastrado o direito 

de apresentar a Certidão de Registro Cadastral emitida pelo Município, desde que 

previsto no ato convocatório; 

XIV - constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o 

licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado _o objeto do certame; 

XV - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às 

exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando 

a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda 

ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o 

objeto do certame; 

XVI - nas situações previstas nos incisos XI, XII e XV, o pregoeiro 

poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor; 

XVII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar 

imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o 

prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os 
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demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo- 

lhes assegurada vista imediata dos autos; 

XVIII - o recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito 

suspensivo; 

XIX - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento; 

XX - decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a autoridade competente homologará a adjudicação para 

determinar a contratação; 

XXI 7 como condição para celebração do contrato, o licitante 

vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação; 

XXII - quando o proponente vencedor não apresentar .situação 

regular, no ato :da assinatura do contrato, será convocado outro licitante, 

observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim 

sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o 

disposto nos incisos XV e XVI deste artigo; 

XXIII - se o licitante vencedor que se recusar a assinar o contrato, 

injustiñcadarnente, será aplicada a regra estabelecida no inciso XXII. 

Art. 12 - O prazo de validade da Ata de Registro não poderá ser 

superior a 01 (um) ano, computadas neste as eventuais prorrogações. 
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§ 1° Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão 

sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e 

respectivos contratos, obedecido o disposto no art. 57 da Lei 8.666/93. 

§ 2° É admitida a prorrogação da Vigência da Ata de Registro de 

Preços, em até doze meses, nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93, quando a 

proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos 

desta norma. 

Art. 13 - Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 

recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, 

providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. 

§ 19 Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e 

quatro horas. 

§ 29Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada 

nova data para a realização do certame. 

Art. 14 - Para habilitação dos licitantes, será exigida, 

exclusivamente, .a documentação prevista na legislação geral para a 

Administração Pública, relativa à: 

I - habilitação jurídica; 

II - qualificação técnica; 

III - qualificação econômico-financeira; 

11 
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IV - regularidade fiscal; e 

V - cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 79 da 

Constituição da República Federativa do Brasil e na Lei 119 9.854, de 27 de 

outubro de 1999. 

Parágrafo único. A documentação exigida para atender ao disposto 

nos incisos I, III e IV deste artigo poderá ser substituída pelo registro cadastral do 

setor de licitações do Município, desde que previsto no edital. 

Art. 15 - 0 licitante que ensejar o retardamento da execução do 

certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 

garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar 

e contratar comia Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto 

perdurarem os 'motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

Parágrafo único. As penalidades serão obrigatoriamente registradas 

no sistema de registro cadastral do Município, e no caso de suspensão de licitar, o 

licitante deverá ser descredenciado por igual, período, sem prejuízo das multas 

previstas_ no edital e no contrato e das demais cominações legais. 

Art. 16 - É vedada a exigência de: 

I - garantia de proposta; 

12 
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II - aquisição do edital pelos licitantes, como condição para 

participação no certame; e 

III -› pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a 

fornecimento do edital, que não serão superiores ao custo de sua reprodução 

gráfica, e aos custos de utilização de recursos de tecnologia da informação, 

quando for o caso. 

Art. 17 - Quando permitida a participação de empresas estrangeiras 

na licitação, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos 

equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor 

juramentado. 

Parágrafo único. O licitante deverá ter procurador residente e 

domiciliado no País, com poderes para receber citação, intimação e responder 

administrativa e judicialmente por seus atos, juntando os instumentos de mandato 

com os documentos de habilitação. 

Art. 18 - Quando permitida a participação de empresas reunidas em 

consórcio, serão observadas as seguintes normas: 

I - deverá ser comprovada a existência de compromisso público ou 

particular de constituição de consórcio, com indicação da empresa-líder, que 

deverá atender às condições de liderança estipuladas no edital e será a 

representante das consorciadas perante a Administração; 

II- cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de 

habilitação exigida no ato convocatório; 
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III - a capacidade técnica do consórcio será representada pela soma 

da capacidade técnica das empresas consorciadas; 

IV - para fins de qualificação econômico-financeira, cada uma das 

empresas deverá atender aos índices contábeis definidos no edital. 

V ~ as empresas consorciadas não poderão participar, na mesma 

licitação, de mais de um consórcio ou isoladamente; 

VI - as empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis 

pelas obrigações do consórcio nas fases de licitação e durante a vigência do 

contrato; e 

VII - no consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança 

caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto no inciso I 

deste artigo. 

Parágrafo único. Antes da celebração do contrato, deverá ser 

f¡ promovida a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso 

referido no inciso I deste artigo. 

Art. '19 - A autoridade competente para determinar a contratação 

poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivadas de 

fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por 

provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

§ 19 A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato. 

14 
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§ 29- Os licitantes não terão direito à. indenização em decorrência da 

anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé 

de ser ressarcído pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

Art. 20 - Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva 

disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos encargos, dele 

decorrentes, no exercício financeiro em curso. 

Art. 21 - O Município publicará no Quadro de Avisos, o extrato dos 

contratos celebrados, no prazo de até trinta dias da data de sua assinatura com 

indicação da modalidade de licitação e de seu número de referência. 

Parágrafo único. O descumprimento do disposto neste artigo 

sujeitará o servidor responsável a sanção administrativa. 

Art. 22 - Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de 

meios eletrônicos, serão documentados ou juntados no respectivo processo, cada 

qual oportunamente, compreendendo, sem prejuízo de outros, o seguinte: 

I - justificativa da contratação; 

II -termo de referência, contendo descrição detalhada do objeto, 

orçamento estimativo de custos e cronograma fisico-financeiro de desembolso, se 

for o caso; 

III - planilhas de custo; 

IV - garantia de reserva orçamentária, com a indicação das 

respectivas rubricas; 
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V - autorização de abertura da licitação; 

VI - designação do pregoeiro e equipe de apoio; 

VII - parecer jurídico; 

VIH - edital e respectivos anexos, quando for o caso; 

IX - minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, 

conforme o caso; 

X - originais das propostas escritas, da documentação de habilitação 

analisada e dos documentos que a instruírem; 

XI - ata da sessão do pregão, contendo, sem prejuízo de outros, o 

registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, 

na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e 

dos recursos interpostos; e 

XIÍ - comprovantes da publicação do aviso do edital, do resultado da 

licitação, do extrato do contrato e dos demais atos relativos a publicidade do certame, 

conforme o caso. 

Art. 23 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário, em especial o Decreto n° 2.797/2009. 

Piumhi-MG, 03 de maio 2010. 

Mimi/W 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
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CLASSIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS 

BENS COMUNS 

1. Bens de Consumo 

1.1 Água mineral 

1.2 Combustível e lubrificante 

1.3 Gás 

1.4 Gênero alimentício 

1.5 Mateñal de expediente 

1.6 Material hospitalar, médico e de laboratório 

1.7 Medicamentos, drogas e insumos farmacêuticos 

1.8 Material de limpeza e conservação 

1.9 Oxigênio 

;1 .10 Uniforme 

2. Bens Permanentes 

2.1 Mobiliário 

2.2 Equipamentos em geral, exceto bens de infomziática 

2.3 Utensílios de uso geral, exceto bens de informática 

0/ 
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2.4 Veículos automotivos em geral 

2.5 Microcomputador de mesa ou portátil ("notebook"), monitor de video e 

impressora 

SERVIÇOS COMUNS 

1. Serviços de Apoio Administrativo 

2. Serviços de Apoio à Atividade de Informática 

2.1 Digitação 

2.2. Manutenção 

3. Serviços de Assinaturas 

3.1. Jornal 

3.2. Periódico 

3.3. Revista 

3.4-Te1evisão via satélite 

3.5 Televisão a cabo 

4. Serviços de Assistência 

4. 1. Hospitalar 

4.2. Médica 

E43. Odontológica 

i5. Serviços de Atividades Auxiliares 

5 .1 . Ascensorista 

5.2.. Auxiliar de escritório 

 i8 / 
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5.3. Copeiro 

5.4. Garçom 

5.5. Jardineiro 

5.6. Mensageiro 

5.7. Motorista 

5 .S. Secretária 

5.9. Telefonista 

6. Serviços de Confecção de Uniformes 

7. Serviços de Copeiragem 

8. Serviços de Eventos 

9. Serviços de Filmagem 

10. Serviços de Fotografia 

11. 

12. 

13. 

14. 

ís. 

16. 

17. 

18. 

Serviços de Gás Natural 

Serviços de Gás Liqüefeito de Petróleo 

Serviços Gráficos 

Serviços de Hotelaria 

Serviços de Jardinagem 

Serviços de Lavanderia 

Serviços de Limpeza e Conservação 

Serviços de Locação de Bens Móveis 
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. Serviços de Manutenção de Bens Imóveis 

. Serviços de Manutenção de Bens Móveis 

. Serviços de Remoção de Bens Móveis 

Serviços de Microfilmagem 

Serviços de Reprografia 

Serviços de Seguro Saúde 

Serviços de Degravação 

Serviços de Tradução 

Serviços de Telecomunicações de Dados 

Serviços de Telecomunicações de Imagem 

Serviços de Telecomunicações de Voz 

Serviços de Telefonia Fixa 

Serviços de Telefonia Móvel 

Serviços de Transporte 

Serviços de Vale Refeição 

Serviços de Vigilância e Segurança Ostensiva 

Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica 

PREFEITURA MUNIC|PAL DE PIUMHI 
Rua Padre Abel 332 - Centro 
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Serviços de Aperfeiçoamento, capacitação e treinamento 
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LEI COMPLEMENTAR N° 25/2010 

Institui o Estatuto Municipal da 
Microempresa, da Empresa de Pequeno 
Porte e do Micro Empreendedor Individual 
e dá outras providências 

A Câmara Municipal de Piumhi aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono 

a seguinte Lei'. 

p CAPÍTULO 1 

DA INSTITUIÇÃO no ESTATUTO MUNICIPAL DA MICROEMPRESA, DA 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE E no MICRO EMPREENDEDOR 

INDIVIDUAL 

- Art. 1°. Esta lei institui o Estatuto Municipal da Microempresa, da Empresa de 

Pequeno-Porte e do Micro Empreendedor Individual, no âmbiio do Município de Piumhi- 
' -I o o n u p l r I - 

'Minas Gerais, cujo ObJBHVO e estabelecer tratamento legai de carater diferenciado_ e 

_favorecida como um dos instumentos propulsores do des' nvolvirnento econômico. e 

sociai deste município nos termos da Lei Complementar n° .B3, de 14 de dezembro de 

.zooà e da Lei Complementar n” 128, de 19 _de dezembro de ZOQS. 

_  1°. O tratamento específico à Microempresa Empresa e Empresa de Pequeno 
'Porte encontra-se fundado no art. 179 da Constituição Federal. i o 

_ - ' § 2°. O tratamento especifico ao Micro Empreendedor Individual." encontra-se a 

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

Art. 2°. Beneficiam-se desta lei as Pessoas Jurídicas ciassiñcadasa como 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor individual de acordo 
e com os parâmetros legais estabelecidos nas legislações de âmbito anacionai e estadual, 

ressalvando-se as vedações, restrições e condicionantes vigentes. a 
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adas as regulamentações do Comitê Gestor do 

stério da Fazenda, Fórum Permanente' das - 

e do Comitê para Gestão da REDESIM, 

Parágrafo único. Serão observ 

'Simples Nacional, vincuiado ao _Mini 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
vinculado ao Ministerio de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

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

para ñns de aplicação exclusivamente à 
legislações e regulamentos vigentes no Município, 
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e ao Micro Empreendedor Individual. 

Administração Passes Mtmicipal, incluindo Art. 4°. Todos os órgãos vinculados à 
seus procedimentos, 

as autarquias e fundações, deverão incorporar em 
s, convênios, contratos e años, enfim, no que couber, o 

resa, Empresa de Pequeno Porte e ao 

as empresas, 
instrumentos de ajuste público 
tratamento diferenciado e facilitador à Microemp 

' _ Micro Empreendedor Individuai. 

CAPÍTULO II 
DA CLASSIFICAÇÃO DA MICROEMPRESA, ENIPRESA DE PEQUENO PORTE 

A E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

Art. 5°. É considerada Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte a sociedade  iernpresâria, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei Federal n° 
.as 10 de Janeiro de 2002, devidamente inscritos no Registro de Empresas 

. rostos Pessoa Juridica, conforme o caso, e que se enquadrem 
Mercantis ou no Registro Civil de belecidos nas Leis Complementares nos paxâmeüos técnicos, econômicos e contábeis e 

gulaxnentos expedidos pelas instâncias descritas no art. 
' _ns itzsrztoos e n° 128/2008 e nos re  2°_ daLei Complementar n” 123/2006. 

_ Art. 5°.' É, considerado Micro Empreendedor Individúal o empresário a que se 

refere o art. 966, da Lei n° 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, do Código Civil, e ao 

estabelecido pela Lei Complementar n° 128 , de 19 de dezembro de 2008. 

Seção 1 

Do Apoio ao Empreendedor 
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Art. 7°. Corn o objetivo de orientar, facilitar e simplificar os procedimentos para 

.os empreendedores, visando o registro de empresas no municipio, deVefá Ser criada a 

“Casa do Empreendedor”, em parceria com as entidades civis de apoio ao Comércio, 

Indústria, Agronegócios e Serviços, mediante convênio, devidamente aparelhada com 

equipamentos interligados ao sistema de informática da Prefeitura Municipal de Piumhi as 

seguintes finalidades: 
I - concentrar o atendimento ao público no que se refere as orientações 

l 'necessárias à abertura., regularização ñscai e tributária e baixa de empresas no município, 

inclusive aquelas que envolvam órgãos de outras esferas públicas, de modo a evitar a 

duplicidade de_ exigências e garantir a linearidade e agilidade do processo, da perspectiva 

do usuário; 

II - informar ao empresário todas as exigências legais a serem cumpridas nas 

l esferas municipal, estadual e federal, para abertura., funcionamento e baixa de empresa; 

III - disponibilizar ao empresario todas as informações para que o mesmo se 

certiñque, antes de iniciar o processo de abertura da empresa., de que não terá restrições 

relativas às suas escolhas quanto ao tipo de negócio, zoneamento e razão social no que diz 

= respeito a homonímia; 
k a p 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  demaisinteressados em informações de natureza administrativa, mercadológica, gestão de 

pessoas e produção; - 

i VI- - disponibilizar informações atualizadas sobre os principais tipos de negócios 

instalados no municipio; - . 

vn _ disponibilizar informações atualizadas sobre captação de crédito.. pela, 

ícfüempfõãa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual; ' ' 

VIII - disponibilizar as informações e meios necessários para facilitar to acessoid. 
. . a 

MÍCTWmPTGSa. Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor Izidividual  
_ _ _ ç p_ o 

M 

 
  Tel.: (37) 3371-  i 



 

»magnum-setenta 

.< _ __ c : " 

 
 

 
n» Estado de Minas Gerais emu. 15.731 .34610001-04 CEP 37925-000 - ._ 

municipio aos Programas de Compras Governamentais no âmbito municipal, estadual e 

federal; 
IX -- oferecer infra-estrutura adequada para todas as atividades descritas neste 

artigo, incluindo o acesso à Internet pelos usuários; 

§ 19* Na hipótese de indeferimento do alvará ou inscrição municipal o empresário 

será informado sobre os fundamentos do indeferimento e receberá orientação para 

regularização de sua situação, de acordo com as exigências legais. 

§ 2* Para a consecução dos objetivos da Casa do Empreendedor, a Administração 

Municipal poderá firmar parceria corn outras instituições congêneres, visando oferecer 

orientação sobre empreendedorismo de negócios e de base tecnológica, capacitação do 

, .empreendedor, abertura, funcionamento e encerramento de empresas, elaboração de planos 

de negócios, linhas de crédito, associativismo, cooperativismo e programas de apoio e 

_ incentivos oferecidos no Município. 

'X - Os requisitos de segurança sanitária, metrológica., controle ambiental e 

prevenção contra. incêndios, de alçada do municipio. para _os fins de registro e legalização   Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor Individual, 

quando .couber, deverão ser simplificados, racionalizados e uniformizados pelos órgãos 

envolvidos. na abertura e baixa destas empresas, no white de suas competências. 

_ _ e - CAPÍTULO III 
o no 'CADASTRO SINCRONIZADO E ENTRADA ÚNICA DE DOCUMENTOS 

Art. 8°. A Administração Pública Municipal tão logo tenha condições tecnológicas 
de implantação de sistema de informática devera'. iniciar e concluir as tratativas visando 

aderirpefetivamente ao Cadastro Sincronizado Nacional (CadSinc), que tem como objetivo 

a simplificação da burocracia nos procedimentos de abertura, alteração e baixa de 
empresas. ' n - " 

n Art. 9°. Todos os órgãos públicos municipais envolvidos no processo de aberta a e 

bàíliía .de empresas observarão a unicidade do processo de registro e de legalização para 

i tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais órgãos de outras 
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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 Administração Púlilica 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 à viabilidade 

do registro ou  
_  11. A, Administração Municipal adotará documento único de_ arrecadação que 

u'  todas as taxas referentes a micro empresas, empresa de pequeno porte e 

n. 'eaplicando-se no que couber aos micro empreendedores individuais. 

Art. 12. A Administração Municipal permitirá o funcionamento residencial de 

'_ estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços cujas atividades estejam de 

acordo com as normas vigentes.  Art. 13. A baixa não impede que posteriormente, sejam lançados ou cobrados 

impostos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da simples falta de 

;realmente ou da  comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial, 
de _outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas micro empresas e empresas 

de', pequeno porte e por seus sócios ou administradores, reparando-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 

de mora ou de ofícios, conforme o caso, e juros de mora. 

Art. 14. Estão excluídas dos incentivos fiscais previstos nesta lei as empresas que 
possuem filiais em ñmcionarnento 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 

iicenciamento. 

Parágrafo único. A atividade a ser desenvolvida deverá estar em conformidade 
com os termos do documento de licenciamento, dentre eles os referentes ao uso licenciado, 

à' área ocupada e às restrições especificas. 

Art.. 16. o licenciamento será feito mediante: 

I - requerimento da parte interessada; 

II - apresentação dos - documentos necessários à instrução do processo 

administrativo a serem definidos através de decreto; 

ÍII - análise dos órgãos competentes; 

A IV - pagamento das taxas exigidas na legislação mmúcipal. 

_ n Air-t. 17. O requerimento de licenciamento será examinado pela Secretaria da 

.ifazendàiâliçiremais secretarias quando necessário. 

_ Ark-t; 18. O prazo para deliberação sobre o licenciamento requerido, contado a partir 

- da datada apresentação da documentação exigida., será de 10 (dez) dias. 

i "Art. 19. o documento de licenciamento terá validade de 1 (mn) ano podendo ser 

renovado sucessivamente, por igual periodo, desde que: 

TI - sejam mantidas as condições para o licenciamento inicial; 

-II - as normas da legislação especíñca não tenham sido alteradas; 

III - não contrario interesse público; 

IV " Seia comprovado o pagamento das taxas correspondentes. 

Art. 20. A atividadea ser desenvolvida na propriedade pública ou privada deverá 

_estarem conformidade com as normas previstas no Código de Posturas do Municipio e 

4 
A demais legislações vigentes. 
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Parágrafo único. A atividade a ser desenvolvida nos logradouros públicos ficará 

condicionada à autorização prévia do Municipio. 

Alvará de localização e funcionamento para os Art. 21. Poderá ser concedido 
desde que as atividades estejam de acordo com 

empreendimentos em domicílio residencial, 

a legislação vigente e o requerimento seja aprovado. 

de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro 
Parágrafo único. 0 titular 

' Empreendedor Individual que optar 

não poderá_ impedir a ação ñscal do Po 

termos da legislação pertinente. 
Art. 22. A Administração Pública Municipal  às vistorias que entender 

pelo funcionamento de sua empresa em sua residência 

der Público em sua sede, desde que efetuada nos 

 i ' ideradas de alto risco, dentro das atribuições do 
necessária, sendo obrigatórias as cons 

município. 
§ 1°. Consideram-se atividades de alto risco aquelas que tragam risco para. o meio 

ambiente e manipulem ou utilizem: 

I - produtos explosivos; 

II - gases; 
vnwucaaumwauuum., N¡ 

_IIIj- substâncias sujeitas à combustão espontânea ou emita gases inflamáveis em 

contato com; agua; 

_ 1V i'- líquidos altamente inflamáveis; 
'V - substâncias altamente oxidantes, corrosivas, tóxicas e/ou infectantes; 

'  Í~ _materiais radioativos. 
es consideradas incômodas, cujos 

cmanaçõcs e radiações que possam 

cas e impactar no trânsito. 

§ 2°. Serão também vistoriadas as atividad 

resíduos sólidos, líquidos e gasosos, ruídos, vibrações, 

causar perigo à saúde, ao bem estar, à segurança das pese 

Art. 23. Deverão ser añxados no estabelecimento onde se exerce a atividade, em 

-local e posição de imediata visibilidade: 

eI - alvará de funcionamento ; 

Á 
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II - cartaz com o número do telefone dos órgãos de defesa do consumidor e da 

Ordem Econômica; III - cartaz com o número do telefone do órgão de defesa  saúde pública, 

conforme exigência no regulamento, considerada a natureza da atividade. 

Seção II 
Do Alvará Digital 

Art. 24. Deverá ser criado o Alvará Digital, caracterizado pela expedição de alvará 

de funcionamento, por meio digital, para atividades econômicas no território do Munícipio 

de Piumhi. 
Parágrafo único. Para as atividades em início de funcionamento, o pedido do 

Alvaxá Digital deverá ser precedido pela expedição do formulário de consulta prévia para 

fins de localização, devidamente deferido pelo órgão competente do município. 

Art. 25. A atividade poderá ser licenciada através dos seguintes tipos de alvarás: 

1 i1 - Alvará Provisório 

i. II- e- Alvará Definitivo 

_ ÍIIIJ- Alvará Especial 
o   Entende-se por Alvará Provisório aquele concedido às empresas até que 

pregulariaem a documentação deñnitiva, conforme _c 'térios estabelecidos pelo órgão 

competente, com o prazo de vigência de 03 (três) meses; podendo ser prorrogado por igual 
Lperiodo, uma 'étnica vez, mediante pedido fundamentado e aprovado pela autotidade 

competente. 
§ 2o Entende-se por Alvará Definitivo aquele alcançado pelas empresas que 

atenderem todos os requisitos estabelecidos, com prazo de validade definido nesta lei 

§ 3° Entende-se por Alvará Especial aqueles não previstos nas deñnições 

anteriores, visando licenciar atividades atípicas, seja por motivos de tempo de duração 

localização ou atividade. 
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impor restrições às atividades dos 
I '~ o Poder Público Municipal poderá. 

do do interesse público, mediante 
estabelecimentos com Alvará Provisório, no resguar 

fundamentação normativa e vistoria; 

Il - o Empresário que pr 

resa nas demais esferas públicas 

para solicitar a obtenção do Alvar 

eferir encaminhar por conta própria o registro da sua 

poderá faze-lo e retornar à Casa 

á, Inscrição Municipal e autorização 

do Empreendedor 

emp para emissão 

apenas 

de Nota Fiscal. 

Sean III 
Da Anulação e cassação do Alvará 

namento será declarado nulo quando: 
Art. 26. O Alvará de Localização e Funcio 

mares; 'I - for expedido com inobservância de preceitos legais e regulame 

II - ficar comprovada a falsidade ou inexatidão de qualquer declaração ou 

 documento. 
Á Art. 27. O Alvará de localização e Funci 

i I -. for exercida atividade diversa daquela autorizada; 

 IIif-Íforem infringidas quais 
imento causar 

onamento será cassado quando: 

quer disposições referentes aos controles de poluição ou 

danos, prejuizos, incômodcs ou puseram 
seo iimcionamento do estabelec a saúde, a integridade fisica da 
risco, por qualquer forma, a segurança, o sossego, 

vizinhança ou da coletividade; 
incidência de infrações às posturas municipais; 

n' _' 'III -'- ocorrer re 
guiar-idade não passível de regularização. 

_ IV - for constatada irre 
n ' V - for verificada a falta de recolhimento das taxas de licença de localização e 

funcionamento. 
VI - a atividade não estiver em conforrni 

cenciado, à área ocupada e às restrições 

dade com os termos do documento de 

licenciamento, dentre-eles os referentes ao uso li 

 especiñcas. 

VII - expirar o prazo de validade. 
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Seção IV 
Do Registro do Micro Empreendedor Individual 

Art. 28. O processo de registro do Micro Empreendedor Individual deverá ter 

trâmite especial, opcional para o empreendedor na forma a ser disciplinada pelo Comitê 

para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de 

Empresas e Negócios. (Lei Complementar federal n° 123/2008, art. 4°, §§ 1° a 3° incluido 

na redação da Lei Complementar Federal n° 128/2008). 

§ 1°. O Órgão municipal que acolher o pedido de registro do Micro Empreendedor 

Individual deverá utilizar formulários com os requisitos minimos constantes do art. 968 da 

Lei 11° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, remetendo mensalmente os 

A requerimentos originais ao órgão de registro do comércio, ou seu conteúdo em meio 

l 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. 

_ n  39. Ficam reduzidos a 0 (zero) todas as taxas, emolumentos e demais custos  relativosa renovação do alvará. 

_ § 13°; 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: 

l Í I' - em área desprovida de regulação fundiária legal ou com regulamentação 

precária; ou 

' 'II -'- em residência do Micro Empreendedor Individual, na hipótese em que a 

atividade não gere grande circulação de pessoas. ' 

CAPÍTULO v 

Ú 
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Art. 29. A fiscalização municipal nos aspectos tributário, de uso do solo, sanitário, 

a ambiental e de segurança, relativos à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e ao Micro 

Empreendedor Individual, deverá ter natureza prioritariamente orientadora, quando a 

atividade ou situação, por sua natureza, comportar gnu de risco compativel com esse 

procedimento. 

ç§ 1° Nos moldes do caput deste artigo, quando da fiscalização municipal, será 

observado o critério de dupla intimação ou notificação para lavratura de autos de infração, 

exceto na ocorrência de reincidência, fraude, resistênciaou embaraço à fiscalização. 

§ 2° A administração poderá lavrar, se necessário, termo de ajustamento de conduta. 

§ 3° O disposto neste artigo não se aplica às atividades classificadas como de alto 

grau de risco. 

_ CAPÍTULO v1 
DO 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 

.Seletivaisuda Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor 

Individual, ljcomo forma de estabelecer juridicamente a sistemática nos processos 

licitatórios de aquisições de bens e serviços. 

_ .Ai-t. 31- Nas contratações da Administração Pública Municipal direta e indireta, 

inclusive ...depublicidade e construção civil, deverá ser concedido tratamento favorecido, 

diferenciado e simplificado para a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro 
Empreendedor Individual, objetivando: 

' EI - a ampliação da eficiência das políticas públicas voltadas .à Microempresa, 

Empresa de Pequeno Porte e ao Micro Empreendedor Individual; 

e II - o incentivo à inovação tecnológica; 

_III - o fomento do desenvolvimento local, através do apoio aos arranjos produtivos 

4 
locais. 
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§. 1°. Subordinam-se ao disposto nesta iei, além dos órgãos da administração 

pública municipal direta, as autarquias, as ftmdações públicas, as empresas públicas e as 

demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo município. 

§ 2°. As instituições privadas que recebem recursos de convênio celebrado com o 

Município de Piumhi _deverão envidar esforços para implementar e comprovar o 

atendimento desses objetivos nas respectivas prestações de contas. 

Art. 32. Para a ampliação da participação da Microempresa, Empresa de Pequeno 

Porte e Micro Empreendedor Individual nas licitações públicas, a Administração Pública 

Municipal deverá: I - disponibilizar na sua página da Internet, seu sistema próprio ou terceirizado de 

auto-cadastramento corn senha de acesso pelas Microempresas, Empresas de Pequeno 

.- Porte e Micro Empreendedores Individuais sediadas no municipio e emcidades vizinhas, 

onde as mesmas poderão lançar 'e atualizar seus dados cadastrais básicos e os bens e 

serviços que comercializam; 
II - divulgar as intenções de compras públicas na sua página da internet, em 

' murais, na casa do empreendedor e em jornais locais, com destaque para as destinadas 

exclusivamente à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor 

Individual; com as especificações qualitativas e quantitativas dos bens e serviços, 

modalidade _de licitação ou compra e datas estimadas ou já definidas; 

-IIIMI- 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 p 

Das Ações Municipais de Gestão 

l Art. 33. Para ampliação da participação da Microempresa, Empresa de pequeno 

'Porte e do NIicro Empreendedor Individual nas licitações, a Administração Pública 

Municipal deverá sempre que possível; 

í 
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astro próprio para a Microempresa. Empresa de Pequeno Porte e 

CBS e 
1. - instituir cad 

r Individual, com a identificação das linhas de fornecimento de b 

possibilitar a capacitação e notificação das licitações e facilitar a 

ntratações, além de estimular o cadastramento destas 

Micro Empreendedo 

serviços, de modo a 

formação de parcerias e subco 
empresas nos sistemas eletrônicos de compras municipais; 

ntrações 
_ II - estabelecer e divuigar um planejamento anual e piurianual das co 

públicas a ser 

III - padronizar e divulg 
empresa, Empresa de Pequeno Porte e o Micro Empreendedor 

em realizadas, com a estimativa de quantitativo e de data das contrações; 

ar  especificações dos bens e serviços contratados de 

.modo a. orientar a Micro 

Individual, para. que adequam seus processos produtivos; 

IV - na definição do 'objeto da contratação, não utilizar especificações que 

restririjam injustificadamente a participação da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte 

e do Micro Empreendedor Individual. 

*ii   
Seção III _ 

Das Regras Especiais de Habilitaüo 

 34. Exigir-se-á da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e do Micro 

"Empreendedor Individual para habilitação em quaisquer licitações da Administração 
ara fornecimento de bens para pronta. entrega ou serviços imediatos o 

A Pública.- Múnicipal p 

seguinte: i 

A n e . -Ií- ato constitutivo da empresa, devidamente registrado; 

' n II -inscrição no CNPJ; 

7 m ' °°mPr°vaçã° 4° regularidade ñscal. compreendendo a. regularidade com a 

segui-idade social, o fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS) e as fazendas federal, 

estadual e municipal, conforme objeto Iicitado; ” 

. IV - eventuais licenças, certificados ou atestados que forem necessários à 

, comercialização dos bens ou para a segurança da Administração Pública Municipal; ' n 

Ú 
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Art. 35. Nas licitações da Administração Públicaldunicipal, a Microempresa. 

Empresa de Pequeno Porte e o Micro Empreendedor Individual, por ocasião da 

participação em _certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para 

efeito decomprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

§ 1° Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

- que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual periodo, a 

critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 

de negativa. § 2°. A declaração do vencedor, de que trata o parágrafo anterior, ocorrerá no 

i 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 prejuizo das sanções previstas nos arts. Sl 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 

de_ licitação. 
Seção IV 

Do Direito de Preferência e Outros Incentivos 

a ' Art. 36. Será assegurado, nas licitações, como critério de desempate, preferência de 

contratação para a. Microempresa. 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 

até 10% (dez por cento) superiores à proposta melhor classificada. 

Ã 
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g. 2°, Na 'modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1° deste 

artigo será de até 5°/e (cincopor cento) superior a mais bem classíñcada. 

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. i 

II - não ocorrendo a contratação da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 

u, A_ ?do e phdícro' Empreendedor Individual, na forma do inciso I. serão convocadas as  __ remanescentes que por ventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1° e 2° deste artigo' na 

“ordern classificatória para exercício do mesmo direito; 

III - na hipótese de valores apresentados pelas Microempresas, Empresas de 

Pequeno Porte ou Micro Empreendedores Individuais que se encontrem em situação de 

empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar a melhor oferta- 

u§ 1°. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o 

F _obj etotlicitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

' § 2°; O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 

,tiver sido ?apresentada pela Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro 

Empreendedor Individual. 
n a §' 3°¡ No caso de pregão, a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro 

_Empreendedor Individual melhor classificado será convocado para apresenta¡- nova 
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena 

de preclusão. 

Art. 38. Nas contratações públicas do município poderá ser 'concedido tamento 
,diferenciado e simplificado paras as microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro- 

- Empreendedor Individual objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social 

* TIO âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o 
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. incentivo à inovação tecnológica, desde que previsto e reguiamentado na legislação do 

respectivo ente. 
Art. 39. Para o cumprimento do disposto no artigo 38 desta lei, a Administração 

Pública poderá realiza: processo licitatório: 

1 ~ destinado exciusívamente à participação de microempresas, empresas de 

pequeno porte e Empreendedor Individual nas contratações cujo valor seja de até 

R$550.000,00 (oitenta mil reais 

II - em que seja exigida dos licitantes a subcontratação de microempresa ou de 

d' a  I 'a ernpresa de pequeno porte, desde que o percentual máximo do objeto a ser subcontratado 

não exceda a 30% (trinta por cento) do total iieitad ;  
III - em que se estabeleça cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para 

a contratação de microempresas _e empresas de pequeno porte, em certames para a 

aquisição de bens e serviços de natureza divisível. 

Parágrafo único - o valor licitado por meio do disposto neste artigo não poderá 

exceder a 25% (vinte e cinco por cento) do total Iicitado em cada ano civil. 

Art. 40. Não se aplica o disposto nos artigos 38 e 39 desta iei quando: 

ç _ _I i-os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas, 

ernpresas de- pequeno porte e Micro Empreendedor Individual não forem expressamente 

i previstos no instrumento convocatório; 

_ ' II _- não houver um minimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados 

como microempresas, empresas de pequeno porte ou Empreendedor individual capazes de 

cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 

p -III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de 

pequeno porte e Micro 'Empreendedor Individual não for vantajoso para a Administração 

Pública ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser. contratado' 

o IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos artigos 24 e 25  Lei 

número 8.666, de 21 de junho de 1993. 

/ 
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Seção V 

Da Capacitação 

Art. 41. É obrigatória a capacitação dos membros da comissão permanente de 

'licitação da Admirústração Pública Mmúcipal para aplicação do que dispõe esta lei. 

_ Seção VI 
Dos 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, atraÁvés 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; 

_ _ _ n, s, ,III- 'r' incentivo à instalação no Municipio, de Microempresas, Empresas de Pequeno 

*Fone e ,Micro Empreendedores Individuais, cujo escopo de produtos e serviços ofertados 

possam sdpi-ir 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 -no Município, com relação à conformidade para a qualidade, aprímoramgnto 

'tecnológico e aumento da competitividade; 

_ V _incentivo a formação de arranjos produtivos locais, de forma a incrementar os 

Vm°91°s de arü°ma9ã°= 1111133950- °°°P°T39ã° e 5133352388111 entre as Microempresas e 

lEmÉrçgi-s de Pequerm P933 3 MÍCYO Empreendedores Individuais pertencentes e uma 

mesma cadeia produtiva; 

V¡ ' Pmmwer a arüülíaçãü B GOOPCTEÇãO entre os org-aos da Administpaçãg 

Pública, serviços de apoio à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e: ao M; - cro 

.Â 

' il_ , 
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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. AAdrninistração 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 fica autorizado a adotar mecanismos de incentivos às 

' cooperativas e associações, para viabilizar a criação, a manutenção e o desenvolvimento do 

Sistema associativo e cooperativo do Município, através dom): 

Í-Í__- estímulo à inclusão do estudo do empreendedorismo, cooperativismo e 

associativismo nas escolas do Município, visando o fortalecimento da cultura 

empreendedora como forma de organização da produção, do consumo e do trabalho; 

l _  H - estímulo à formação de organização social, econômica e cultural nos 

diversos ramos de atuação, com base nos princípios gerais do associativismo e na 

legislação vi gente; 

III - estabelecimento de mecanismos de triagem c qualificação da informalidade, 

para implementação de associações e sociedades cooperativas de trabalho, visando à 

- inclusão da população do Municipio no mercado produtivo, fomentando alternativas para a 

l geração de trabalho e renda; 

IV - criação de instrumentos especificos de estímulo à atividade associativa 

consorciada e cooperativa destinada à exportação. 

 ' Mi_ 
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. CAPITULO VIII 
DA AGROPECUÁRIA E nos PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

Art. 46. 0 Poder Público Municipal promoverá parcerias com órgãos 

governamentais, entidades de pesquisa rural e de assistência técnica a produtores rurais, 

que visem à melhoria da produtividade e da qualidade de produtos mediante aplicação de 

conhecimento técnico na atividade dos pequenos produtores. 

§ 1° Das parcerias referidas neste artigo poderão fazer parte sindicatos rurais, 

'cooperativas e entidades da iniciativa privada que temiam condições de contribuir para a 

implementação de projetos mediante geração e disseminação de conhecimento, 

fornecimento de insumos a pequenos produtores rurais, contratação de serviços para a 

locação de máquinas, equipamentos e abastecimento e outras atividades rurais de interesse 

comum. 
§ 2° Estão compreendidas no âmbito deste artigo, além das atividades 

convencionais, atividades de conversão de sistema de produção convencional para sistema 

de produção orgânico, entendido como tal aquele no qual se adotam tecnologias que 

'otirnizem o uso de recursos naturais e socioeconômicos, com objetivo de promover a auto  sustentação, maximização dos benefícios sociais, minimização da dependência de energias 

" não .n renováveis e eliminação do emprego de agrotóxicos e outros insumos artificiais 
"tóxicos, assim como de organismos geneticamente modificados ou de radiações ionizantes 

em  fase do processo de produção, armazenamento e consumo. 

u _ Í§.3° Competirá à secretaria que for indicada pelo Poder Público Municipal 

disciplinar -e coordenar as ações necessárias à consecução dos objetivos das parcerias 
'referidas neste artigo, atendidos Os dispositivos legais pertinentes. 

CAPÍTULO 1x 
no AGENTE DE DESENVOLVIMENTO E na AGENCIA DE 

DESENVOLVIMENTO 

   Tel.: (37) 337   
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Art. 47. Poderá. o Poder Executivo Municipal designar servidor, denominado 

Agente de Desenvolvimento, e área responsável em sua estatura funcional para a 

efetivação dos dispositivos deste capítulo, observadas as especificidades locais. 

§ 1°. A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercicio de 

articulação das ações públicas para a promoção do desenvolvimento local e territorial, 

mediante ações locais ou comunitárias, individuais ou coletivas. que visem ao 

cumprimento das disposições e diretrizes contidas nesta Lei, sob supervisão do orgão 

.gestor local responsável pelas políticas de desenvolvimento. - ' 

§ 2°. O Agente de Desenvolvimento deverá preencher os seguintes requisitos: 

I-residirnaáreadacomunidade emqueatuar; 
II - haver concluído, _com aproveitamento, curso de qualificação básica para a 

formação de Agente de Desenvolvimento; 

III - haver concluido o ensino fundamental. 

§ 3°. Caberá ao Agente de Desenvolvimento buscar junto ao Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria. e Comércio Exterior, juntamente com as demais entidades 

° municipalistas e de apoio e representação empresarial, o suporte para ações de capacitação, 

estudos e pesquisas, publicações, promoção de intercmbio de informações e experiências_ 

j l§ 4°; A implantação da agência de desenvolvimento deverá criar: 

I #condições para a diversificação da' base econômica do município, que passará a 

ter  menor dependência de atividades que predominern em sua economia; 

p  ¡- nm processo continuo de diversificação e elevação do padrão de qualidade de 

vida da população local; ' 4 

p e III - aproveitamento e divulgação do potencial do município, representado pela 

disponibilidade de materia prima, distância dos grandes centros e toda a irma-estrutura 

existente; 

_v IV *- Valorização da mão de obra. oferwendo oportunidades de emprego memo¡ 

remunerado e que contribuam para eleva: o nível de vida dos trabalhadores locais' e 
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V - o efeito multiplicador que a implantação de novos projetos, em especial de 

i bases tecnológicas, terão sobre a geração de renda e emprego municipal. 

CAPÍTULO x A 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 1: TRANSITÓRIAS 

Art. 48. A Administração Pública Municipal regulamentará através de 

decreto a criação do Comitê Municipal da lvíicroempresa, Empresa de Pequeno Porte e 

Micro Empreendedor Individual composto: 

I - obrigatoriamente por representantes de todos os órgãos públicos municipais 

envolvidos no processo de abertura, funcionamento, fiscalização e fechamento de 

empresas; 

II - obrigatoriamente por representantes indicados por entidades de âmbito 

municipal de representação empresarial com notória atuação local; 

III - obrigatoriamente por um representante da Câmara Municipal; 

IV - facultativamente por outros técnicos 'ou funcionários da administração pública 

municipal com competência para contribuir com os trabalhos do comitê; 

b'   facultativarnente por representantes dos órgãos estaduais e federais envolvidos 

no ç processoç-ide abertura. funcionamento, ñscalização e fechamento de empresas corn 

atuação _locais 

VÍ _efacultativamente por representantes de outras entidades civis locais;   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. 0 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 como 
atividades especificas: 

 
Tel.: (37) 3371-9950 
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I - realizar todos os estudos necessários à implantação da unicidade do processo de  . .registro,- legalização e baixa de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro 

Empreendedor Individual locais, para tanto devendo articular as competências da 

Administração Pública Municipal com as dos demais órgãos de outras esferas públicas 

envolvidas na formalização empresarial, buscando, em conjunto, compatibilizar e integrar 

procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do 

i processo, da perspectiva do usuário; 

II - assessorar a Administração Pública Municipal na criação da Casa do 
Í Empreendedor; 

III - viabilizar, na Casa do Empreendedor, o atendimento consultivo a empresários 

IV 4- auxiliar a Administração Pública Municipal na implantação dos demais 

projetos autorizados por esta lei. 

Art. 50. AAdministração Pública Municipal deverá prover o Comitê Municipal da 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual de todas as 

condições _materiais e de acesso às informações para a execução dos seus objetivos. 

a _ _Parágrafo único. O 'Comitê tem autonomia para definir sua forma de trabalho, 

devendo_ apenas garantir que ocorram reuniões ordinárias, com convocação de todos os 

seus ;membroàf em intervalos nunca superiores a 15 (quinze) dias, até a completa 

implantaçaoldos itens I, n e III do artigo anterior. 
-u Art. 51. Esta lei entra ein vigor na dara de sua publicação, produzindo 

efeitos _a partirdo primeiro dia útil subseqüente à sua publicação. 

Art. 52. Revogam-se as demais disposições em contrario. 

Piumhi, 16 de dezembro de 2010 

e à' É” a 
Prefeito Municipal 
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PARECER JURÍDICO 
(Edital do Procedimento Licitatório) 

 

Procedimento Licitatório n. 317/2017 
Modaiidade: Pregão Presencial n. 9/2017 . 

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para 
fornecimento de aditivo, arte, graxa, óieo diesel BS-500, óleo lubrificante, óieo motor e óleo 
sintético 'para atender os veiculos e equipamentos pertencentes ã frota oficial do SAAE. 

A Pregoeira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi/MG 
iniciou processo de licitação visando o registro de preços para aquisição futura e 
eventual de combustivel e lubrificantes para suprir a demanda da frota da Autarquia. 

E, para verificação da legalidade e regularidade dos procedimentos 
adotados, antes de dar publicidade ao certame, foi solicitado o Parecer Juridico. 

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 o propósito de atender a exigência do art. 14 da Lei n. 8.666/93. 

No tocante ã 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. 
10.520i2002, restrita à contratação de bens e serviços comuns, com disciplina e 
procedimentos próprios, visando a acelerar o processo de escolha de futuros 
contratados da Administração, aplicando-se, subsidiariamente, as normas da Lei n. 
8.666/93. 

O TCU, em análise quanto à abrangência do significado de bens e 
serviços comuns, já se manifestou diversas vezes, a exemplo dos acórdãos n. 
313/2004 e 237/2009, ambos do Plenário: 

"11. O administrador público, ao analisar se o objeto do pregão enquadra-se 
no conceito de bem ou serviço comum, deverá considerar dois fatores: os 
padrões de desempenho e quaiidade podem ser objetivamente definidos no 
edital? As especificações estabeiecidas são usuais no mercado? Se esses 
dois requisitos forem atendidos o bem ou sen/iço poderá ser iicitado na 
modalidade pregão. 
12. A verificação do nivel de especificidade do objeto constitui um ótimo 
recurso a ser utilizado pelo administrador público na identificação de um bem 
de natureza comum. isso não significa que somente os bens pouco 
sofisticados poderão ser objeto do pregão, ao contrario, objetos complexos 
podem também ser enquadrados como comuns (...). " (Acórdão n. 313/2004 
- Plenário) - 
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"t9. O entendimento de bem comum, de acordo com diversos autores, nada 
tem a ver com a complexidade do bem adquirido e sim com produtos que 
sejam comumente encontrados no mercado, sem a necessidade de 
alterações especificas para o fornecimento em questão. Este .ponto de vista 
pode ser avalizado conforme as interpretações a seguir. 
20. Jesse' Torres Pereira Junior (Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
da Administração Pública, 6a 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 sofisticação do objeto' 
21. Segundo Vera Scarpinella (Licitação na Modalidade de Pregão, Malheiros, 
2003, p.81): 
'[...] o objeto comum para fins de cabimento da licitação por pregão não é 
mero sinónimo de simples, padronizado e de aquisição rotineira. Bens e 
serviços com tais caracteristicas estão incluidos na categoria de comuns da 
Lei 10.520/2002, mas não só. Bens e serviços com complexidade técnica, 
seja na sua definição ou na sua execução, também são passíveis de ser 
contratados por meio de pregão. O que se exige é que a. técnica neles 
envolvida seja conhecida no mercado do objeto ofertado, possibilitando, por 
isso, sua descrição de forma objetiva no edital. ' " 
(Relatório do Acórdão n° 1. 114/2006 - Plenário, grifos nossos) 
"Pertilho também o posicionamento de que é mais vantajosa a adoção da 
modalidade de pregão, pois o objeto do certame em questão pode ser 
considerado como serviços comuns, não obstante a sua complexidade. A 
meu ver estão presentes os requisitos da fungibilidade do objeto e da 
existência de uma padronização de qualidade e desempenho reconhecida no 
mercado correspondente, como bem demonstrou a Sefti. " 
(Voto do Acórdão n° 2.658/2007 - Plenário, grito nosso) 
"9. 2. 4. Em geral, nem a complexidade dos bens ou serviços de tecnologia da 
informação nem o fato de eles serem críticos para a consecução das 
atividades dos entes da Administração descaracterizam a padronização com 
que tais objetos são usualmente comercializados no mercado. Logo, nem 
essa complexidade nem a relevância desses bens justificam o afastamento 
da obrigatoriedade de se licitar pela modalidade Pregão (Lei n° 10. 520/2002, 
art. 1°, e Acórdão n° 1.114/2006 - Plenárioy' (m). (Acórdão 237/2009 - 
Plenário) 

Portanto, tendo em conta a descrição objetiva do edital, quanto aos 
bens que se pretende adquirir, bem como, da verificação de existência de um 
mercado diversificado e competitivo, infere-se que o objeto Iicitado pode ser 
considerado bem comum - até porque, assim classificado no anexo I do Decreto 
Municipal n. 2.887/2010. 

No mais, analisando as minutas do Edital e da ARP, tem-se que foram 
elaborados nos termos da lei, observando-se as exigências cabíveis e coerentes, 
inclusive, observando as disposições da LC n. 123/2006. 
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O parágrafo único do art. 38 da Lei n. 8.666/93 determina a 

obrigatoriedade da prévia análise pela Assessoria Jurídica das minutas dos Editais 
em Procedimentos Administrativos Licitatórios. 

A propósito, oportuna a transcrição desta norma: 

"Art. 38. (...) 
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos 
contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas 
e aprovadas por assessoria juridica da Administração". 

No caso do procedimento supra identificado, aprovo o Edital elaborado, 
da forma em que se encontra, sendo de parecer favorável à sua publicação na 
forma legal. 

Ressalta-se por derradeiro, que esta assessoria juridica, nos termos do 
parágrafo único do art. 38 da Lei n. 8.666/93, presta assessoria sob o prisma 
estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos à 
conveniência e à oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão 
reservados à esfera discricionária do administrador público legalmente competente, 
tampouco examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa 
elou financeira. 

É o parecer, s.m.j. 

Piumhi, 18 de outubro de 2017. 

Adv. Elo d 
OA l 89.733 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG, PREGÃO õ' 

PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N°n 09/2017, _ PROCESSO 
LICITATÓRIO N° 317/2017, MENOR PREÇO POR ITEM. O SAAE PIUMHI 

através da Pregoeira Oficial vem tornar público a abertura do certame de Registro 
de Preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de: 
Aditivo , Aria , Graxa ,Óleo Diesel' BS-500, Óleo Lubrificante, Óleo Motor e 
Óleo Sintético, para atender os veículos e equipamentos pertencentes à 

frota oficial do SAAE de Piumhi-MG, conforme especificações constantes do 
Termo de Referência em Anexo I. Apresentação para credenciamento dos 

licitantes: dia 08/11/2017 das 8:00h (oito horas) ás 9:29h (nove 
horas e vinte nove minutos), abertura da sessão oficial do Pregão 
Presencial: dia 08/11/2017 às 09:30h. Realização do pregão, local de 
retirada e informações do Edital: Sala de Licitações localizada na Sede do SAAE, à 
Praça Zeca Soares n° 211- Centro, Piumhi-MG e no site www.saaeoiumnhi.com.br 
e Telefax: (37)3371-1332.Piumhi-'MG, 18/10/2017. Maria das Graças Ferreira 
Barros Goulart - Pregoeira. 
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Câmaras e Prefeituras do hiiariur . . . _ . . . _ . . . . . . . . 
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Entidades de 
Direito Público 

LÚMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS   srr narram Rcgionil d: Tim: Uiiwioi d: Boro r-rarimirpA-rirra 
d: çlo- Progdosiorrórriouu'riss.20r7roo2.rr7cr3riJ-s1jiwri 
. como; Aquisiçãn de 4:0 (qirmmznm r oinrrrrn] unrdarad: Sisircm¡ 
do Ruleias plrl Agrrrrrrs d: Aramina: d: Mrrdrrrçs d: in¡ (AMV'I).. 
s Enrregl drr Propams. ¡re 1111111121717 rs 09h00min.. - Aimar¡ da: 

Proparnsmisrrrraor-r ¡su91suaorirr. - IiiIci d¡ visam nan 1721711:¡ 
rurruumro. - Edirri ;Juni urrrsuirs rro Guam opusriaasr - ursinçia o 

Ccnnprur aoLrc, rr¡ Iirr¡ .rurrrdris, 151.4' md¡r, Flumru, ranma, 
ri: 09h03min ¡rr 11h00min o rrrrnnmrrr rs Iálrnümm, and: ¡raderi ::r 
adquirido .a orar: :I: R: 0,1: [quinas cairam) por raLrr¡ orr s:m orrrrs 

 
 

m! sir: www rrrirnarr-a =oiiI.I7r(Nr'1m=rndII1niu 1 021 r4r1).A lici- 
Iwlo s:r¡ rnrind¡ 11o sara da Bum :i0 Brosir. a:: irrrarrrrrçarrr- 

R-nr rcprongdsargaviir. 
FLAVIA REGINA LDPES SALDMÃO 

FREGDEIRA 

lan-IE IIIWSF-I-I 

Particularçs e 
Pessoas Físicas 

CESAMA *COMPANHIA DE SANEAMENTO 
MUNICIPAIpJIAIAAd Par-rms 

: Avi:: da Lira Praga Illcirõnioo rr-092r17 - 013m1): Aquí- 
:içlo :la mnetinis do diirirlmlo (mid: unfnnadn_ “ending” prum¡- 
riomi e ami¡ yuvmocimill] para ¡rurdimerrrd il rroorssiud:: do 
Tnibalhir Tecnico saridi cam repm: do Pragnrrr¡ d: Anclrr-Açin da 

mu. oorrrrrra ci-:r n" 0.401.676- 

09/20 rcJTAçAo CDM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA MF. EPP 
Dri¡ d wii-rn d:: ¡oaprrsnr- 11111112017 ls09homs. - Local' 
d: caiam¡ uaverammrrr - wwwciznprlsgovcmlmm 
uAsG: 925394. Rccoirimrrsro d¡r piupuml s punir d¡ drr¡ 
mia rio Ed¡r¡|na Paruid: pvnüuvsmuiimtlinfledílliuicm 

rr¡-r: disporriui psrrdovr-rrlardmr w-rwrmn uãnvernmmuisew- rir. Pira irrrorrrr-ooos: Tdrrrrrrar (12) 2592.9230 r mr. Fnx (12)1512- 

92112 ou e-nuil lrcil seamddurrrirr. Juiz d: Fon. 1¡ da rrrrmirro d: 
21m. Rania Neve: Morra - Pregoeir¡ dnCESAMA. 

lan -IG IIIIVSÍI r I 

CISAJE _o CONSÓRCIO INTERMUNICIPÀL DE 
SAUDE DO ALTO .IEQIJITINI-IGN 

rum¡ pública que En¡ Processo Licimúrin n°13 

o Presencilln III ' 

  
Cmsnimmiu I1 r PAC   gavhr 

VHL  
HA 

11110”, nl modllidldl:  :raul puro ormrrroin 
iiiirinu :equipamentos ui 

seslu uconuà na di¡ 1111012017_ ll 08:30 , nl s¡ l d: 
CISAJE silundl n¡ Riu Mlclu d: Bnixn, n” EL Cantu, Dilmlnt' 
MOJÍEP: 39000-000. MIi-ITBJ illfumrnçàs' liernnmiujghnnn 
:mn'_(]S) 251147577111119, 
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ÍÍDNSÓRCIÓ INTÊRMUNICIPÀL DE  DA REDE DE 
URGÊNCIA DU NÔRDESTIUJEOIJITINIIDNIIÀ- CÍSNÚNF_ 
“TRATO DÁ PORTARIA N' 39ÍEII. 
C PRESIDENTE DOCISNDRJÉ. muinills IIIIITIJIVÕCIQIJE IIIcD 55|!- 
luln du CISNDRJE :Jc RGMIBÇÍO n' ÚUÍDINCISNDRJE¡ RESOLVE 
rrrrrrrr porilria prnrmglrrdo o orrza pur¡ :rrrrdrrsro do: traballio; rr. 
ÕGIÍIÍD (IB PÍDCCESCI ÀÚÍHIIIISWIIIVB Thstiplinu OOIHDIÍI. diãignlq-l 

II PUT!! II. 57_ TIB 26 d! ÍIIIIID di¡ ÍÚIT. EHITIIDIÍI no DOE SDÍÍHG iriam dn . Indnfim dr¡ 2211121117, por rrrarsrsoisossrrrndirr , 

ICM 'Il IÚZDIJI - I 
CDÚPÉRSINIHJÚFERÀTIVÂ DE TRANÉPÚRTFS 

E CARGAS¡ PASSAGEIROS, ESCOLAR 
E TIJKIRMÚ DE IIINAS GERAIS 

CNPJ 20.375. ÃNODI I 

 
- l. 

Canino:: par¡ A¡ hlrri: Gun! Ennuzdmlril o: IIDII (qulunccmas) 
cooperado: l SISICII run di¡ WII M1017, n¡ led: IBCIIIZJÉI :rua IIII- 
r¡rr¡, o7,rr¡1rro crrçms, ci-:P 30.775.130 :ar Belo ' ds 
u ; r, em 1- :mr-onça: :am ¡ arurrrç¡ d: 213 da: ¡sroondos 
m¡ ll 09:00 han! un 2' onmmcrnçln com n l d! manda mais 
um da sms auwigdm un ¡510110 Intl; em II' a Eilliml convertida. 
mm ¡ premio¡ d: no mr' mo ru [du] rssarirdos. p¡r-¡ :Itlibmmii 
sobre ¡ seguir-ri: ardor¡ do ' :nr d¡ 'rrar-i¡ a da corr- 
!alho Firm] m1 IHU/NI?, Scllrin pcrllliiidoa rc sua d: :Illpl ¡lé o 

dr¡ 2111012017, surda d: 5 (zinco) rr¡¡ o pru par¡ 'rrrrrrrrpro a u 
chapas, Belo Hariznni: M0, Ii' :t: nrriirbrn de 20|?, Cal¡ Edumío 
csroprr¡ Prnideor: 

  
  E rr 

lui¡ -17101911314 

DME ENERCÉTICAS A : mu; 
Aviso DE LicrrAçAo -TOMADA R 
cmrrrrni ' ' 

E 
n'. 0031117'   da Prtwi. du lipo Mar-mr 

Proço, pal ¡ sorrir-moda d: :ri-rpm: Para; HLABDRA 
?FIOS BÁSICOS DE TRES CGTP¡ l-.M MINAS GERAIS, :unform: 
'linho de Rnferéociwñsprcriiraçñ:: Tñcmza: :nexo na Edital. D: ¡nip- 
mssniiusau :urrmlur oedrilll amami ;Indaia TEE-h, em di:: úteis, 
no hnrlrio IIE 00h10min i3 lllrlflmin :du 14h00min i3 I7IiD0min, m 
sad: II¡ DMEE, lncaliudl III RI!! Annnnnls. n' 55. Yumi!, Dama da 
Poças ria CIIIIlIÍMG, m¡ ¡w117i! ih ¡ilc wvmmmec :mijil - l l" 
rações" Mridr-:r iararraspd:: pod: 1a scrobtirlls llnvé: du Iiilrim . 

(35)3715-9227, or: pclno-mlil: rprcrosogdrsuoroorrriir. 
30h43 117117133 - l 

 

CONSÓRCIO PÚBLICO INTIIRMUNICIPAL DE 
TRATAMENTO DE ruzsinuas SÓLIDOS - 110071115, 

CNPJ 015171391100014». parm:ia d: S=|l Pmirdcnl: ;rena Mlnzío 
cur-rpaursrrr¡ pública a lcguml 1) PORTARIA 14 115 16 me mJTU: 
ano DE 21017 - rzrraaor¡ n rimIrro virsirrr da: sroros do suga 
da Procurador Jurídica du ECDTRES E d¡ auin ' cnc' 116150 

Mrrcio c¡moas. Presidente rir: ECOTRFS. Dil¡ 5110721117, :iPara- 
TAIIJA is d: ll do ourursm d: 2011: Norrroi¡ 'nrrrgo d¡ srru¡ smrar 
d: Morrr¡ pu¡ ocupa o cargo d: Proarr-dor Jurídico do ECDTRES 

: d¡ orrrns povidndu. r-ré1i Mtrsio Campina. Prorrdrrrro do zoo. 
111125. Dm: 1371012017. 

  
3:12¡ -l8 M1988! -1 

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE 

IJRBANIZAÇAD Di-mUAxUPit-Aic 
- 3"TumoAdiiiva w Comum iram/zum. originária¡ mlizngãn d¡ 
TnmrrrizrdgPi-:wl HWQJZOIÕ. fimridu com r¡ amparo¡ Pnvirkz Eng:- 
rsiur-i¡ Lrd¡_ mim_ Alnzqçlu d. \Illm :arru-rmd, I-'rrrsdrmra legll'. 
Amiga 63. 5 I'd-I Lei sinal n' loáñiãl VAInr: R! 43.6113). Gul- 
xupüMG. IGIIOÍZUI? r Renata ürlns de GIM/In - Pusidlnia. 

Ian-ITIIIIFTSF-l 
SINDICATO DDS TRABALHADORES 1M HOTÉIS, RESTAU- 

RANTES. BARES. ÊSTABELECIMENTUS DE HDSFHDACESI 
E ALIMENTAÇÃO PREPARADA E BEBIDAS A VAREJO, DE 
EMPRESAS DE ASSEIO. CONSERVAÇÃO. DE TURISMO. DE 
COMPRA, VENDA, LOCACAO EADMINISTRACAO DE IMÓv 
VEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, DE CONSERVAÇÃO 
DE ELIVAIÍÔRES¡ DE LAVANDERIAS E SIMILARES, DE 
RLFEIÇOES COLETIVAS. DF, SALINAS. DE EDIFICIUS, DE 

CONDOMÍNIOS, DI: INSTITUIÇÕES BENEFlCENTEs¡ RELI- 
GIOSAS E FILANTRÚFICAS. DE CASAS DE DIVERSOES, DE 

SALÕES DE IJARBEIRU ECAIIÉLEIREIROS PARA IIOMENS¡ 
INSTITUTO DE BELELÀE CABELÊIREIRÚS DE SÊNI-IORAS 
II'. SERVIÇOS DE LUSTRADQRES DH CAIoCAINJS COM BASE 
TERRITORIAL NOS MUNICIPIOS DE ARAXA ETAIIIRA 
. Edir.: a. Canvaclçãn : (Zumprindo imposições lcgli: ccsiamtirils. 
ficam :carregador irado¡ or. Associado; quim: :om nun obrigam:: 
:og-iai: c em pluma dynamic¡ de suis direiioi ¡indinlil plrl l Anali- 
IIIrJil Demi Drdinlriyl zB-.iztindilli dauunibmdexllli! I'm 
(naum: lions), mr prime¡ nanvuuçlu, rr¡ su¡ rod: Ircrcill, sinud¡ 
o¡ ãlullmlriaçl, o- 47.0, Ann/Mo. por¡ rui-r riu nnguimas mrrdrisr: 
ri Prurrrçia d: carros do exercício d: 21110; I7)DJ':r:i1n¡o :viriam d¡ 
Pmposi¡ Drçlmuiiririlpnn o ¡rro d: 2111113:» inunda amam legal 
l Assuzrlrlcr¡ Gm¡ (Zirdàúril rnlinr-Ie-i, m¡ :cgirniil ounvuclçlu. 
no mem¡ luz-ql a dia, is 18|¡ (danilo ImIuLArlxÁ. 19 de outubro k 
20| 7, Clrlus Ruhcrm Ros¡ - Prrerirhniz. 

  
um -ll ¡lulu! -1 

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS EKTIIATIVAS DE 

OURO. METAIS FRECIOSGS, DIAMANTE E PEDRAS 
PRECIOSAS, AREIAS, PEDRAS ORNAMENTAI. 

LENHA, MADEIRAS. !MINERAIS MÊTALICOS E N O 
!IETALICDS NU ESTADO DE MINAS GERAIS 

EDITAL 1715 CONVOCAÇÃO DP. ASSEMBLÉIA GERAL 9111171- 
ORDINARIA - SINDICATO DAS INDUSTRIAS DCIKATIVAS DE 

OURO. METAIS PRE  uma¡ do iirrsira_ Cuiigonlin du 
None_ (lnnzniçlodn Mud Ikamsa-ro. AIvar-¡drdo Mion, Dam ro¡- 
rnrim. Marra do Pinr, irsrrrbe do Mm Demo, Puniseos, 52o sair¡ 
rr¡: do Rio Puro. sun¡ Mais d: Irsbin. Nm.- En. Anis-Jin Días. 

cnrrmdi Flbritilnu, Tmiiim. Ferros. .Iunrresíl. Dm: d 

sumindo Punmüulnhlng (Innnésinjlhinápol II 
paus, Mmiuill pm ¡Assurririeis ami Emnotdmllian :u malizldl 
ao rr¡¡ 24 (vim: oqrrwo) d: navemirm de 10112¡ mir, :m ¡iiimairl 
pmvocuçluu in in_ mr zegundà :on-tomam m Bela Hoi-Imirim 
. Mu_ um. rrrrroiairdrios, rr¡ Rir¡ Bernardo ouimarlu. a7. sri¡ d: 

oa 2° nndor pm :Iiicutir ddeiibmr :nbr: o sagrrizrbu: l) ¡rid- 
rod: reivi aço:: da cumpria prorissiorui das lmhihadrp 

ru nu irrdrisaiu :x17 ¡¡d¡ rcgiio d: lubirl, rrnrrda ¡ :elebrwlo 
d: Inslmrrrmio r-¡aionur com vigenci¡ do 21117 ¡ 2018, 2) lutwizlçlo 
par¡ qu: o SINDIEXTRA prosod¡ u rugmisçuss oaisnvrs il: u-nbulho 
iriam i mpmunuçh pmiisrianai, iirmurdo a documenro ixnineni:: 
.ii H ...I 4 ::ls para: paliurial. 
4) dcnrli: ¡ssrmrars llinmi:: l rrr¡rdri¡. Belo riu-Izaura, ll d: wir¡- 
isra d: 2017. \ 

Josi: IÉRNANDG court.: : PR i-:SIDENTI-z 

7:rrs-Iri [010056-1 

iTAUma - EMPRESA DE DESENVUI viirniNTn 
DE ITABI _ . A. 

Aviso DE LicnAÇJrD- PEIZGAG PRFSHNEIAI. N** 172072017 
IIAIIA PAimciPAÇAc EXCLUSIVA DF. MJCROEMPRESAS 

.mPRuAs DE PEuuE OPDRT 
AITAURH com¡ pública qua Inri realizar-l ¡zãurrrudalidnds pregão 

:rrci¡i, ripu armar prwu por ircm. auiu eirioru :arrsirr: n¡ :quiri: 
aid d: Luvr¡ d: segui-ns:: o crrmes prurcwro: diunrsno ¡Iln ¡rarder 
ns ari dades, no muriicíwu da III¡- 

IIIIIIMD, :dormir: rumo d: mineira¡ izoodrimorrrri dos :Amapa 
d: aruposrn s irririiiirrçlo 31/1042017 is 8h (nina iram) ira Encri- 
rdrio Ctnlrll d¡ ITAURB, situado n- Avurinil Casio: Drummond d: 
Andndr; ri'. 150, Cantu, iuirir¡ - MG. o 114m1 ma-rplera ::url dir- 
pnIIIvcI no :rrdnoço ¡r:im¡, _pero m: wwwrrnrrrir iiclmbt, mr podes¡ sor 
wircihdo ¡Inrrea do e-mnrl liciun iiuurimaniar_ Miriam: infar- 
mlçõcs poderia :a abriria :invés u Iciefunm [JIBIJS-wli uu 

(11)7533-4712. iuirir¡ - MG. is d: uulubro do 2017. claudia Lisho¡ 
Binlllu ~Pwgociru. 
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FUNDAÇÃO HOSPITALAR 110 MUNICIPIO 
DE VARGINIJA-Prrosiuv 

Aviso ur: LICITAÇÃO - P rr ' 

ginha- FIIDMUVJoMA pub 
10121021117 - Prrgin Presaomr n" 12272017: da pu Menor Prosa", 

lendo por nlrjcin o Rcgisim d: Preço¡ prr¡ r Aqurriçro d: Mrrariri 
de Consumo Morri:: ridrgirsnr (Fins Cirúrgicos). rrrodisrrr: :s :ar-rdi. 
ças: :Jungmann: em Edital. mr¡ d¡ ::ssaar di¡ 11921112017_ rs rrrr. 

Rdlu-¡du ria mui: wrrwnrorrrrrr-.oarrrirr. rrrrarmrçdrs: (035) 359o. 

rmannrryrmmiimr -:drr¡i@r1rarrruvoarrr.1sr. 
AVISO DE LICITAÇÃO r I-rmdrrçau Husoirrlor da Municlpin d: v - 
gJIIIII- FHGMUV, mrpuiaiinuan nm “ Pmedimmio: Liciwil 
rr- 129721117 -Preglu Prroorrcirrl ir 12112017 7 daripa-rrrorrar Pupo , 

rrrrdrs por rrrirerrr o Rugislio d:: Preços pan n Aqriisiçía d: Equipo 
simpra. e Fqlosimsivei pita Irrrrrsro d: Liquido: rrrimwir :m ¡s 
Prronrmis. war carrrodsrd d: Bomlni d: Infrnln. rrrrdisrrrr: Is condi- 
adrr :iiaheleciria: :m Ediul. mr¡ d¡ snssrln: dr¡ owrrrzorr. rs Hi2. 

Rrrrirrd¡ do rurirrr, www Ilrumuvamjirlnfuimnçõelí (0.15) 1:90. 
rmsrroosrrororrori -ndiuE@I'Ir:rn-uiv.cr7m br. 

Aviso DE LICITAÇAD- Fund :to Huspiialiir do Municipio d: vrr: 
¡¡..i.. 7 FHOMUV_ rom. publico batuta o pmcaiimaria: Liciuçla 
n' 11012017 - Prcgh Pirsuirill n' 124121117 - do opinaram Pruw". 
!uma por ohjcm a Regislm de mods pur¡ ¡ Aqrrisiola a: Mnluial 
d: Consumir medido Hirspilnlu iiarroorMrrdroy_ mediante ¡r mori¡- 

s caiúalacídl¡ :rrr mini. Dirt¡ d¡ sussno- di¡ 101112017, is sir. 

Karina¡ d: Edi : rrwvriirarrrrrmourrhr, Inlbrmlçhex (rui) 1590- 

Jocrnrruusrrururrurr «uiirsignrrrrrrrrrrararrr 
acm-ilrozmaa-I 

FUNDO MUNICIPAL DE sAúnP. IIP. 5710 .rom DEL-REIJMG 
-AVISO IJEERILATA Fundo Municip!! de saúda d.: Slrr Iria ¡r1- 
Rr¡ ram¡ piroriro ¡ rznñcosorr d: valor 110 Corrirrrro n" 107121117_ Pra- 
cursou'. [21117 Disparo¡ ri' 04612017, Hmpiipl de N05:: Senhor¡ riu 
Maués, orrd: sora o vsrarr do Rs.2.272.49$.32. (úuismiirràes. milan- 
rns : :rr.-rm :dois mil qrmroomius s noventa¡ e rsinm mais o nirrrra 
dois cmuvas), inss¡ Iar 0 uriur d: Rs.7.719,9sI_12 (m: miihbes. 

::mamilos o damn: mil, riu-admira: o sossmr¡ e ires rui¡ rr doze 
morenas). 

      
 
 
 

!em -IK 101MB -I 

TERMO m: coMPiii-rurqsn suma 1111-' E MARIA 
BEATRIZ EBIEDIATO ALvAnns ll .rLm-:IDA 

'kmmúa ' 'Flores - 
qua ma; r¡ ouçam.. Insliluln Fominal d: r-'raresur - IEF : ¡ iro- 
pr-i: ' :amem odor¡ MARIABEATRIZ EMEDIATD ALVARES E 

ALMEIDA, CFF n' 4702111514491. nham: Medida Campcrrnlúri¡ 
pm' t¡ nos snigus 11 e 21 d¡ Lai Prrrmr n' 114211200: :f: oorrr o 
rn. 26 e 27 da Demoro Podmi n' 656012003. rins rumos da i-¡roou 
Unico ERFBCS N” 132721117, :pm-Inda rr¡ 1- Rcrrrvxo ordisrrr-i¡ d¡ 
Cimlu Torrrririo¡ do Pmloçln ir Biodivcnidld: :d: iii-ou Pmlcgidn: 
- CPBICDFAM. rtnliurirr¡ :rn IIHIRFZOIT, pirhliruda n¡ Impnnsn Oñr 
r.-1¡i da P_sr¡rro d: Mim¡ amis, rr¡ página 21o do Diário do Errrir-o, 
:ro 22011121117. 

?macae IEF N“09üüm0244|6f|6. 
PA N' DWIDOOOTIJIIE-NRRA-BH. 

Assinllrrrl: 29 da morriam d: 2011'. 

(riiiiurdo Arm rasciri -C“h=i¡= Regina-ruido TEF 
(n) Mann Emiriz. Landim Alvim! : Almrm¡ -cmupmrnisáxil 

run ~rs mms¡ r r 

SAAII RAUL 5071111551101; 

rom. piblino qua dfemm aliar na rra Proarsm Tamar¡ d: Preço 
01121117. confonri: RETIHCAC 5-5 PEV-nda nn quadro di: #vim r 
ao srrrr morraggmrrrmrr, rnru sair-n. ialirirrr- Eliirdia Alvu d: 
Bum¡ r Direnm 

111',  

I ur¡ :u 1117.0129: l 
SEHASA DE CARANCOLNIIIG 

SEHASA d: CAnngoIdMÍ-'I Inm- Pñblim mu. míünle Io ?M1110 
Piumcinl 11° 1mm, Pmwsso n' 267117. c: fresno-o de praça dr rrrrrrr. 

rruooras d: infnrmliiril. rcllizlrin rro 15109117, ls 08100 nor-u, 
:um :anuladas as ir:rrs 2, 3 : 4 ¡djudrudm l narizes¡ Mrrrriorrr 

' : rccrrrrigir¡ Lrd¡-MP., mnfcrm: p¡r:::r jrrrrdi:: 11° 

 

145717. 

zu¡ :rs rui-rsss » r 

SERVICO AUTÔNOMO m: AGUA K 

ESGOTO m; ITAGIIARA . Mc. 
Prrbliuçln: 1- Adiimrnutn ln Caninln d: Presr¡ 1o d: Serviço: :das 
A EMPRESA AAs - TRANSPORTE m: rm¡ nuns LTDA EPP, 
firmada :rn DIFOQIWIT. rins ::mas d¡ lei E6660] a 105200002. 
corrrrsnaio: SAAE. Cantando: AAS _ TRANSPORTE 11s RESI- 

Duos LTDA EPP, Dlrjao: comia d: i2 dam: mu:: dera-rr¡:: d: 
rrarrrrorr: e drrrirrsrrdrr an:: d: residuos das_ rrrs valor rarsr d: ru 
264.900,00 ..ruim o mucnueqnnno mir : novecarnm mis). Dar-- 
çln Orçammllril I1' 5i2.DOSD-1|S7-JJ9üJ9.W. Aisinrrmr¡ da Cm: 
tmn: 0109721117. cr-isriro: Mui¡ drrnoses Freitas. Diroier. 

3 :rn-lã “M9991 -I 
SERVIÇOAUTONOMU DE AGUA E ESGOTO DE CAETFJRIG 

 
EXTRATO DE IIUMOLOGAÇAO É AIJIU DICAÇAO 

o son-i:: Auhihiomu d: su¡ e Esgoto d: cmd _ Lin hcmnlog¡ a 
rrsuludu do Preglrr Pirosoaciri 14°. 00412017 o Idjrdic¡ n objdio ¡ 
:rooms: RGF. ingmirrri¡ a Clilislmpans Lrd¡ : MF. :nm a raur d: 
R§54.999,90(Cinqucu|¡ o quim mil Iimraaanlns a rrarrrrrr : rrdv: 
relil li lluvallrl romanas) #amador :In Pregin Mancini N”. 004111117 
7 Assinada Aline ABlmeInI Arlñjn - Barman Adm. Finlnccill do 
sAAlídnüalê r MG - 09110111117. 

3m »in 111311054: r 

SAAE DE LAGOA DA FHATrMMG, 
Toma Público PREGÃO PRESENCIAL N'. DFWIDIT -  or¡ . 
:naun d: Empwn Especializada. par: cmi' da C-Irtilh¡ Ednr 

ulivn. Akuma; ]Ir'_IOÍI7-09_I5Il. Crulenciunmrn ¡ls! ltâíh da 
JIIIUIIT. IÁÍIII 3 R. Allãalu Perillrrl S ml wwr-wnulpmg gnvJn-Jo- 
:na Ilda Oliveira lotada- Prizgocirarl IJIDÍIT. 

1 rim -IS IOIW9I r 'I 

SERVIÇOAUTÔNDMO nr, AGUA 1-: 

ESGOTO DE PIUMIII-MG, 
PREGÃO PRTSENCIAL DE REGISTRO _UE PREÇOS 
NWWIUUJIROCESSO LICITATÓRIU N' JIT-'ZÚIZMENÚK 
PREÇO POR ITEM. O SAAE PIUMHI nirsnis da Fzdgoesr¡ Dñcin¡ 
van :amu público a Lbcmrn di: Homme de Re 'sim de ?mas pu¡ 
furar¡ e erraram¡ using¡ de anrpresdpm o rxnucimnrm da_ .Adi- 
tivo _Ada Gram_ Inu Dinsrl BS-SIÍIJ, DEM Luhnñcanm, Oleo Maior 

Çélian, por¡ :maria as veiculo¡ e aqrripdmrinms pcrizncrmir: 
à fruta¡ oficial da SAAE d: Piumhi-MG_ conforme :suciñtilçkl con!- 
um:: :Iv Tam de Rcfahdn nnAlimm I. 

 
Aprncllilçln [url :n- 

_ :ilmanln rins hcitlrnm: di; _Dlll 111017111¡ 810BIi (Dito M113) is 92% 
(nor-r hmm: : vim: dar: osrrrrrrosi rr mu¡ :rssñu uñninl do I'm» 
gli¡ Pnrsmcinl: di¡ 09| M2017 Il¡ 09:39h: KB151495” 'ID 0110.1091¡ 
a: ruth-Id¡ o infurmwbc¡ du Edital: 8.1. de liniuçoes rrrnrizsd¡ rr¡ 
Sade drr SAAE. I Par¡ zoo¡ Souza: 2I I- Omird, Pirrrarrurrcr : no 
rir: wrrrrrrmoourrorrrrrrarrrrrr rr Tellliuc (JTBZITI-'IJJLPIIIIIIIII-MAG. 
1011021117, Mui¡ riu arms Furoír¡ Bum: Gorilla-Prima:: 

-Icrn -lB "M9365 -I 
 

SERVIÇO DE AGUA 1:'. SANEAMENTO 
DE BARBACENA - sAs 

-AVISCI m: LICITAÇAO- PRC 03012017 -PPOJWZDIT r 0:31:10. 
RP ¡anniçid d: cnmhirsiivcis. ABERTURA nos ENVELOPES' Ui¡ 
01171112017 r¡ urna rrorrs. lnfonnri¡0u¡07oi32 3339402:. nor 
bublnarlmmgmnhr. Mun¡ Apuacrd¡ Eugenin. ursrurrrc d: 
P¡'hEu||.I2¡rrdrrr11_Cor1riImadur d: Aquisições : Currrnrar, 

lim 481019984 -l 
SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E 

ESGOTO DE DLIRCI PRETO 

 
O SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE (IURD PRETO 

[SE-ZLMLOPJ, rarrr¡ público, pu¡ :oonecimoora dorodos qua. dor-ido 

¡ uniram-ruin arorormizd¡ junio rro orgia, rr din¡ :i: .hmm. :Ira (hr: 
carência Púhfwu_ tipo "Mgnnr Preço Global" n” VIFZOI 7 cujo nhjnln 1': l CONTRATACAD DE EMPRESA IIE ENGENHARIA PARA EXE- 

' 'CAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE REDI-'R CÚIrI-ÍIURAS 
I: INTERCEPTURAS DE ESGOTO SANITÁRIO NA CIDADE 111-'. 

DURO PRETO MG. sorri allarldl 
A Abertura qria 1:11¡ ll l-irwiwwus rir¡ di¡ 27 d: nuvmhm d.: 20|?, 
pumi I ser nu di¡ DHIIZIQOU ¡514200 lion! e n; envziopcs dc"iil'ui- 
rirrçaa' rr d: “ptoposll do preço” d: cmpriisl irr1:r:ss¡rr¡ :m purliuplr 
ricsi¡ r1:iuç¡o, deveria Jor prrrraaondos :i0 Dcvnnlmerrlu d: crrrrr: 
pns DO SEMABOE Prdiomln Geni, ai! is Iríjüülinn: do di¡ U1 de diltñ d.: EDIT, 

 
l m¡ -ll 1010105* I 

RADUY PARTICIPAÍOES IMOBILIARIAS LTDA- EPI' NI E 3|209S1169-7 

CNPJ n' l; .S72. 88711100145 
12121101110 DE sócios 

iinmrr. DE CONVOCAÇÃO 
Ficam 0.1 surirors¡ sócios d¡ suciodldrii "BADUY PARTICIPAÇÕES 

IMDBILIÁRIASIITDA-ME',inscrihr10CNPJn'|5.8T2.I! 000k 

cmvounu: ¡ mmrluua' ri rourrilo d: socio: ira su¡ rr-.rriudr uu di¡ 30 d: uulilirm e 20111: 16:00 limas, na r e racirL rimrd¡ Rir¡ 
irrrrrr e so": n" um, nn 2 Cuiim, CEF. ::sun-nan ncsll :idrd: d: 
Inrirruhsr - Minas ("rurais MG. :nm o nrrrrridsrr: d: ddiiismrr amo a 

liiguinir: ordan da di¡ n) Ilhalpin do :omni: sorri¡ pm destituir 
socio: ¡drrriaisnrdoror drs_s:r›s cargos. hm¡ mm: rrroarrugrrrr 

miar (“I_)A DELIBÊIÊAÇAO nos socios 1-: DO QUÓRUM DA 
REUNIM) nos s ros" rorrrirrrrir. osrrrrdrdirririr, d¡ corrõiacaçio o ' o "DA RETIRADA E DA EXCLUSÃO DE s 'rom 
unir-rr¡... modiñcunrrdqla rimcnlbiisulnsdoccnpíiiilos "no NOME 
EMPRESARIAL, DA SEDE r: ms FILIAIS 'DO CAPITAL 
socrAi. E TRANSFERENCIA uAs QLKTIAS' umurin do capim., 

roduçso da r:|'piul,rrr:¡o:i1bil1d.|d= drs arrousi_ "DA ADMINISTRA- 
ÇÃO r_ DCI PRD-LABDRE" (d: dcsrgrrroiru dos Idmírrislrlrlniai., rins 
podem da¡ ¡dmrrrisrmdrrrcr : dar rrrrrrirrisrrrrrordr). 

M NIAi. E nos urcrzos-g "no FALE- 
A LIQUIDAÇÃO DA socrr nr_ 

“ms nrsriosrcózs FINAIS" : *nus casos OMISSDS' 
umsoliôlçlu do earrrrrrrrr mein] 

Imiulabl. i9 II: rrrrrrrrrro d: 21m, 
nAnuv PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA- EPP 

Ecm -lllnl999l-l 
CON5TR|JTDRr\ cosmos LTDA 

NIRE 71707100104¡ : CNPJ n° 117.513 50110700145, ANTONIQ 
HUMBEIUO COELHO SOUTO. CPF n' 32 .JOE-Ji, PIIIA: 
MIDE MOC EMPREENDIMENTOS IMOBILI RIOS LTDA. NIRI'. 
312.031.010». CNT: n" :Lsaajnmuui-i!, UNIQUE PARTICI- 

PAÇÕES EIRELI, NIRE 111517021111954, CNPJ n' 24.144.a13ri1001-5a 
: PBS PAIITICIPAÇOES EIRELI, NIRE 3151102713935. CN n” 
MJMJSWWI-IS sócias Fnipnul MO PIRAMIDE EMPRE- 
ENDIMENTGS I. OBILIÁRIOS LTDA, irrsrrir¡ no CNPJ sao rJ' 

16.||70.|!5.'0001-16, NIRR 11109573576. s:d: rs dnmicIlInl/iv. 1.1:¡- 

tr¡ FÍEÊIII,3JW-IIII I'll, Murad¡ da S rmicipioiie MoritesCilms - MG CEP. 39.403-222 ltundmdo :a dr 1117510 nos 11131055 e lol-l 
@código Civil. pola fria da sor¡ :apiinl m: a1 :sm :massiva em ral¡- 
çlru ou ubjoiro nl¡ íncieslmie. iorrrrrsm publica r izdnçlo d: ::u cupim] 
¡mil! d: R$500.000,01¡ pu¡ Rsiimoiw. Morri:: Cilmi-MG, i3 di: 
nnmhm II: 21111. 

    
 

   
!rm -Iã IIIIFHP l 

ALGAR TELECOM SIA 
Currrpon i¡ A 

CNPJ Ii' 'r'l. ZDÍâIHDWI-Td 
EDITAL m1 mxvocAção . RETIFICAÇÃO 

ASSEMBLIÊLA GERAL DITRAÚRDINARIA 
Sin convidliios ns Smhnn:: Acmnillu pin A Ainmbitil Geil] 

A ' l iulIur-as nu 0'¡ 3 de novembro de 20|?, A: II'00 
(onze) rrarrrr, nl sed: srirr d¡ Argu 'Dilccom 5.41.1" o rrrniri¡ 
hab; rr¡ Iirr¡ o mms cru-si. 4115110111 amd. n¡ :r r: d: 
morando. 22mm d: sriuroor ' prrsrmororr d¡ !cgirimc orrrorr da 
drü: I A srrbmiisào de pdHn da ldmiiln i nngpcilçin d.: BG II: sua 
unisskrnn ::minhas ' d.:rr: ' sadovdrararrroi: ' 30.11K! 

- Bnail. Boka. Bairrão Cm") derminmnilu “Nam Eletrodo”, l A 
nommsh du n@m prefuarcmuhm E dlemiuh III Caminha¡ ul! 
soar¡ ordirdriss. rr¡ prarparua d: i (umA) rodo prefnrmcill :ruso Tr 

pm [(11 n) nun mami-h; 3 D dcsrmhnmmm III¡ Irã:: uiiiilris 
roprrsrorrroom da clpiinl soda] d: mmpaairia, da form¡ qu: ud¡ Içlrr 
dnsrrosia d¡ Cwnpmhil pm: ¡ .o rcprrsrmrrd¡ por sou ruimoura:: 
nçüeamdinnriau. rarmialmumiol diúiaawiilicas os: im: duras 
dnzlninmh; 1 A mfrrrm¡ do Fatntiriu Sochl h 011111311111211, :Ie Ímm¡ I 
¡rrrrqrrri-Ia ra Regrrlnmsnln d: LLslayim da Now Mandu d¡ 11:1; s A 
cleiçlu de mcmbli) indapenñenle plll cum por D Cunitlhu TIC 

' ' dscarrrprrrirhúnroríuryzadrrprooqsrddmor-assa 
d.: na¡ ' d.: ' Im d.. Oumynririn per-nl: l Cnminln d! “hm 
Muhiiris-C dncllcprilñplnollnglri/Laxifmm: dahhmdo 
Ii-Itamündu Cursáudoñdmirisnqlotmizadlen: lridaorrmhmdo 
201o, 1- A ¡Fuvlçln do rgirrrrrm ¡nlenm dd Conulho Fi ,ri A 
Aprov la da iiecilrlçlo :Ia dividendos. :um: :feitas Iiurlo 
mndimnldns ¡diwlpçln da “Anhaia deInieiI rr¡ Dior¡ Pública d: 
Drmibu' ' l l d: A ñas inirius d: Emhsln :In 
M . 

 
   

I mui¡ declarado: iu Alszinllkil Earl] Erillrlulúiri 'a :alo !Varal 
plplAqnáhs qu: hmm ::andam dnCmIpmIii rr¡ :mad: rcfcnil d¡ 
Asro-rrnid¡ nas¡ Exrrurrdirrrrrrr Irani oamrr ¡ ulrhuçln d: para das 
roarrsai¡ sua: rrrros mai) rr¡ Dion¡ Prinliin. pa: xuufznçl» 
da .rogrrrroira d: :Isidro iiridmriuâ. os nais saiu ,possua prazo 

l! (Quinze) rlin l emu¡ d¡ divugnçio o Anúncio de lriícínc a 'I A 
.um-area para que os Idmiiistudorn d¡ ülmpanhia praiiriumi roda: 

17: nas iincnuàibs I irriplcrnurllçln : Iimndvnçln d:: doidbançõc: 
um Cuiñmiic disprroa na migo us. si' d- iria-ador. de Is d: 
dcãbmõu IWS. umñnm: !Thais (" lida! Snniaiad:: z A ¡"), l dlhlcia das deliberação: «mamilos o liam 2 liiml dcpcndrcrñ l 
prévi¡ :pri-incluam timbres ri: mui¡ d¡ metade dns¡ marasmo 
demússlmilCampmllimlniioi i1¡ Assumlrlcãi ElycúllduAduiiíflü 
Prafuuici-Iislu chase Il :account: pin l naum¡ dam d¡ plumie 
Auzmbül. l! 10.130 lions. A docimrmllçlo rthlivl i Dlilun dci Dil 
esutildhpmiçln Ill 9:61: dacompnriliialsáln :uma nvsília dctñnicn 
wwwnl !chama :um hr, e nl Comix¡ o di: Valim:: Mnhiiiirionr rua' nosílincl-,hõnin (rwrvmrrr miar) Oilnirmui poderiam 
:mamada: n¡ Anmbhia. modirrni: ¡ sumir-qto do mmdoiu de 

Iaçlo, oirlugnd rr¡ lhrm¡ d porigilfci 1'_ 11d m. 125d¡ Leiria' 
Entidade: por Ações. Urulixid' - MC¡ ló d: ixmlbm da ZUIT Luiz 
Aluulidlu Guru - Pinidunlu do Cuiaba di! Adm iõtlç¡ 

II cm -Il “M9055 -l 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HESPLENDDRIMG. Processo Llcltaiórln 
0331201 1. Pregão Presencial para Registro de Preço 04312017. O Municipio 

de Heàpliandor toma público a aberlura da tíciiação cujo objeto à a CONTRA- 
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
DE MAQUINAS DE XEROX. Entrega dos envelopes¡ até o dia 07/11/2017 às 

09h00min. Abertura dos envelopes 07/112017 á- partir das 09h00min. O Edital 
poderá ser consultado e as infon-nações poderão ser obildas a Pa"" 118513 data. 
der 08h00 às 1_ 5h00, na sede da Prelaiiura à Praça Pedro Noãasco, 020. Centro', 

RaSpIendorIMG. ou no telefone (33) 3263-2003, FlespIendorIMG, 19/1012017 '- 

Dauzimerjeppmucanp de Oliveirar- Pregoeiro. 

33' VARA CIVEL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE. Edital da Cimção da Eumtech 
Informática Lodo - EPP. Prazo 20 dias. O Dr. José Ricardo dos Santos de Freitas Véu-ss, LM. 
Juiz do Direito da “Ii-igéaima Terceira Vora Civel da Camaras de Bclo Horizonie, Capim] do 
Estado de hvijnosüamis, em plano exercicio de seu cargo, nafonna da lei etc, Faz saberaiodos 
quantos o pzeseníe virem. ou dolo conhecimento tiverem, que perante esta Secretaria, tramita 
ação Ordinária zgiuizada por O1' Móvel SA, processo n” 0024.I4.311204-3. E estando a réu, 

serve o presenre para ::irá-lo para todos estarmos da presente ação e para, querendo, apresenta: 
contestação, no _prazo de 15 (quinzc) dias. Casonão o faça pmsurmnse-ão como verdadeiros os 

feios articulados napoça vestibular dos autos (artigo 344m1:: CPC)_a=1ha saránomeado Curador 
Espacial. Assim vai o presente devidamente_ ' "cado a afixado no riu-iodo Fórum. Advogado 
do aulor: Ricardo Almeida Marques Mendonça, OAB/TAG 132.500. Belo Horizonte, 05 de 

Emawbir Informática Ltda. - EPP, CNPJ n” 05551348/0001-03, em lugar incerto a não sabido, 7 

seidmbro de 2017. Sucti de Paulo Vinha!, Eocrivã .Judicial, por ordem do MM. .luiz de Direito. 

SERVIÇO .-\LÍ'I'(N›NÚ.\'E(_) DE .ÁGUA ,. _ SUTU [JE PIUÀIIII-.HC 

PREGÃO PRESENCIAL m: amorsmo m: BREÇDS N” ¡M2011- 

k -( .mroczsso ;Icr-'rgrómowsivmrrgpmnoarnmço PDRITEM. 
o' SAAEPIJEIIÉQEIIVatfávésdaPregoeiro*Qñcãalxyém-iíimiràoúljlicogxgbertuíwdo ¡tartame 
de rgcgmmasrreçasjpm fúhira ç-.jauegnrgrcanhamçaq e ' ' 

açaí _nim ,mA-Jara Graxa ¡óreojoizxefr-ímsârmíóíga Lsbrüipàníyáfeq Mam; .óreç. 
Simüm, para atendgr-_oânrainuloêa _  l 

Pi , MG; cpjiformepspeciñcgções" "con": do -Térmo delethrgençigrem Anexo _I.. 

Agirêgcnláção pagacreagnciaggêmo d_._.._  ' : dia 08!'1'1I2017rdns'8:ll0h(niiohoras)ü 

3:31¡ (Iítüohoras oarihií-nové-minuhasxhhíxrun url¡ MsãoBEicSaIIJGPrÇgÇAIPIesenciM: 

dia OBIL-IIIQIIñsrDBúiMiL  do pregão; local deiêtirada ç iñfojmoçñesdo Edital: 
.SiilídélL _ _ çiõeas locál_izdda-n_ajSedç:do1SAAE; iàíPíaçarzet-.a Snaresuf; 21 1- Conor), 

Piumhi-_MGÉHID 3m'-   
G0 

    
empresa pamoforneéimenfo' * 

' -a-pertençenioé É frota¡ oñciatdtrsmmlãdo 5 

¡iran-_prega_'e1_ra-.- ' -_ ' 'hihihi-MG ra/wrgdijr. Moriadin¡ Grgrçàa-Éérggitfa Barros 

EDITAL  ' 

: requerido pêlo Baum Sarllander Brasil 5M. asuaINHMAÇÃ0.pIuinodo358.4EQ.para'adh1m|iro00NTRAT0 

_ ruído peioapartameruto E02, na Rua Groelândia. 401, Baino Sionmhjalvu da matimh 616.155¡ deãbSêMçq 

Registral. Àsdilfgéndaa da intimação tevadasaefeilra pero Oñdal do? Registo de Tiiulnsa Donnaenmestn 
daixcruda sarenimgtxa ao desinatárioam razão deeslàremíugaríraoertn a ignoranmoonfomie mriidãodo? 
Cartório de Ragistros de Tímfos e Doomenlos. Desta forma puhñm-se o pràsenie edil:: para que Alaxandria 

Magna da Gweira Moraes a Sam Rios Bambirra saimos. dale toma conhedmanio a pan que nn pmznde 15 

(quinze) dias purgue a mora deiida, perante este 0ñda|doRegístrudo1núvaüüo2°Dildu daBelo Horizonte, 

à Ru_a Gualsjaraa, n' ?T1, Centro, Enio Hurizunie. MG, no horário da-B:00 às.17:m. _sendo qua. uniusoorrido 

cAaLos HENRIQUE SALES. 2° Oñdal do Rçgmro da ImCMaB da Bain' H ' j a,_em gem axarcloiqdo 
-oargmna forma da lol. sic.. FAZ SABER. a todos quantos possa Interessa'. a  àñlãlándra ~ 

Magna de Ofvaira Morena, CFF 941.325.198-14 e Sara Rins Banttsirra Santos, CPF 052.1B4L046-59( qua foi - 

UEFINANGLAMENTOIMUBILIARIOn' 073415230001910; gamnüdoporañermçàoñdudáriadoirrkóvàiwrsü- 1 

Écompauirlrroq 

'ob ob ' d* elo: rasa' ' 

«as _ comum ?É  
  

›l'u_¡¡ 

compania     
  

Objeto: obrasb  “Gomrdótmüfüi  _ Anton = 

'poderão 5a: . 

co _A.br_(linic 

4'”  
  

consúaoroorrgnsi 
PUBLICAÇÃO DE 
Premnclal -Ni 
Manga'- GFSMMAJDIK; . 

1112017143090'. em à? 
MG¡ !Biagio na _“ - 

pára~aba§tecIrnamo§ 
constante doedital 
Uçiiação . no referido 
Ma' iTdepliíiJbtpd °*^ 
PUBLICAÇÃO DE( 
GREDENGIAMENTÉ 
Miororregêãn de M l 
_que realizará, 0711110 
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ATA N° 023/2017 

ATA DE REALIZAÇÃO 0o PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTO DE PREÇOS 
N° 09/2017 

PROCESSO LIcITATóRIo N° 317/2017 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

Às 09:30 horas do dia 08(oito) de novembro de 2017, em sessão pública, reuniu-se a n 

Pregoeira Oficial desta Autarquia, Maria das Graças Ferreira Barros Goulart e respectivos 
membros da Equipe de Apoio: Maria Luciana Goulart de Castro e Sônia Roseni Costa, 
designados pela Portaria n° 05/2017, de O2 de janeiro de 2017, em atendimento às 
disposições contidas na Lei 10.520/2002, subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, e suas 
alterações, bem como a Resolução SAAE n° 118/2013 (Regulamenta 0 Sistema de o 
Registro de Preços) o Decreto Municipal n° 2.887/2010 (Institui o Pregão) e Decreto 
Municipal n° 2.550/2007 que regulamenta a atuação de microempresas e empresas de 
pequeno porte nas licitações publicas realizadas no âmbito do Município nos termos do 
disposto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 
n-O 147, de 7 de agosto de 2014 e pelas demais normas e condições estabelecidas no 
edital, referente ao Processo Licitatório n° 317/2017, com a finalidade de dar início aos 
trabalhos e realizar os procedimentos relativos ao Pregão Presencial de Registro de 
Preços n° 09/2017, cujo objeto visa o registro de preços para futura e eventual 
contratação de empresa para o fornecimentolde: Aditivo, Aria , Graxa ,Óleo Diesel 
BS-500, Óleo Lubrificante, Óleo Motor e Oleo Sintético, para atender os veículos e 

equipamentos pertencentes à frota oficial do SAAE de Piumhi - MG, sendo este 
fornecimento parcelado de acordo com as necessidades do SAAE, conforme descrição, 
características e informações constantes do Edital e seu Termo de Referência. 
Inicialmente a Pregoeira abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas 
no Edital, ocasião em que procedeu o credenciamento das empresas e o recebimento dos 
envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação e, separadamente, 
declaração, conforme modelo do Anexo IV do edital. compareceram para o 
credenciamento as seguintes licitantes, conforme quadro abaixo: 

CNPJ Empresa Representante Identificação 
04.335.223/0001-60 MAXIMO PEÇAS 8: PRODUTOS Mauro Ferreira Porto MG-3.240.957/SSPMG 

LTDA - EPP 

14.661.146/0001-92 AMP MECÂNICA DE AUTOS Rhuan Francisco MG~12.954.729/SSPMG 
EIRELI -EPP Oliveira Silva 

20.575.999/0001-04 OPIL¡ ORGANIZAÇÕES PIRAMIDE Danilo de Oliveira M2.531.736/SSPMG 
LTDA\ Castro 

05.245.166/0001-91 PETR l QUALY COMERCIO E Gabriel Terra Goulart MG.15.473.758/SSPi\y EXPOR AÇÃO LTDA 

06.049.272/0001-62 POSTO I LTDA Julio Luís Ferreira , MST/'SJOEÊF-"My 
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Ato contínuo foram passadas as documentações referentes ao credenciamento e 
Declaração de Habilitação bem como os envelopes de documentação de habilitação e 
propostas comerciais devidamente lacrados aos representantes t das empresas 
participantes para o procedimento de vistas e rubricas. As empresas MAXIMO PEÇAS E 
PRODUTOS LTDA - EPP e AMP MECÂNICA DE AUTOS EIRELLI -EPP, enquadram 
como Empresas de Pequeno Porte e irão usufruir das prerrogativas e dos direitos 
estabelecidos pela Lei Complementar 123/06. Para o julgamento das propostas escritas, 
será considerado o MENOR PREÇO POR ITEM, os quais serão analisados e classificados 
pela ordem mencionada no Anexo II do edital, iniciando-se pelo item 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 15. 

Em sequência a Pregoeira e equipe de apoio procederam a abertura dos envelopes 
de propostas de preços das empresas credenciadas passando os mesmos para 
apreciação dos licitantes presentes que nada manifestaram, iniciando-se assim a fase de 
disputa dos lances. __ 

Da¡anáIise das propostas das licitantes: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELLI - 
EPP, MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP, POSTO 4I LTDA, OPIL 
ORGANIZAÇOES PIRAMIDE LTDA e PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTAÇÃO 
LTDA, referente ao ITEM 0.1-( ADITIVO ANTICORROSIVO PARA RADIADOR) a 
Pregoeira e equipe de apoio verificou a conformidade das propostas com o edital, 
restando classificadas preliminarmente neste processo licitatório as empresas: AMP 
MECÂNICA DE AUTOS EIRELLI -EPP, MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP, 
POSTO 41 LTDA E OPIL ORGANIZAÇOES PIRAMIDE LTDA. 

Dando seqüência e tendo em vista que houve cotação neste lote de (05) licitantes 
e participação na etapa de lances das (04) licitantes credenciadas, foi iniciado a fase de 
disputa de lances/negociação de preços para o Item 01, chegou-se ao preço final de R$ 

6,70 (seis reais e setenta centavos) e conforme Mapa de Apuração (Analítico) LANCES 
em anexo, apresentado pela empresa AMP MECANICA DE AUTOS EIRELLI -EPP, 
ofertando os itens constantes do Item 01, que foi aceito pela pregoeira e equipe de 
apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços do 
Anexo I do edital. 

Da análise das propostas das licitantes: AMP MECÂNICA DE AUTOS EIRELLI - 
EPP, MÁXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP, POSTO 4I LTDA, OPIL 
ORGANIZAÇOES PIRAMIDE LTDA e PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTAÇÃO 
LTDA, referente ao ITEM 02 (ARLA 32), a Pregoeira e equipe de apoio verificou a 
conformidade das propostas com o edital, restando classificadas preliminarmente neste 
processo licitatório as empresas AMP MECÂNICA DE AUTOS EIRELLI -EPP, MÁXIMO 
PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP, POSTO 41 LTDA E OPIL ORGANIZAÇOES 
PIRAMIDE LTDA. 

Dando seqüência e tendo em vista que houve cotação neste lote de (05) licitantes 
e participação na etapa de lances das (04) licitantes credenciadas, foi iniciado a fas de 
disputa de lances/necjociação de preços para o Item 02, chegou-se ao preço final R$ 

37,80 (trinta e sete r ais e oitenta centavos) e conforme Mapa de Apuração (An litico) 
LANCES em anexo, ap esentado pela empresa MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS TDA - 

“l 
EPP, ofertando os iten constantes do Item í, que foi aceito pela pregoeira e quipe 
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de apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços 
do Anexo I do edital. 

Da análise das propostas das licitantes: AMP MECÂNICA DE AUTOS EIRELLI - 
EPP, MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP, OPIL ORGANIZAÇOES PIRAMIDE 
LTDA e PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA, referente ao ITEM 03 
(GRAXA AZUL ESPECIAL PARA ROLAMENTOS), a Pregoeira e equipe de apoio 
verificou a conformidade das propostas com o edital, restando classificadas 
preliminarmente neste processo licitatório as empresas AMP MECANICA DE AUTOS 
EIRELLI -EPP, MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP, OPIL ORGANIZAÇOES 
PIRAMIDE LTDA. 

Dando seqüência e tendo em vista que houve cotação neste lote de (04) licitantes 
e participação na etapa de lances das (03) licitantes credenciadas, foi iniciado a fase de 
disputa de lances/negociação de preços para o Item 03, chegou-se ao preço final de R$ 
290,00 (duzentos e noventa reais) e conforme Mapa de Apuração (Analítico) LANCES em 
anexo, apresentado pela empresa MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP, 
ofertando os itens constantes do Item 03, que foi aceito pela pregoeira e equipe de 
apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços do 
Anexo I do edital. __ 

Da análise das propostas das licitantes: AMP MECANICA DE AUTOS 
EIRELLI -EPP, MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP, OPIL ORGANIZAÇOES 
PIRAMIDE LTDA e PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA, referente ao 
ITEM 04 (GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABAO DE LITIO), a Pregoeira e 
equipe de apoio verificou a conformidade das propostas com o edital, restando 
classificadas preliminarmente neste processo licitatório as empresas AMP MECÂNICA 
DE AUTOS EIRELLI -EPP, MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP, OPIL 
ORGANIZAÇOES PIRAMIDE LTDA. 

Dando seqüência e tendo em vista que houve cotação neste lote de (04) 
licitantes e participação na etapa de lances das (03) licitantes credenciadas, foi iniciado a 
fase de disputa de lances/negociação de preços para o Item 04, chegou-se ao preço final 
de R$ 138,80 (cento e trinta e oito reais e oitenta centavos) e conforme Mapa de 
Apuração (Analítico) LANCES em anexo, apresentado pela empresa MAXIMO PEÇAS E 
PRODUTOS LTDA - EPP, ofertando os itens constantes do Item 04, que foi aceito pela 
pregoeira e equipe de apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme 
planilha de preços do Anexo I do edital. 

Da análise das propostas das licitantes: POSTO 4I LTDA, OPIL 
ORGANIZAÇOES PIRAMIDE LTDA e PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTAÇÃO 
LTDA, referente ao ITEM 05 (ÓLEO DIESEL 35-500), a Pregoeira e equipe de apoio 
verificou a conformidade cias propostas corn o edital, restando classificadas 
preliminarmente neste processo licitatório as empresas citadas acima. 

Dando seqüência e tendo em vista que houve cotação neste lote de (03) 
licitante e participação na etapa de lances das licitantes credenciadas, foi iniciado a fase 
de disputa de lances/negociação de preços para o Item 05, chegou-se ao preço final de 
R$ 3,13 (três reais e treze centavos) e conforme Mapa de Apuração (Analítico) 
em anexo, apresentado pela empresa PETRO QUALY COMERCIO E EXPO TAÇÃO 

LTDA, ofertando os iten- constantes do_I m 05, que foi ceito pela pregoeira equipe ;I 
3 
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de apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços 
do Anexo I do edital. A 

Da_análise das propostas das licitantes: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELLI - 
EPP, MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP, POSTO 4I LTDA, OPIL 
ORGANIZAÇOES PIRAMIDE LTDA e PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTAÇÃO 
LTDA, referente ao ITEM 06 (OLEO LUBRIFICANTE RT4 SAE 15W40), a Pregoeira e 
equipe de apoio verificou a conformidade das propostas com o edital, restando 
classificadas preliminarmente neste processo licitatório as empresas AMP MECÂNICA 
DE AUTOS EIRELLI -EPP, MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP e OPIL 
ORGANIZAÇOES PIRAMIDE LTDA. 

Dando seqüência e tendo em vista que houve cotação neste lote de (05) 
licitantes e participação na etapa de lances das (O3) licitantes credenciadas, foi iniciado a 
fase de disputa de lances/negociação de preços para o Item 06, chegou-se ao preço final 
de R$ 206,50 (duzentos e seis reais e cinquenta centavos) e conforme_ Mapa de 
Apuração (Analítico) LANCES em anexo, apresentado pela empresa AMP MECANICA DE 
AUTOS EIRELLI -EPP, ofertando os itens constantes do Item 06, que foi aceito pela 
pregoeira e equipe de apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme 
planilha de preços do Anexo I do edital. 

Da análise das propostas das licitantes: AMP MECÂNICA DE AUTOS 
EIRELLI -EPP, MÁXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP, OPIL ORGANIZAÇOES 
PIRAMIDE LTDA, POSTO 4I LTDA e PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTAÇÃO 
LTDA, referente ao ITEM 07 (OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50), a Pregoeira e 
equipe de apoio verificou a conformidade das propostas com o edital, restando 
classificadas preliminarmente neste processo licitatório as empresas AMP MECANICA 
DE AUTOS EIRELLI -EPP, MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP, OPIL 
ORGANIZAÇOES PIRAMIDE LTDA. 

Dando seqüência e tendo em vista que houve cotação neste lote de (05) 
licitantes e participação na etapa de lances das (O3) licitantes credenciadas, foi iniciado a 
fase de disputa de lances/negociação de preços para o Item 07, chegou-se ao preço final 
de R$ 8,50 (oito reais e cinquenta centavos) e conforme Mapa de Apuração (Analítico) 
LANCES em anexo, apresentado pela empresa AMP MECÂNICA DE AUTOS EIRELLI - 
EPP, ofertando os itens constantes do Item 07, que foi aceito pela pregoeira e equipe 
de apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços 
do Anexo I do edital. _ 

Da análise da proposta da licitante: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELLI 
-EPP, MÁXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP, OPIL ORGANIZAÇOES 
PIRAMIDE_LTDA e PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA, referente ao 
ITEM 08 (OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS), a Pregoeira e equipe de apoio verificou a 
conformidade das propostas com o edital, restando classificadas preliminarmente neste 
processo licitatório as empresas citadas acima. 

Dando seqüência e tendo em vista que houve cotação neste lote d e (04) 
licitantes e participação na etapa de lances das (04) licitantes credenciadas, foi in' lado a 
fase de disputa de lances/negociação de preços para o Item 08, chegou-se ao pr ço final 
global de R$ 13,90 (treze reais e noventa centavos) e conforme Mapa de Ap . ra ao 
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(Analítico) LANCES em anexo, apresentado pela empresa MÁXIMO PEÇAS E 
PRODUTOS LTDA - EPP, ofertando os itens constantes do Item 08, que foi aceito pela 
pregoeira e equipe de apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme 
planilha de preços do Anexo I do edital. __ 

Da analise das propostas das licitantes: AMP MECANICA DE AUTOS 
EIRELLI -EPP, MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP, OPIL ORGANIZAÇOES 
PIRAMIDE LTDA, POSTO 4I LTDA e PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTAÇÃO 
LTDA, referente a9 ITEM 09 (OLEO LUBRIFICANTE DE ALTA PERFORMACE PARA 
SISTEMA HIDRAULICO GRAU ISO VG 68), a Pregoeira e equipe de apoio verificou a 
conformidade das propostas com o edital, restando classificadas preliminarmente neste 
processo licitatório as empresas AMP MECÂNICA DE AUTOS EIRELLI -EPP, MÁXIMO 
PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP, OPIL ORGANIZAÇOES PIRAMIDE LTDA. 

Dando seqüência e tendo em vista que houve cotação neste lote de (05) 
licitantes e participação na etapa de lances das (O3) licitantes credenciadas, foi iniciado a 
fase de disputa de lances/negociação de preços para o Item O9, chegou-se ao preço final 
de R$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais) e conforme Mapa de Apuração (Analítico) 
LANCES em anexo, apresentado pela empresa AMP MECÂNICA DE AUTOS EIRELLI - 
EPP, ofertando os itens constantes do Item 09, que foi aceito pela pregoeira e equipe 
de apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços 
do Anexo I do edital. . 

Da analise das propostas das licitantes: AMP MECÂNICA DE AUTOS 
EIRELLI -EPP, MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP, OPIL ORGANIZAÇOES 
PIRAMIDE LTDA, POSTO 4I LTDA e PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTAÇÃO 
LTDA, referente ao ITEM 10 (OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DIESEL 
TURBINADO SAE 15W40), a Pregoeira e equipe de apoio verificou a conformidade das 
propostas com o edital, restando classificadas preliminarmente neste processo licitatório 
as empresas AMP MECANICA DE AUTOS EIRELLI -EPP, MAXIMO PEÇAS E 

PRODUTOS LTDA - EPP, OPIL ORGANIZAÇOES PIRAMIDE LTDA. 
Dando seqüência e tendo em vista que houve cotação neste lote de (05) 

licitantes e participação na etapa de lances das (03) licitantes credenciadas, foi iniciado a 
fase de disputa de lances/negociação de preços para o Item 10, chegou-se ao preço final 
de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) e conforme Mapa de Apuração (Analítico) 
LANCES em anexo, apresentado pela empresa MÁXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - 
EPP, ofertando os itens constantes do Item 10, que foi aceito pela pregoeira e equipe 
de apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços 
do Anexo I do edital. __ 

Da análise das propostas das licitantes: AMP MECANICA DE AUTOS 
EIRELLI -EPP, MÁXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP, OPIL ORGANIZAÇOES 
PIRAMIDE LTDA,, referente ao ITEM 11 (ÓLEO LUBRIFICANTE FREIO VEGET L 
SAE 10W30), a Pregoeira e equipe de apoio verificou a conformidade das propostas om 
o edital, restando classificadas preliminarmente neste processo licitatório as em resas 
citadas acima. 

Dando seqüência e tendo em vista que ho e cotação neste Iot de (03) 

a W 
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de disputa de lances/negociação de preços para o Item 11, chegou-se ao preço final de 
R$ 212,80 (duzentos e doze reais e oitenta centavos) e conforme Mapa de Apuração 
(Analítico) LANCES em anexo, apresentado pela empresa MÁXIMO PEÇAS E 

PRODUTOS LTDA - EPP, ofertando os itens constantes do Item 11, que foi aceito pela 
pregoeira e equipe de apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme 
planilha de preços do Anexo I do edital. 

Da analise das propostas das licitantes: AMP MECÂNICA DE AUTOS 
EIRELLI -EPP, MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP, OPIL ORGANIZAÇOES 
PIRAMIDE LTDA, referente ao ITEM 12 (ÓLEO LUBRIFICANTE DE TRANSMISSÃO 
20W30), a Pregoeira e equipe de apoio verificou a conformidade das propostas com o 
edital, restando classificadas preliminarmente neste processo licitatório as empresas 
citadas acima. 

Dando seqüência e tendo em vista que houve cotação neste lote de (03) 
licitante e participação na etapa de lances das licitantes credenciadas, foi iniciado a fase 
de disputa de lances/negociação de preços para o Item 12, chegou-se ao preço final de 
R$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito reais) e conforme Mapa de Apuração (Analítico) 
LANCES em anexo, apresentado pela empresa MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - 
EPP, ofertando os itens constantes do Item 12, que foi aceito pela pregoeira e equipe 
de apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços 
do Anexo I do edital. __ 

Da analise das propostas das licitantes: AMP MECANICA DE AUTOS 
EIRELLI -EPP, MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP, OPIL ORGANIZAÇOES 
PIRAMIDE LTDA, POSTO 4I LTDA e PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTAÇÃO 
LTDA, referente ao ITEM 13 (ÓLEO MOTOR SAE10W40), a Pregoeira e equipe de 
apoio verificou a conformidade das propostas com o edital, restando classificadas 
preliminarmente neste processo licitatório as empresas AMP MECANICA DE AUTOS 
EIRELLI -EPP, MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP e OPIL ORGANIZAÇOES 
PIRAMIDE LTDA. 

Dando seqüência e tendo em vista que houve cotação neste lote de (05) 
licitantes e participação na etapa de lances das (O3) licitantes credenciadas, foi iniciado a 
fase de disputa de lances/negociação de preços para o Item 13, chegou-se ao preço final 
de R$ 16,90 (dezesseis reais e noventa centavos) e conforme Mapa de Apuração 
(Analítico) LANCES em anexo, apresentado pela empresa MAXIMO PEÇAS E 
PRODUTOS LTDA - EPP, ofertando os itens constantes do Item 13, que foi aceito pela 
pregoeira e equipe de apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme 
planilha de preços do Anexo I do edital. _ 

Da análise das propostas das licitantes: AMP MECANICA DE AUTOS 
EIRELLI -EPP e MÁXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP, referente ao ITEM 14 
(ÓLEO MOTOR SAE 20W40), a Pregoeira e equipe de apoio verificou a conformidade 
das propostas com o edital, restando classificadas preliminarmente neste processo 
licitatório as empresas citadas acima. 

Dando seqüência e tendo em vista que houve cotação neste lot de (02) 
licitantes e participação n etapa de lances das licitantes credenciadas, foi ini ado a fase 

. ou 

de disputa de Iances/negoclaçao de preços para o Item 14, hegou-se ao pr 
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R$ 15,90 (quinze reais e noventa centavos) e conforme Mapa de Apuração (Analítico) 
LANCES em anexo, apresentado pela empresa MÁXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - 
EPP, ofertando os itens constantes do Item 14, que foi aceito pela pregoeira e equipe 
de apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços 
do Anexo I do edital. _ 

Da análise das propostas das licitantes: MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS 
LTDA - EPP, _OPIL ORGANIZAÇOES PIRAMIDE LTDA e PETRO QUALY COMERCIO 
E EXPORTAÇAO LTDA, referente ao ITEM 15 (OLEO SINTETICO SAE10W40), a 

Pregoeira e equipe de apoio verificou a conformidade das propostas com o edital, 
restando classificadas preliminarmente neste processo licitatório as empresas citadas 
acima. 

Dando seqüência e tendo em vista que houve cotação neste lote de (O3) 
licitantes e participação na etapa de lances das licitantes credenciadas, foi iniciado a fase 
de disputa de lances/negociação de preços para o Item 15, chegou-se ao preço final de 
R$ 19,30 (dezenove reais e trinta centavos) e conforme Mapa de Apuração (Analítico) 
LANCES em anexo, apresentado pela empresa MÁXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - 
EPP, ofertando os itens constantes do Item 15, que foi aceito pela pregoeira e equipe 
de apoio por estar dentro do valor pesquisado no mercado conforme planilha de preços 
do Anexo I do edital. 

A seguir foi dada a palavra aos licitantes presentes credenciados para este fim 
quanto as propostas vencedoras que nada manifestaram. 

Em seguida foram abertos os envelopes contendo a documentação para_habilitação 
das empresas: MÁXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA - EPP, AMP MECANICA DE 
AUTOS EIRELLI - EPP e PETROQUALY COMERCIO E EXPORTAÇAO LTDA, e 
passado para apreciação e rubrica dos credenciados presentes, que nada manifestou 
nesta fase dos documentos de habilitação. 

Da análise da documentação de habilitação das empresas vencedoras da 
disputa de lances dos ITENS 01 ao 15, credenciadas participante deste processo 
licitatório MÁXIMO PEÇAS s. PRODUTOS LTDA - EPP, AMP MECÂNICA DE AUTOS 
EIRELLI - EPP e PETROQUALY COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA pela pregoeira e 
equipe de apoio foi constada a conformidade da documentação com o exigido no Título 
IX do edital restando portando habilitadas. 

Ato contínuo informou a pregoeira que o envelope de habilitação das 
empresas OPIL ORGANIZAÇOES PIRAMIDE LTDA E POSTO 4I LTDA, permanecerá 
lacrado no processo por um prazo mínimo de 30 dias, a partir do que a interessada 
poderá retirá-Io. A medida se justifica porque sendo detectado que algum item não 
atenda as especificações do edital haverá desclassificação e sucessiva convocação do 
segundo colocado nos termos declinado no edital. Foi comunicado aos licitantes 
vencedores o cumprimento no item 16 do título XI do edital, os quais deverão 
encaminhar a pregoeira a proposta comercial ajustada ao preço final no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis excluindo o dia da seção. Nada mais havendo a tratar, foi ncerrada 
a sessão às 13:47 hs e para constar, Maria das Gr as Ferreira Barro Goulart - 
Pregoeira, os membros da Equipe de Apoio: Sonia Ros l Costa e Mari 'Luci a Goulart  tl 

clã 
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de Castro, e licitantes presentes que enviaram as propostas e participaram da etapa de 
lances referente aos Itens 01 até 15, do objeto do edital, Iavraram a presente ata que 
depois de lida e aprovada, será assinada por todos. 

Sonia Roseni Cjsta 
MEMBRO EQUIPE DE APOIO 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 ,. 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais, Subsistema: Controie de documentos 

Protocolo de juntada de documentos a processo licitatório 

Sistema ................. .. Sistema de Gestão da Administração Publica 

Subsistema ........... .. Gestão de Materiais - h) Compras e Contratações 

Tipo de processo... Processo de compra 

Modalidade ............ .. Pregão presencial 

N° Processo ........... .. 9 I 2.017 

\ \Tipo de documento. Proposta 

Tipo de juntada ..... .. Anexação de novos documentos ao processo identificado 

Protocolo..... 13554 I 2017, quarta-feira, 8 de novembro de 2017 08:30:00 
Requerente. AMP MECÂNICA DE AUTOS EIRELt-EPP 14.661.146I0001I92 

Finalidade... 

Deta|hes..... 

Sistema: MGFCompras - JuntadaDeDocumentosm .rpt Página 1 
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 AMP Mecânica de Autos EireIi-IE] 

RUA ALVARINO RODRIGUES DA SILVA, N° 05 - BAIRRO: EMIDINHO 
FONE: (37) 3323-5201 FAX: (37) 3323-5200 

CNPJ: 14.661.146/0001-92 - INSC. EST.: 0025024640098 

E-mail: vendasamp@yahoo.com 
CEP35.582-000 - PAINS - MINASGERAIS 

PROCURAÇÃO 
Processo Licitatório n.'-' 0317/2017 
Pregão Presencial n.'-' 0009/2017 

Por este instrumento particuiarde Procuração, a empresa AMP Mecânica de Autos Eireli- 
EPP, com sede à Rua Alvarino Rodrigues da Silva, n905, bairro Emidinho, em Pains - MG, 
inscrita no CNPJ/MF sob n.9 14.661.146/0001-92' e Inscrição Estadual sob n.9 
0018766800099, representada neste ato por seu outorgante, Sra. Jéssica Cristina Faria 
Mansur, portador [a] da Cédula de Identidade n.'-' MG 18.117.684 e CPF n? 099.006.886-27, 
nomeia e constitui seu bastante Procurador o Sr. Rhuan Francisco Oliveira Silva, portador da 
carteira de identidade m9: MG 12.954.729 e do CPF n9: 109.287.976-51, a quem conferirmos 
amplos poderes para representar a empresa AMP Mecânica de Autos Eireli-EPP, perante ao 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi - MG, no que se referir ao Pregão N9 
0009/2017, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do Pregão 9 

0009/2017, inclusive apresentar TABELAS/CATÃLOGOS, DECLARAÇÃO DE QUE 
PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes. PROPOSTA D 
PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, em nome da Outorgante, formular verbalment 
lances ou ofertas na etapa de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas n 

etapa de lance, negociar a redução de preço, protocolar impugnação e quaisque 
documentos do referido pregão, desistir expressamente da intenção de interpor rec-rso 

administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a Pférlliçãü de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sess.; assinar o 

contrato referente a esta sessão caso nossa empresa seja vencedora, assin a proposta de 
preço, assinar todas as declarações e documentos desta sessão e parti ' 
Vistoria Técnica em nome da empresa AMP Mecânica de Autos Eirel' PP. Prestar todos os 

esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, enfim, praticar todos o :demais atos pertinentes 
ao certame, em-nome da Outorgante. ' 

 

 " ; de Novembro de 2017. 

AMG” MECANICA DE AUTOS EIRELI-EPP 

CNPJ: 14.661.146/0001-92 
Jéssica Cristina Faria Mansur 

CPF: 099.006.886-27 
RG: MG 18.117.684 
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i1 - REQUERIMENTO 

soda for em outra UF] Juridica Auxiiiar do Comércio 1  04:¡ 32,5 

iLMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

    
NOME: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - ME 

I (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

!requer a 'ILS' o deferimento do seguinte alo: No FcmREMp 

   iii Iii Iliiiiil Iiliiiiliiiilli 
VIAS oo ATO no EVENTO oToE DESCRIÇÃO DO ATO !EVENTO J 15353923554? 
1 Iooz - . ALTERACAO 

D51 1 CCINSOLIDACAO DE CONTRATCIIESTATUTO 
144 1 ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL  E SECUNDARIAS] 

EI A D P CI F' 
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Data 

2 - uso DA JUNTA COMERCIAL \ 
E] DECISÃO sweumn ü DECISÃO COLEGIADA \ ( 
Nomsts) Empresariauals) Iguauais) ou semelhanleis): 

D SIM ü SW' Processo em Ordem 

A decisão . :x 

I I' 

Data 

D NAO __f_____i' lj NAO _I__I Responsável 

4 Data Responsável Data Responsável 

“Em” SWGUUR 2' Exigencia a' Exrgancia 4- Exigência 5- Exigência lj Processo em exigancia. (Vide despacho em folha anexa) 

f* @Processo deferido. PubIioue-se e arquivo-se. E' ü 
E Processo indeferido. Publique-se. 

Data 

DECISÃO COLEGIADA 2a mgémk, ü Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) I"I 3" Exigência Exigência 5" Exigência 

E¡ CI Ú Processo deferido. Publique-se e arquiva-se. 

D Processo indeferido. Publique-se. 
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AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - ME 

1° Alteração Contratual 

JESSICA CRISTINA FARIA, nacionalidade brasileira, empresária, solteira. data 
de nascimento 05/06/1991. CPF número 099.006.886-27, documento de 
identidade MG 18.117.684 SSPMG, residente à Rua do Contorno, n° 1.828, no 
centro do municipio de Pains, MG, CEP 35.582-000, única sócia da empresa 
individual de responsabilidade limitada AMP MECÂNICA DE AUTOS EIRELI - 
ME, NIRE 31600110775, CNPJ 14.661.146I0001-92, com sede e domicilio na 
Rua Alvarino' Rodrigues da Silva, n° 05, bairro Emidinho, municipio de Pains. 
MG, CEP 35.582-000, resolve fazer as seguintes alterações; 

A ~ Acrescentar no objetivo social da empresa as seguintes atividades: 
COMÉRC1O A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA 
VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; rj COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR. 

B - Alterar o enquadramento de ME para EPP. 

Por conveniência administrativa, consolida o contrato social incorporando todas 
as suas alterações que passa a ter o seguinte teor; 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

Cláusula Primeira - A empresa girará sado nome empresarial de AMP 
MECÂNICA DE AUTOS EIRELI EPP_ ' 

Cláusula Segunda - O objeto é o deíbsERvlC-O DE MANUTENÇÃO E 

REPARAÇÃO DE MECANICA DE VEÍCULOS AuToMoTOREs EM GERAL E \ 
ATIVIDADES SECUNDARIAS DE LANTERNAGEM' E PINTURA E 

BALANCEAMENTO; INSTALAÇÃO_ MANUTENÇÃO E_~REPARAÇÃO DE 
ACESSÓRIOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO _ELÉTRICAS EM VEÍCULOS 
AuTOMoToREs EM GERAL; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E 
ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMER 

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades em 21I11I2O11Ie seu 
prazo de duração é indeterminado. 

Cláusula Quinta - O capital é R$ 72.400,00 (SETENTA e DOIS MiL e 
QUATROCENTOS reais), totalmente integr izado neste ato em moeda 
corrente do País. 

CONFERIDA, CONFORME 
o Q SWEDAÊÊ ° 

V3” “MD” -   -rfr-_r/«zv-rsawr _ 

Maria das Graçg ' saum-t ¡ _, . o, .  
. '  Junia Comercial do Estado de Minas Gerais 

, Certifico registro sob o n° 5452403 em 02/02/2015 da Empre MP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP, Nire , 110775 e Proto  151041326 v 30101/2015. Autenticação: 16D9FCDOCF642C918CCC1AAB62C1DF57A576F4C6. Marinely de Paula Bomfim JSecretária-Geral. ara 

validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov_br e informe n° do protocolo 15/104132-6 e o código de segurança izYQ Esta cópia' foi 
autenticada digitalmente e assinada em 04102/2015 por Marinely de Paula Bomñm - Secretária-Geral. ' 
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Cláusula Sexta - A administração da empresa fica ao seu titular já qualificado 
acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial 
e extrajudicial. podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto. 

Cláusula Sétima - Ao término de cada elkercício social, em 31 de dezembro, 
proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço 
de resultado econômico. 

Cláusula Oitava - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou 
outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo. 

Cláusula Nona - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não 
está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela. a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicosf ou por 
crime falimentar, de prevaricação, peíta ou suborno, concussão, peculato, ou d contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas 
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou 
propriedade. 

Cláusula Décima - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não 
figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade 
limitada. 

Cláusula Décima Primeira - Fica eleito o foro de FORMIGA para o exercicio e 

o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento. 

PAINS, 28 de Janeiro de 2015 

r '  0.' 
JESSICA CRISTlNA FARIA 
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Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi 
Processo Licitatório ng 00317/2017 
Pregão Presencial n? 00009/2017 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS CONDIÇOES DE HABILITAÇÃO 

A empresa AMP Mecânica de Autos Eireli-EPP, inscrita no CNP] n9. 14.661.146/0001-92, 
ediada na Rua Alvarino Rodrigues da Silva n9: 05 bairro Emidinho em Pains-MG, por 

intermédio de seu representante legal o Sr. »Rhuan Francisco Oliveira Silva, portador da 
carteira de identidade n9: MG 12.954.729 e do CPF 119: 109.287.976-51, DECLARA 
cumprir plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital de Licitação acima 
referenciado, a teor do art. 49, VII da Lei Federal n910.520/02, sob pena de 
responsabilização nos termos da lei. 

Pains. 080de Novembro de 2017. 

x) 

w 
AMP Mecânica de Autos Eireli-EPP. 

PCNPJ: 14.661.146/0001-92 
Rhuan Francisco Oliveira Silva 

CPF: 109.287.976-51 
no: MG 12.954.729 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi 
Processo Licitatório n9 00317/2017 
Pregão Presencial m9 00009/2017 

Anexo VII 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 

rd empresa AMP Mecânica de Autos Eireli-EPP, inscrita no CNP] ng: 14.661.146/0001-92, 
situada na Rua Alvarino Rodrigues da Silva :a9: 05, bairro Emidinho em Pains-MG, por 
intermédio de seu representante legal o Sr. Rhuan Francisco Oliveira Silva, portador da carteira 
de identidade m9: MG 12.954.729 e do CPF n9: 109.287.976-51, 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 29- da Lei m9 8.666/93. 

Por ser verdade, firmo a presente. 

Pains, 08 de Novembro de 2017. 

W/ 
AMP Mecânica de Autos Eireli-EPP. 

CNPJ: 14.661.146/0001-92 ' A / Rhuan Francisco Oliveira Silva __ 

CPF: 109.287.976-51 A ç-f 

RG: MG 12.954.729 N 



RUA ALVARINO RODRIGUES DA SILVA, N? 05 - BAIRRO: EMIDINHO 
FONE: (37) 3323-5203 FAX: (37) 3323-5208 

CNPJ: 14.661.146/0001-92 - INSC. EST.: 0025024640098 
E-mail: vendasamp@yahoo.com 

CEP 35.582-000 - PAINS - _MINAS GERAIS 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi 
Processo Licitatório m9 00317/2017 
Pregão Presencial m9 00009/2017 

Anexo VI 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

A empresa AMP Mecânica de Autos Eireli-EPP, inscrita no CNP] n9. 14.661.146/0001-92, 

rjediada a Rua Alvarino Rodrigues da Silva ng: 05, bairro Emidinho em Pains-MG, por intermédio e seu representante legal o Sr. Rhuan Francisco Oliveira Silva, portador da carteira de 
identidade n9: MG 12.954.729 e do CPF n9: 109.287.976-51, DECLARA, sob as penas da Lei, que 
cumpre os requisitos legais para qualificação como Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 39 da 
Lei Complementar n.9 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 49 
deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da 
citada lei. 

Pains, O8 de Novembro de 2017. 

_ C 

AMP Mecânica de Autos Eireli-EPP. 
CNPJ: 14.661.146/0001-92 

Rhuan Francisco Oliveira Silva 
' a 

CPF: 109.287.976-51 

RG: MG 12.954.729 / 



   

Ministério da indústria, Comércio Exterior e Serviços* 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais ' 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certidão Simplificada 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição. 
Nome Empresarial: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP 

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA) 

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

31600110775 14.661.146/0001-92 21/11/2011 01/11/2011 

Endereço Completo: 

RUA ALVARINO RODRIGUES DA SILVA 5 - BAIRRO EMIDINHO CEP 35582-000 - PAINS/MG 

Objeto Social: 

SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES EM GERAL E ATIVIDADES 
SECUNDARIAS DE LANTERNAGEM E PINTURA E BALANCEAMENTO. INSTALACAO E MANUTENCAO E REPARACAO DE 
ACESSORIOS E A MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA EM VEICULOS AUTOMOTORES EM GERAL COMERCIO 

VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS DE PECAS NOVAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO VAREJISTA DE 
OLEOS E LUBRIFICANTES COMERCIO DE PNEUS, E AFINS 

Capital Social: R$ 72.400,00 Microempresa ou Prazo de Duração 

SETENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS Empresa de Pequeno 
Capital lntegralízado: R$ 72.400,00 Pane INDETERMINADO 

SETENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS EMPRESA PEQUENO 
PORTE 

(Lei Complementar 
n°123/O6) 

Titular/Administrador 

CPF/NIRE Nome Term. Mandato Função 

099.006.886-27 JESSICA CRISTINA FARIA xxxxxxx TITULAR/ADMINISTRADOR 

Status: xxxxxxx Situação: ATIVA 

Último Arquivamento: 02/02/2015 Número: 5452410 

Ato 307 › REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP 

Empresa (s) Antecessora(s) 

Nome Anterior Nire Número Aprovação UF Tipo Movimentação 

AMP MECANICA DE AUTOS LTDA -ME 31209365094 31600110775 xx TRANSFORMACAO 

NADA MAIS# 

Belo Horizonte, 18 de Setembro de 2017 15:31 

Certidão Simpliñcada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS . 

contirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certi "o. A 
certidão pode ser validada de duas formas: 
1) Validação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visual (digite o n° C170002231291 e visualize a certidão) 

17/447391-5 



fjripo de documento. Proposta 

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

'i Piumhi - MG 

Sistema: Materiais, Subsistema: Controle de documentos 

Protocolo de juntada de documentos a processo licitatório 

Sistema ................. .. Sistema de Gestão da Administração Publica 

Subsistema ........... .. Gestão de Materiais - h) Compras e Contratações 

Tipo de processo... Processo de compra 

Modalidade ............ .. Pregão presencial 

N° Processo ........... .. 912.017 

Tipo dejuntada ..... .. Anexação de novos documentos ao processo identificado 

Protocolo..... 13553 I 2017, quarta-feira, a de novembro de 2017 08:15:00 

Requerente. MAXIMO PEÇAS s. PRODUTOS LTDA -EPP 04.335.223I00O1l60 
Finalidade... 

DetaIhes..... 

Sistema: MGFCompras - JuntadaDeDocumemosmJpt 
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A empresa MAXIMO PEÇAS' E PRODUTOS LTDA EPP, no CNPJ n° 
04.335.223/0001-60, com sede á Rua Úrsula Pauiino, n° 357, loja A, 
Cinquentenário, Belo Horizonte,_ Minas Gerais, neste ato representado pelo 
Representante Legai, Senhor CLAUDIO DA SILVA MACIEL, brasileiro, casado, 
comerciante, portador do documento de identidade n° MG - 4.623.911 
expedida pela SSP/MG e do CPF n° 850.759.576-68 residente a Rua Azaléia 
Branca, n° 29, Bairro Havai, CEP. 30555-220, Belo Horizonte, Minas Gerais, 
pelofhresente instrumento de mandato, nomeia e constitui seu procurador o 
Senhor MAURO FERREIRA PORTO, brasileiro, solteiro, representante 
comercial, portador do documento de identidade n° M 3.2_40.957 SSP/MG e 
do CPF 558.370. 186-20, com endereço comercial na Rua Ursula Paulino, nO 

357, Loja A, CEP,30.570-000 Cinquentenário, Belo Horizonte a quem confere 
amplos poderes para Junto Governo do Estado de Minas Gerais, como junto 
aos demais órgão públicas federais, estaduais e municipais, praticar os atos 
necessários para representar o Outorgante em processo licitatório 
públicos,inclusive, na modalidade pregão do tipo presencial e eletrônico, 
usando dos recursos legais e acompanhando- os , conferindo-lhes, ainda, 
poderes especiais para desistir de recursos, interpô-ios, apresentar lances, 
negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, assinar 
contratos, efetuar declarações, inclusive no ato dos processos licitatório, 
firmar compromissos, propostas, declarações ou acordos, receber e dar 
quitação, podendo ainda, substabeiecer esta ordem para outrem, co r ou sem 
resepxzxas de iguais poderes, dando t_udo bom firme e vaiioso.    A presente procuração tera validade até 31 de Dezembro de 201 

«f.“"i"?¡“,_4';,'";.à¡, ur. ç¡ 9_,.._r -'de 2017. 

o oiggL E CONFI os su EXATIDÃO  o 
EM E Í V /. LI/ÃL'  Z ..í f' 

.PWSSÃPP "TEDELP" 'a'- - ESE NTANTE LEGAL 
4 V r°s"ÊcÇP:F: 850.759.576-68 as ggãiiiaapñg,... MG- 4.623.91 1 ss P/ MG Licitações e contratos - SAAE 

MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA EPP 

RUA URSULA PAULINO M9 357 LOJA A CINQUENTENARIO- BHTE - HG. CEP 30. . 

TEL. 31 - 3387-3696 - E-MAIL. mandanietefqhptmaçil.com 
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1 &ecmrsria da Micro e Pequena Empresa da Presidencia da Repúbiica No DO PROTOCOLO (uma Juma Gamma” 
Secretaría de Racionalização e Simpiñcação 
Departamento de Registo Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado de Desenvoivírrtenio Economico de Minas Gerais um. . u: count**  

:;::.::::::;:::'~m°°= ÍÍS;“°"“"'°”  ui|uII|HÊJLEBL'"""" 31205131707 2062 ' ' 
1 - REQUERIMENTO 

ILMD(A). SRH). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

         
NOME: MAXIMO PECAS a. PRODUTOS LTDA _er-p 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Camerdo) 
requer a V5' o deferimento do seguinte ato: N° FcNmEMP 

N° DE CÓDIGO CÓDiGO  |      |  
VIAS no ATO oo EVENTO mos DESCRIÇÃO Do ATO 1 EVENTO J163449836597 
1 lou: . - ALTERACAO 

2003 1 ALTERACAO DE socIoiADMINIsTRAooR 

BELO HORIZONTE 

Local  
14 setembro 2016 

 

 

Data 

2 - U§QÍ DA JUNTA COMERCIAL 
E] o Bão SINGULAR D DECiSÃO COLEGIADA 

Non-loka¡ Empmsariauais) iguanaia) ou semoihanteis): 

E] SW' D S"" Processo em Ordem 

À dedaãn 

i a' - Dala 

_.__.í_____ E] NÂO __r_r__ E¡ NÃO _i____i___ Responsável 

Data Responsável Data Responsável 

DECISÃO SiNGiJLAR 2° Eidgencia 3° Exigência 4- Emenda 5. Eugene", 

D Processo em exigência. Mae despacho em folha anexa)  E Processo deferido. Publique-se e arquiva-se. D D 
ü Processo Indeferido. Publique-se. à - E 

Data 
' DECISÃO COLEGIADA 2° Exigência 3° Enigenda 4° Eñgénoia 5- Exige   da ü Processo em exigem-Ja. Mae despacho em folha anexa) ü D 

El  ü P sso deferido. Publique-se e arquiva-se. 

ü Fr.. .sao iruzieierido. Publique-se.     

 

a' l 
Data Vogal . Vocal _ 

F- .. ' 
a. 1- JUNTA com:  _ _ OBSERVAÇÕES ' 

IIIIJIIIJPECAI l PR@UI'DB IJIIA -EPPJ 

Proincoio: 1030.0354  11111742551 w 
20 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais M 

Certifico registro sob o n° 5879862 em 30/09/2016 da Empresa 
164500391 - 29¡09¡2016. Autenticação: 7D17AB95E87468B2COCAA F 
validar este documenio. acesse www.jucem9-";?é-9°V-a* 3472?:: fü ° autenticada digitalmente e assinada em 0510/20 P0' a ' Y ' 

~ - ' m 31206181707 e protocolo 
im - Secretária-Geral. Para 

Írança TYqx Esta cópia foi 
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1'? Rua São Paulo. 1115 - Centro - Fone:(31)3247-3535  cmcmoaoswrlao n: umas n¡ BELO IiüREONTEfHG o 
'  Tabellã: Walquíria Mara Graciano Machadgnanem magnum.. 

neomuuueurn Elma¡ 
CDR 452?? 

  
CONFERIDA. c q, 1- - 

sms DA JU A A 

DATA: -  
 Juni/Jp¡  Ogêóuauia 
    

 
autenticada digitalmente e assinada em 051102016 por Marinely de Paufa Bomfim - Secretária-Geral 

' Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n" 5879862 em 30/09/2016 da Empresa MAXIMO PECAS 8. PRODUTOS LTDA -EPP, Nira 3120618170? e protocolo 
164500391 - 29/09/2016. Autenticação: ?D1?A895E87468B2COCAA3FC332CA036BEEA1F88. Marinely de Pauia Bomfim - Secretária-Geral. Para 
Validar este documentü. HD8559 www-iucemg-mggoxabr e informe n¡ do protocolo 16/450039-1 e o código de segurança TYqx Esta cópia foi 

 pág. 2m _ Si 



 ?E9413 :É 911193015171333 11.735,41 r- EPP 
ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA 
OCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA DENOMINADA: MAXIMO PEÇAS 
6¡ PRODUTOS LTDA - EPP 
GERALDO MAGELA ROMUALDO DA SILVA, Brasileiro, Casado, 
Comunhão Parcial de Bens, Comerciante, nascido aos 18.09.1962, na 
cidade de Belo Horizonte/ MG., residente a Rua Jose de Assis, 56, Bairro 
Camargos, Belo Horizonte, Minas Gerais CEP.: 30.520-410., portador da 
RG n° M-1.079.130, expedida pela SSP/MG e do CPF n° 523.166.296-87, 
neste ato representado por LENIR PIMENTA DUTRA, brasileira, viúva, 
Professora, nascida em 02/04/ 1965, portadora da RG n” M-3.397.009 
expedida pela SSP/MG, e inscrita no CPF: 660.216.776-68, residente e 
domiciliada à Rua Jose de Assis, 56, Bairro Camargos, Belo Horizonte, 
Minas Gerais CEP.: 30.520-410, nomeada inventariante nos autos N” 
5044540-8020168.13.0024 e CLAUDIO DA SILVA MACIEL, Brasileiro, 
Casado, Separação Total de Bens, Comerciante, nascido em Belo 
Horizonte/MG, aos 28.03.1972, residente a Rua Azaléia Branca, n”. 29, 

_  Bairro Havaí, Belo Horizonte/MG, Cep: 30.555-220, portador do RG n”. 
MG-4.623.911 expedida pela SSP/MG e do CPF n”. 850.759.576-68, 
únicos sócios da sociedade empresaria limitada denominada. MAXIMO 
PEÇAS 85 PRODUTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n° 
04.335.223/0001-60, resolvem de comum acordo a consolidarem seu 
contrato primitivo registrado na JUCEMG sob o n° 31206181707, em 

. 15.03.2001, e o fazem mediante as seguintes cláusulas e condições 
seguintes, os quais mutuamente outorgam, a saber: 

DAS ALTERAÇÕES: 

DA ADMINISTRAÇÃO: 
0 sócio Cláudio da Silva Maciel já qualificado acima administrará e 
representará legalmente a sociedade, assinando todos os documentos da 
empresa, tendo o direito de praticar todos os atos relativos aos objetivos 
sociais, ficando vedado o emprego dos mesmos em negócios estranhos aos 
objetivos sociais tais como: avais, ñanças, abonos e atos semelhantes. 

  
   Parágrafo Primeiro: 

Ê vedado ao sócio Cláudio da Silva Maciel realizar as seguintes operaes 
,-0 pertinentes à Empresa salvo se autorizado expressamente pelo outro ócio: 

a] Comprar, vender, alugar ou quaisquer modalidade, de tran .v. 

envolva bens móveis e imóveis do ativo imobilizado; 
b) Fazer operações financeiras dentre as quais emprés ' 

aplicações e outros. 

ASÊÊIÉIÃE®DÇÂCÉJCÊÍIÊORME 
_ . E c_ __.. . \ . 

   
    

 
   _ co' 551-2"?  í 

Junia Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n° 5879862 em 30/09/2016 da Empresa MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA -EPP, Nire 31206181707 e protocolo 
164500391 - 29/09/2018. Autenticação: ?D17A895E874B8B2COCAA3FC332CA036BEEA1F88. Marineiy de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 
validar este docurnemo, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n¡ do protocolo 16l450.039-1 e o código de segurança TYqx Esta cópia foi 
autenticada digüaimeme e assinada em 05110/2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
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MÁÍXIJMQ/ ?E9313 é? JPJÊ/@ÊUW-Sj' @FE/Ai - EPP¡ 

c) Fazer compromissos cujos valores acumulados em um ano civil 
sejam superiores a 02 salários mínimos vigente na época da 
ocorrência; 

d) Contratar funcionários que sejam, pais, filhos, tios, cônjuge, primos 
de 1°. Grau ou outros que julgar preocupante; 

Parágrafo Segundo: 

É vedado a terceiros não sócios a administração da sociedade. No entanto, 
a sociedade poderá constituir procuradores com poderes para praticar atos 
específicos e claramente definidos no instrumento de procuração. 

Parágrafo Terceiro: 

,X O sócio CLAUDIO DA SILVA MACIEL, declara sob as penas da lei, de que 
k não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei 

especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 
. sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso 

a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricaçâo, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o 
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

DA DISSOLUQOUNDIVIDUALIDADE E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS: 
0 falecimento de quaisquer dos sócios não motivará a dissolução da 
sociedade, admitindo-se a sucessão de herdeiros do sócio falecido nas 
quotas, se assim desejarem e manifestarem sua intenção por escrito, 
dentro de 30 (trinta) dias a contar do falecimento. Caso os herdeiros não 
desejarem a sucessão, proceder-se-á um Balanço Extraordinário e os 
haveres do sócio falecido, compreendendo capital e Iucros apurados, serão 
pagos aos sucessores. 

  

de preferência, pelo prazo de 60 (sessenta) dias após a notifica :u e e 
igualdade de u_ e, para aquisição de todas ou parte de sua - '  31-', 

CONFERAQN 
A C o 
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Parágrafo Segundo: As quotas são indivisíveis e não podem ser 
transferidas ou alienadas sob qualquer forma a terceiros, sem o 
consentimento do outro sócio, a qual fica assegurada o direito de 
preferência na aquisição. Deverá ser respeitado o direito de preferência, 
primeiro, do outro sócio, em igualdade de condições, proporcionalmente à 
sua panicipação no capital social. Finalmente, caso não seja do interesse 
do mesmo, dentro do prazo estipulado no parágrafo anterior, as quotas 
poderão ser oferecidas a terceiros. 

DA EXCLUSÃO DE SÓCIO: 
O sócio que praticar atos de inegável gravidade poderá ser excluído da 
sociedade pelo outro sócio por justa causa e caso ocorram algum dos 
motivos: incapacidade superveniente, declaração de falência do sócio ou 
que tenha tido suas quotas liquidadas por crédito em processo de 

fx execução, entre outros, que poderão ser formalmente definidos. A exclusão 
será determinada em reunião especialmente convocada para esse fim. 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE 
EMPRESARJA LIMITADA DENOMINADA: MÁJHMO PEÇAS B¡ 
PRODUTOS LTDA - EPP 
Estabelecem os sócios de comum acordo, que a sociedade passa ser regida 
pelo presente instrumento, ficando, por conseguinte, revogadas todas as 
cláusulas do contrato social primitivo e posteriores alterações, a saber: 

CONTRATO SOCIAL MÁXIMO peças as pnonuros urna - EPP 

GERALDO MAGELA ROMUALDO DA SILVA, Brasileiro, Casado, 
Comunhão Parcial de Bens, Comerciante, nascido aos 18.09.1962, na 
cidade de Belo Horizonte/ MG., residente a Rua Jose de Assis, 56, Bairro 
Camargos, Belo Horizonte, Minas Gerais CEP.: 30.520-410., portador da 
RG n° M-1.079.130, expedida pela SSP/MG e do CPF n” 523.166.296-87, 
neste ato representado por LENIR PIMENTA DUTRA. brasileira, viúva, 
Professora, nascida. em 02/04/ 1965, portadora da RG n° M-3.397.009 
expedida pela SSP/MG, e inscrita no CPF: 660.216.776-68, residente e 
domiciliada à Rua Jose de Assis, 56, Bairro Camargos, Belo Horizont, ñ Minas Gerais CEP.: 30.520-410, nomeada inventaríante nos autos ° 

5044540-8020168.13.0024, e CLAUDIO DA SILVA MACIEL, Brasi iro, u í Casado, Separação Total de Bens, Comerciante, nascido e 

Horizonte/MG, aos @J Bairro Havaí, * - - 
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 PEÇAJ-Ê é? asa/auras @JT/MJ a EPP 
MG-4.623.911 expedida pela SSP/MG e do CPF n”. 850.759.576-68, 
únicos sócios da sociedade empresaria limitada denominada MÁXIMO 
PEÇAS 8-. PRODUTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n” 
04.335.223/0001-60, resolvem de comum acordo a consolidarem seu 
contrato primitivo registrado na JUCEMG sob o n° 31206181707, em 
15.03.2001, e o fazem mediante as seguintes cláusulas e condições 
abaixo denominadas: 

D 

CLÁUSULA 01 _ 

A sociedade gira sob a denominação de MAXIMO PEÇAS R¡ PRODUTOS 
LTDA - EPP e, tem como nome de fantasia MAX PEÇAS. 

CLÁUSULA 02 
A sociedade tem sua sede a Rua Úrsula Paulino, n° 357, Loja A, Bairro 
Cinqüentenáxio, Beto Horizonte/MG; Cep: 30.570-000. 

rx. CLÁUSULA 03 
' O objetivo da sociedade é Comercio varejista de peças, acessórios e 

equipamentos para veículos automotores, ferroviários, motos, caminhões, 
tratores, maquinas e implementos agrícolas, lubrificantes, pneus, câmara 
de ar, tintas, baterias, componentes industriais, Fixadores, materiais de via 
permanentes em geral, rolamentos de todos os tipos, sapatas de freio e 
prestação de serviços automotivos, alinhamento e balanceamento de 
direção. 

CLÁUSULA 04 
O Capital Social é de R$ 20.000,00 [Vinte mil reais), divididos em 100 
(Cem) quotas no valor unitário de R$ 200,00 (Duzentos reais), subscritas 
da seguinte forma: 

GERALDO MAGELA ROMUALDO DA SILVA 99 quotas R3 19.800,00 
CLAUDIO DA SILVA MACIEL 01 quota R$ 200,00 
TOTAL: 10o quotas R$ 20.000,00 

  
 

   

CLÁUSULA 05 
O prazo de duração da sociedade é indeterminado e o inicio das atividades 
ocorreu em 12.03.2001. 

CLÁUSULA 06 
AS quotas são indívisiveis e não poderão ser cedidas ou 'cransfe 'das .a 

terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica segu do,  
igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua  isi 
se postas à venda, o a -muej- r   ' essão dela -,  : 

. 1 ñ  contratual pertine ÊITE D 'n 
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MAM/iria PEÇAS s alisar/ros !LT/wi -. EPP 
CLÁUSULA 07 
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

CLÁUSULA os 
O sócio Cláudio da Silva Maciel , admínístrará e representará legalmente a 
sociedade, assinando todos os documentos da empresa, tendo o direito de 
praticar todos os atos relativos aos objetivos sociais, ficando vedado o 
emprego dos mesmos em negócios estranhos aos objetivos sociais tais 
como: avais, ñanças, abonos e atos semelhantes. 

Parágrafo Primeiro: 
É vedado ao sócio Claudio da Silva Maciel realizar as seguintes operações 
pertinentes à Empresa salvo se autorizado expressamente pelo outro sócio: 

a) Comprar, vender, alugar ou quaisquer modalidade de transação que 
envolva bens móveis e imóveis do ativo imobilizado; 

b) Fazer operações financeiras dentre as quais empréstimos, leasing, 
aplicações e outros . 

c) Fazer compromissos cujos valores acumulados em um ano civil 
sejam superiores a O2 salários mínimos vigente na época da 
ocorrência; 

d) Contratar funcionários que sejam, pais, ñlhos, tios, cônjuge, primos 
de 1°. Grau ou outros que julgar preocupante; 

Parágrafo Segundo: 

E vedado a terceiros não sócios a administração da sociedade. No entanto, 
a sociedade poderá constituir procuradores com poderes para praticar atos 
especificos e claramente definidos no instrumento de procuração. 

CLÁUSULA 09 
Ao ternúno de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador 
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à 
elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou 
perdas apurados. 

CLÁUSULA 1o 
Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os 

caso . 
CONFERIDÀ, e - 

sms DA CNF  
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CLÁUSULA 11 
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar Filial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA 12 
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo 
de prõ-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA 13 
O falecimento de quaisquer dos sóciosenão motivará a dissolução da 
sociedade, admitindo-se a sucessão de herdeiros do sócio falecido nas 
quotas, se assim desejarem e manifestarem sua intenção por escrito, 
dentro de 30 (trinta) dias a contar do falecimento. Caso os herdeiros não 
desejarem a sucessão, proceder-se-á um Balanço Extraordinário e os 
haveres do sócio falecido, compreendendo capital e lucros apurados, serão 

ñ pagos aos sucessores. 

Parágrafo Primeiro: A retirada de qualquer um dos sócios não motivarã a 
dissolução da sociedade, devendo, aquele que dela quiser se retirar, 
notificar o outro sócio, por escrito, a sua resolução, conferindo-lhe o direito 
de preferência, pelo prazo de 60 (sessenta) dias após a notiñcação e em 
igualdade de condições, para aquisição de todas ou parte de suas quotas. 

_ Parágrafo Segundo: As quotas são indivisíveis e não podem ser 
transferidas ou alienadas sob qualquer forma a terceiros, sem o 
consentimento do outro sócio, a qual ñca assegurada o direito de 
preferência na aquisição. Deverá ser respeitado o direito de preferência, 
primeiro, do outro sócio, em igualdade de condições, proporcionalmente à 
sua participação no capital social. Finalmente, caso não seja do interesse 
do mesmo, dentro do prazo estipulado no parágrafo anterior, as quotas 
poderão ser oferecidas a terceiros.  

  
CLÁUSULA 14 
O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de 
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 

*X condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena qu 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por cri e 
falimentar. de prevaricaçâo, peita ou suborno, concussão, peculato ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de con 
pública, ou a propri í . - 

NFERIDA, CONFORME ? 

q SITE DA J ME ' l 

DATA: _ _a e 

Maria das Gra - s  a Barros Gotan,- 
. - ..x27 E - A 

n ratos - SAAE Piumhi - Mr.: 
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CLÁUSULA 15 
O sócio que praticar atos de inegável gravidade poderá ser excluído da 
sociedade pelo outro sócio por justa causa e caso ocorram algum dos 
motivos: incapacidade superveniente, declaração de falência do sócio ou 
que tenha tido suas quotas Iiquidadas por crédito em processo de 
execução, entre outros, que poderão ser formalmente definidos. A exclusão 
será determinada em reunião especialmente convocada para esse fim. 

CLÁUSULA 16 
Fica eleito o foro de Belo Horizonte para o exercício e o cumprimento dos 
direitos e obrigações resultantes deste contrato. 
E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento 
em 01 (uma) via. 

Belo Horizonte, 12 de Setembro de 2016. 

Sócios: 

saí/upa MAGELA ROMUALDO DA SILVA 
(Representam) por LENIR PIMENTA DUTRA) 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

COMARCA DE BELO HORIZONTE 

3" Vara de Sucessões e Ausência da Comarca de Belo Horizonte 

Avenida Augusto de Lima, 1549, Barro Preto, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 

PROCESSO N” 504454030.2016.8.13.0024 

CLASSE: INVENTÁRIO (39) 

ASSUNTO: [Inventário e Partilha] 

REQUERENTE: LENIR PIMENTA DUTRA 

ÍNVENTARIADO: GERALDO MAGELA ROMUALDO DA SILVA   
Maria daG . 

Licitações e 6 .  . 

 
Vistos etc. 

1- Em secretaria, anote-se interesse de incapaz. 

2- Nomeio inventarinnte o(a) requerente LENIR PIMENTA DUTRA, qualiñcado(a) em 

[D 11° 7088892 - Pág. I, CPF n° 660.216.776-68, no processo de inventário de GERALDO MAGELA 
ROMUALDO DA SILVA, qualificadoüi) em 1D n” 7088892 - Pág. l, CPF n° 523.166.296-87, 

independente de termo, valendo essa nomeação como certidão de inventaríante. 
       

  

A atuação do(a) inventariante nos termos do artigo 618 do CPCIZOIS é pessoal c 

intransferivel. Deste modo, deverá representar o espólio ativa e passivamente, em _juizo ou fora dele, 

podendo praticar atos conservatórios e de administração, excluindo-se: os que importem em alienação de 

bens de qualquer espécie; transigir, contrair ou pagar dívidas, levantar dinheiro e/ou valores do espólio 

'para os quais dependa de expressa autorização judicial. 

O(a) invcntnriante está credenciadom) em sua administração ordinária, a obter: sald 
extratos de contas correntes, especialmente saldo na data do óbito, de quaisquer aplicações existe z 

estabelecimentos bancários ou eventuais administradores de bens do de cujos, bem como -,›' 
certidões em repartições públicas; quitações Municipais, Estaduais e Federais. 

___ _  _u_ Num. 1125785? - Pág. .ana-num ..-.. .seam?nd=16071214050361200000010275931 
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Deverá o(a) inventariante prestar contas ao deixar o cargo ou sempre que o juiz determinar, 

perdurando assim, suas funções até o trânsito em julgado da sentença de partilha. 

3- Fica autorizadas) o(a) lnventariante LENIR PIMENTA DUTRA a promover a 

transferência de todos os valores existentes em conta corrente, conta poupança, relativos a beneficios 

previdenciários, PIS/PASEP e FGTS e quaisquer outras aplicações financeiras, em nome dofa) 

lnventariadoúa) GERALDO MAGELA ROMUALDO DA SILVA, constantes cm instituições 

financeiras, para coma judicial no Banco do Brasil, Agência Tribunais - 1615, à disposição deste juizo, 
com posterior comprovação e encerramento das aludídas contas, bem como a obter o saldo na data do 

óbito (fato gerador), para declaração no ITCD. 

Senrirá o presente despacho como autorização para que as instituições financeiras e órgãos 

competentes procedam às transferências devidas. bem como para que forneça o(a) inventar-lente os 

extratos bancários das contas corrente, conta poupança, das ações e quaisquer outras aplicações 

financeiras do “de cujus", sendo desnecessária a expedição de oficio para tal fim. 

4- Intime-se o(a) Inventariante para, nos termos do Art. 620, CPC/ZOIS, acostar aos autos 

as primeiras declarações, com a relação completa de todos os bens (móveis c imóveis) e de todos os 

rñherdeiros, e para que cumpra a disposição contida no Art. 659, CPC/Zoli, no prazo de 30 (trinta) dias, . juntando aos autos: 

- a] certidão  de registro do(s) imóvelüs) inventariado(s), se caso; 

b) comprovante de titularidade do(s) bem(ns) móvelüs), se caso; 

c) certidão negativa de débito federal, estadual e municipal (IPTU e pessoa física), 

inclusive o ITCD; 

d) plano de partilha, nos moldes do Art.653, CPC/2O 15. 

° 5- Intima-se o MP. 

P. I. 

RELBERT CHINAIDRE VERLY 

JUIZ DE DIREITO F  
DATA : 

  "W 

BELO HORIZONTE. 11 de julho de 2016 

assinado eletronicamente. A certiliraçao Digital pertence e: RELBERT CHINAIDRE VERLY Num 1 1257357 _ pág 
hllpuflpjeximgjuebrlplemroeassalcn. ltaDecumantoHktVnewseammdM6071214060381200000010215931 ' 
Número do documento: 161171214060381 200000010215931 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

_ PROCESSO LICITATORIO N° 317I2017 
PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0912017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

à A empresa MÁXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 04.335.223/0001- 

4 60, por intermédio de seu representante legal, Sr Claudio da Silva Maciel, portador do Documento de 
identidade n” MG-4.623.911 SSP/MG e inscrito no CPF Sob o n° 850.759.576-68, DECLARA cumprir 
Plenamente OS requisitos de habilitação definidos no Edital de Licitação acima referenciado, a teor do 
artÍ-“T, VII da Lei Federal n°10.520l02, sob pena de responsabilização nos termos da lei. 

Belo Horizonte, 08 de Novembro de 2017. 

MÁXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP 
CN PJ: 04.335.223/0001-60 

CLÁUDIO DA SILVA MACIEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
RG: MG--4.623.911 SSPIMG 

CPF: 850.759.576-68 
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AN EXO VI 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

__ PRocEsso LICITATÓRIO N° 31712017 
PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

A empresa MÁXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 04.335.223/0001- 
60, por intermédio de seu representante legal, Sr Claudio da Silva Maciel, portador do Documento de 
Identidade n° MG-4.623.911 SSP/MG e inscrito no CPF sob o n° 850.759.576-68, DECLARA, sob as 
penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Empresa de Pequeno Porte 
(E lr), art. 3o da Lei Complementar. n.o 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos 
do § 4° deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da 
citada lei. 

( ) Declaramos possuir restrição ñscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos Utilizar o prazo 
previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n°. 123/06, para regularização, estando ciente que, do 
contrário, decairá o direito à contrata ção, estando sujeita às san ções previstas no art. 81 da Lei Federal 
no 8.666/93. 

Belo Horizonte, 08 de Novembro de 2017. 

  

 

MÁXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP 

CNPJ: 04.335.223I0001-60 x¡ CLAUDIO DA SILVA MACIEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
RG: MG-4.623.911 SSPIMG 

CPF: 850.759.576-68 ., . e 

di".  "-60 
. ' 788-0061 

tÍJÀXiMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA. -EPF 

Rua Úrsula Paulino. 35' -LLA 
Bairro Cinquentenário - CEP 3 570-001. 

BELO HORIZONTE_ MG_ 

MAXINIO PEÇAS E PRODUTOS LTDA EPP 

RUA URSULA PAULINO N” 357 LOJA A CINQUENTENARIO - BHTE - MG. CEP.30.57[I.000 

- TEL. 3] -3387-3090 -E-MAIL. Max.daniele@hotmail.cnm 



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certidão Simplificada 
Certlficamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição. 

Nome Empresarial: MAXIMO PECAS 8: PRODUTOS LTDA -EPP 

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

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

3120618170-7 04.335.223/0001-60 15/03/2001 12/03/2001 

Endereço Completo: 

RUA URSULA PAULINO 357 - LOJA A - BAIRRO CINOUENTENARIO CEP 30570-000 - BELO HORIZONTE/MG 

Objeto Social: 

COMERCIO VAREJISTA DE PECAS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, FERROVIARIOS, 
MOTOS, CAMINHOES', TRATORES, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, LUBRIFICANTES, PNEUS, CAMARA DE AR, 
TINTAS, BATERIAS, COMPONENTES INDUSTRIAIS, FIXADORES, MATERIAIS DE VIA PERMANENTE EM GERAL, ROLAMENTOS 
DE TODOS OS TIPOS, SAPATAS DE FREIO E PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS, ALINHAMENTO E 
BALANCEAMENTO DE DIRECAO. 

Capital Social: R$ 20.000,00 Microempresa ou Prazo de Duração 

VINTE MIL REAIS Empresa de Pequeno 
Capital lntegralizado: R$ 20.000,00 Pme INDETERMINADO 

VmTE Mu_ RENS EMPRESA PEQUENO 
PORTE 

(Lei Complementar 
n°123lr06) 

Sócio(s)/Administrador(es) 

CPF/NIRE Nome Térm. Mandato Participação Função 

850.759.576-68 CLAUDIO DA SILVA MACIEL xxxxxxx R$ 200,00 SÓCIO/ADMINISTRADOR 

523.166.296-67 GERALDO MAGELA ROMUALDO DA SILVA xxxxxxx R$ 19.800,00 SOCIO 

Status: xxxxxxx Situação: ATIVA 

Último Arquivamento: 11/11/2016 Número: 6118885 , 

Ato 206 - PROCURACAO (QUANDO AROUEVADA INDIVIDUALMENTE) /  
 

 
 

 

Empresa(s) Antecessora(s) 

Nome Anterior Nire Número Aprovação UF Tipo Movime ação 

MAXIMO PECAS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - xxxxxxx 2975931 xx ALTERA 'O DE NOME 
EPP EMPRE ARIAL 

NADA MAIS# 

Belo Horizonte, 04 de Outubro de 2017 09:06   

   
 

a, - ¡NFE/  sem 
t_ CONFWMAMOS gÉA-ÊÊÃTflgiPà/l com 

A ""“"°='='=-===-_______DE 

3' Ff _. - 1- .í MISSÃO PER - 
_  ai" MANENTE oe LICITAÇAO 

1!" nã: Barros Goulart 
Llclta ' a ntra -s - sAAE Plumhl - MG 

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalme t desejar 
coniirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucerng.mg.gov.br) e clique em validar 
certidão pode ser validada de duas formas: I 

1) Validação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visual (digite o ng C170002391242 e visualize a certidão) 

17/473391-7 



01l11/2017 Simples Nacional 

Consulta optantes ' 
r 

Data da consulta: 01/11/2017  Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz 

CNPJ : 04.335.223/0001-60 
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa 

Nome Empresarial : MAXIMO PECAS 8: PRODUTOS LTDA - ME  Situação Atual 

Situação no Simples Nacional : optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007 

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI 

S Períodos Anteriores 

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem 

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem 

ü Agendamentos (Simples Nacional)  Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem   Eventos Futuros (Simples Nacional) 

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem  Eventos Futuros (SIMEI) 

Eventos Futuros no SIEVIEI: Não Existem 

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI. 

w ' _r PDF  

httpzl/wwwllreceita .fazenda.govbr/Simp|esNacionallaplicacoes.aspx?id=2 1 



z-\Tipo de documento. Proposta 

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

Sistema: Materiais, Subsistema: Controle de documentos 

Protocolo de juntada de documentos a processo licitatório 

Sistema ................. .. Sistema de Gestão da Administração Publica 

Subsistema ........... .. Gestão de Materiais - h) Compras e contratações 

Tipo de processo... Processo de compra 

Modalidade ............ .. Pregão presencial 

N” Processo ........... .. 9 I 2.017 

Tipo de juntada ..... .. Anexação de novos documentos ao processo identificado 

Protocolo..." 13556 l 2017, quarta-feira, 8 de novembro de 2017 09:22:00 
Requerente. OPIL ORGANIZACOES PlRAMlDE LTDA 20.575.999I0001I04 

Finalidade... 

DetaIhes..... 

Sistema: MGFCompras - JuntadaDeDocumentosm .rpt 
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e' * _ REPÚBLICA FEDERATIVA oo BRASIL WWHÊ '› kn.. É" ' m  CARTÓRIO ALVARENGA   em_ t: 
'P' '  1' TABELIONATO oa NOTAS :ff _ ,  a 

L-¡Vr Ng H 5 Bal. waLLaRsoN assaz ALVARENGA - 'r p_ É ç _, "  WH¡ 
F15_ NE, m6 Rua Padre Abel. 442 - Fone e «Fu (a1: a a N; Ó' 0M cap . -ooo - - ' 

~ Pr imeir-o Traslado 37m Hum-u ' 

't e ::msmo Rio ALVARENGA ~ -  
n . q  *v* pRêiêããggà%ã-L¡gãí_ro PROCURAÇÃO publi 

_ A . . _ _ F 
5 WELLERSON PEREZ ALVARENGA ORGANÉAÇOES P¡ ç ° S 0 - M E * ” 
É _ TABELiAO abalxm_ l,  ,  ?Ti-tais ?RRURA DE PAULA ALVARENGA Maria das Graças Fei-Éh' 

' PLU_M,H¡ - MG Licitações e Contratos - SAAE Piu 1h¡ - MG 

§ A | B A M quntos este público instrumento de 
procuração, virem que, sendo no Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de dois 
mit e dezessete (2017), aos quatro (04) dias do mês de ABRIL, do dito ano, nesta cidade de 
PlUMHl, do Estado de Minas Gerais, em meu cartório na Rua Padre Abel, N” 442, e, sendo 
ai, perante mim tabeligo do primeiro oficio, compareceuiram) como outorgante(s): QE|L 
ORGANIZAÇÕES PIRAMIDE um., situada nesta cidade de Piumhi, na Rua Padre Abel, 
N° 638, Centro, CEP 37925-000. inscrita no CNPJIMF sob o N° 20.575.999/0001-04, com 
seu Ato constitutivo arquivado na JUCEMG sob o N° 3120212811-9, em 28/0212004 e 17° 
Aiteração Contratual registrada sob o N° 5213438, em 2110112014, devidamente 
representada neste ato por sua sócia administradora AMALlA DARCY GONÇALVES T OME,  brasileira, viúva, empresária, portadora de RG-M-3.209.758-SSP-MG, CPF N” 

,z 508.675.808-82, residente e domiciliada nesta cidde de Piumhi, na Rua Rafael Gonçaives 
Torne, N° 96,' Centro. CEP 37925-000; reconhecidrus) como o(s) próprios), dou fé; e que por 
este instrumento público e 'na melhor forma de direito, nomeava(m) e constituíam) seu(s) 
bastante procuradortes): DANILO DE OLIVEIRA cgsrng, brasileiro. casado. gerente 
administrativo, com endereço nesta cidade de PiumhiiMG, na Rua Padre Abel, N” 638, 
Centro, portador de RG-M-2531JSB-SSP-MG, CPF N° 103.311.746-34. a quem confere 
poderes amplos e necessários. especialmente para: 01) representar a empresa outorganta 
perante quaisquer Órgãos ou Repartições Públicas e Autárquicas, quer federais. estaduais, 
municipais. especialmente junto a Receita Federal, INSS, Administração Fazendária (AF), 
Prefeitura Municipal, Correios, Companhias Telefônicas, Companhias Energéticas. Serviços 
de Água e Esgoto e onde mais necessário for. podendo aii requerer e assinar quaisquer 
modaiidades de documentos, produzir provas. fazer justificação, receber, pagar, assinar 

. recibos, preencher formulários próprios, assinar guias, receber correspondências simples ou _ 

' registradas com ou sem valor declarado, receber importâncias relativas a vales' postais, ' 

juntar e retirar documentos, pagar impostos e taxas; 02) em nome da empresa outorgante, 
_admitir e demitir empregados, assinando Carteiras e todos os documentos necessários.. 
liquidar litígios trabalhistas, preencher fichas e formulários onde for necessário. concordar 
discordar, _apresentar documentos, produzir provas, fazer justificação." preencher formular¡ c 

              

- _ próprios, prestar declarações e informaçoes, assinar a referida Carteira de Trabalh e ñ _ Previdencia Social (CTPS) com todas as anotações devidas. dar baixa na Carte¡  
'=:- Trabalho e no livro de funcionários. assinar folhas salariais, recibo de férias, aviso de - 

i' ¡ ,Aviso Prévio, 13° salário. seguro desemprego, FGTS, assinar quaisquer docume 

l i *recibos de prestação de serviços. assinar rescisão de contrato de trabatho, firmar - baixa, fazer acordos, fazer acertos trabalhistas.- fazer pagamentos, receber qui 
receber, assinar recibos e dar quitação, transigir, desistir, usar dos recursos legis, a inar i 

I inclusive SINE, Ministério Púbiico, Ministério do Trabalho e Emprego, 09cm_ K 

bem como. quaisquer outros órgãos do trabalho, podendo receber, entregar e z :: ' 

qualquer documento preciso, homologar acordos trabalhistas. representa-I - 

_questões com a finalidade de dirimir dúvidas, requerer o for preciso: I ) repre 

empresa outorgante em Processo de Licitação em quaisquer de suas rn -alid - - ; podndo M 
para isto apresentar documentos. produzir provas, fazer justiñcação. o  ' er forrnuiários = M] 
próprios, fazer pagamentos, receber quitação, receber. assina?” IOS e dar quitação, f transigir, desistir, usar dos recursos legais, entregar envelopes e proposta e habilitação. 
responder pela proponente, inclusive para a oferta de lances verbais de preços, firmar 
declarações, desistir ou -apresentar'recursos, assinar a ata, praticar todos os demais atos 
pertinentes ao referido certame, assinar todo e qualquer documento preciso; 04)  'e 

administrar_ o Pit Stop, podendo assinar, requerer e promover o que for necess "- para 

representar os interesses da empresa outorgante, assinar contratos de fran 'as ara que a E    Outorgante contrate e venha a ingressar no Sistema de Franquia  como -r 



judicial ou extrajudicialmente. encaminhar e assinar propostas. fazer acordos, ñrrnar 

de que uso. 

Franqueada perante a Franqueadora, assinar_ Circular de Oferta de Franquia, distratos, 
contratos e aditivos, receber. assinar recibos e dar quitação para a Franqueadora. bem como 
todos os poderes para representar a Ouforgante perante a Franqueadora. representar 
perante a AMBEV, bem como quaisquer Órgãos ou Repartições Públicase Autárquicas, 
quer federais, estaduais, municipais, instituições financeiras, bancos. caixas econômicas, 
cooperativas de crédito e outras empresas com as quais a empresa outorgante possa firmar 
contratos, podendo requerer e assinar quaisquer modalidades de documentos. juntar e retirar 
documentos. pagar impostos e taxas, comprar mercadorias, assinar notas, cobrar e receber 

compromissos, enfim, praticar todos os demais atos necessários ao fiel desempenho do 
presente mandato o que dará por firme e valioso; ficando reservado à outorgante todos os 
poderes contidos no presente instrumento”. Assim o disse(ram) e dou fé; e me pediu(ram) 
lhe(s) lavra se o presente in rumento que ouviu(ram) ler em minha presença. aoeitoumram) 
e aprovou ram) para que uza os seus jurídicos e legais efeitos, do que tudo dou fé. 

' temunhas conforme Lei Federal N° 6.952. de 06111181. dou 
, Primeiro Tabelião. digitei e assino em público e raso sinal 

É' QA VERDADE. 
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Comprovante de inscrição ou de Situação Cadastre# no CPF 

Serviços Barra GovBr 

07¡11¡2017 

~ ' BRASIL  
* “'"(FlTTP":"I7BRÀÊIEYGDVIBR) 

(httpwwwwxllbras.gov.brf) 

N° do CPF: 

Nome da Pessoa Física: 

Data de Nascimento: 

Situação Cadastral: 

Data da Inscrição: 

Código de Controle: 

038.592.466-66 

ANA CRISTINA GONCALVES TOME LEONEL 

02/10/1977 

REGULAR 

21/09/1996 

03F4.BB73.84BD.130C 

A Secretaria da Receita Federal do Brasil confirma a autenticidade do comprovante. 

"CARTÓRIO ALVARENGA" - 1° OFÍCIO DE NOTAS 
¡  Bel. Wellersnn Peru Alvarenga - R. Padre Abel, 442. Centro - Piumhi-MG - CEP: 37.925-000 

E-mail: curtodnalvarengn@yahua.cum.hr- Fone: (37) 3371-1023 

_' Poder Judiciário - T 
ordina¡ do oficio: 

¡ Valor total dos ,,  
 

i Vaior Final ao Usu 

Notas, iocaridade?? 
segurança: 8796;?? 

5, Recompe: RS 0,5' _ 

.  , “¡_1* ~ 

à. ._ Ã ,_,_ â. 
“as few.; em 

'àâçifàêffiñiitàyãxg@ a... z ” ”= ,x 
vñuno souãugeeeâeñnns uu msunus 

        

«aüega-Gera¡ de Justiça, n° 
jggo: Tabelionato de 

. vEÂP85532, código de 
fggwade de atos: 1. 

i' . Valor rota! do _. 

¡Judiciârim R: 3,17     .- 
t., 'riggàlte a validade des 4; 
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Bel. Wellenon PcrezAlunnga - R. ?mim Abel, 441, Cenlrn- Piumhi-MG - CEP: 37.925-000 

E-mnil: umrlualvnnngn@ynhnn.mm.hr - Fone: (17) 3371-1023 
 "CARTÓRIOALVARENG *uvopíéio DE NOTA_ 

  
Válido com selos. 

_ \ q¡ 'à'  a , 

EMOL" " 45 oélàzâçfvízggnnnüâàa 
vAuno sâiíêrgzznfãç:: msiiunas nas 

 



_ _ _ _ _ N' DO PROTOCOLO (Uso da Junta comercial) 
Secretaria da MIDFO e Pequena Empresa da Presidência da Republica 

Secretaria de Racionalização e Simplificação 
Departamento de Registro Empresariai e Integração 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
JUCEMG - UD135 
umas - MF HUMHI 

:.1:::;:°;:°;.:::';:- 551112* ZELTãIJÊ';2§L2°°"'° IIIllllimigiygiillllllll| 31202123119 2052 ' 

1 - REQUERIMENTO 

!LMO(A). SRU-k). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

       
NOME: OPEL ORGANIZAÇÕES PIRAMIDE LTDA 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comercio) 

requer a V5' o deierimento do seguinte ato: N° FCNIREMP 

No DE comigo 509190    I I  | I   
ums oo ATO oo EVENTO OTDE DESCRlÇÃO oo ATO r EVENTO 3143929339179 
1 Iooz - i - ALTERACAO 
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18' ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

OPIL ORGANIZAÇÕES PIRÂMIDE LTDA. 
- CNPJ 20.575.999/0001-04 

NIRE 31202128114) 

AMÁLIA DARCY GONÇALVES TOMÉ, brasileira, viúva, empresária, natural de Piumhi -_ 

MG, nascida em 10/12/1944, inscrita no RG sob o n° M-3.209.758 expedida pela 
SSP/MG, 'inscrita no CPF sob o n°_508.675.806.82, residente e domiciliada na Rua Rafael 
Gonçalves Tome. 96, Centro. Piumhi- MG, CEP. 37.925-000; 

ANA CRlSTINA GONÇALVES TOMÉ LEONEL, brasileira, casada em regime de 
comunhão parcial de bens, empresária, natural de Belo Horizonte - MG, nascida em 
02/10/1977, inscrita no RG sob o n° M-6.087.589 expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF 
sob o n° 038.592.466.66, residente e domiciliada na Rua Professor Raimundo Cândido, 
52, Apto. 1502, Bairro Belvedere, Belo Horizonte - MG, CEP 30320-650; 

JOÃO ANTÔNIO GONÇALVES TOMÉ, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Belo 
,N Horizonte - MG, nascido em 22/03/1982, inscrito no RG sob :õ n° M-11.290.745, inscrito 

no CPF sob o n° 046.026.996.85, residente e domiciliado na Rua Rafael Gonçalves Tomé, 
96, Centro, Piumhi- MG, CEP. 37.925-000; _ 

SIMONE GONÇALVES TOMÉ, brasileira, casada em regime de comunñãã parcial de 
bens, empresária, natural de Belo Horizonte - MG. nascida em 06/06/1972q'iñ§'crita no RG 
sob o n” M-6.087.588 expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o n° 0í5_Õ63.066.2-4, 
residente e domiciliada na Rua Ney Lambert, 31. Bairro Belvedere, Belo l-Iorizbnte - MG, 
CEP 30.320-440; -›--- 

Únicps sócios da sociedade empresária limitada denominada OPIL ORGANIZAÇÕES 
PIRAMIDE LTDA, CNPJ 20.575.999/0001-04, estabelecida na Rua PadraAbel, n° 638, 
Bairro Centro, CEP 37.925-000, Piumhi - MG, registrada na Junta Comerdaldo Estado Í de Minas Gerais Sob o NIRE 3120212811-9, contrato social registrado-nesta mesma 
junta em 17 Abril de 1985. 

Resolvem em comum acordo alterar o contrato social, mediante as cláusulas e' 

condições seguintes: 

'N _i 

1. DAS ALTERAÇÕES 7,» 

Í i! 
Ú F¡ 

1. A sociedade resolve baixar a filial estabelecida na Rua Padr 672, Bairro Centro na Cidade de Piumhi (MG), CEP. 37.925-000, inscrita/sob o CNPJ n° 
2o.5'r5.999¡ooo2-55. .ry/ 
2. Os sócios, em comum acordo decidem não fazerjus a uma retirada mensal a titulo de 
"Pró-Labore", por não prestarem serviços a sociedade.     3. A vista da modificação ora ajustada, consolida- 

dação: 

a..., @nf 
 cont, F 

sm: DA  
     

 
Certifico queeste documento da empresa OPIL ORGANIZA "Cí S PIRAMFE -,_° il 7' ' arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n° 535939 e r 

acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: N” do protocolo 14/313731-0 e o código 
autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. 

 



CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
l OPIL ORGANIZAÇÕES PIRÂMIDE LTDA. 

CNPJ 20575399/0001 -04 
NIRE 3120212811-9 

AMÁLIA DARCY GONÇALVES TOMÉ, brasileira, vêúva, empresária, natural de Piumhi _ 
MG, nascida em 10/12/1944, inscrita no RG sob o n° M-3.209.758 expedida pela 
SSP/MG, inscrita no CPF sob o n° 508.675.806.82, residente e domiciliada na Rua Rafael 
Gonçalves Tome, 96, Centro, Piumhi- MG, CEP. 37.925-000; 

ANA CRISTINA GONÇALVES 'TOMÉ LEONEL, brasileira, casada em regime de 
comunhão parcial de bens, empresária, natural de Belo Horizonte - MG, nascida em 
02/10/1977, inscrita no RG sob o n° M-6.087.589 expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF 
sob o n° 038.592.466.66, residente e domiciliada na Rua Professor Raimundo Cândido, 
52, Apto. 1502, Bairro Belvedere, Belo Horizonte - MG, CEP 30320-650; 

JOÃO ANTÔNIO GONÇALVES "roms, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Belo 
Horizonte - MG, nascido em 22/0311 982, inscrito no RG sob o n° M- 11.290.745, inscrito 
no CPF sob o n° 046.026.996.35, residente e domiciliado na Rua Rafael Gonçalves Tomé, 

r¡ 96. Centro, Piumhi- MG, CEP. 37.925-000; 

SIMONE GONÇALVES TOMÉ, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de 
bens, empresária, natural de Belo Horizonte - MG, nascida em 06/O6/19721Jn8brita no RG 
sob o n° M-6.087.588 expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o n” 0155363065624, 
residente e domiciliada na Rua Ney Lambert, 31. Bairro Belvedere, Belo Horizonte - MG, 
CEP 30.320-440; . .. 

Únicps sócios da sociedade empresária limitada denominada OPIL ORGANIZAÇÕES 
PIRAMIDE LTDA, resolvem, pelo presente instrumento e na melhor foímazde direito, 
consolidar o seu contrato social. que se regerá pelas cláusulas e condições adiante 
especificadas:  f¡ 

Bairro Centro, CEP 37.925-000, Piumhi - MG, registrada na Junta Comfetcíal do Estado q de Minas Gerais Sob o NIRE 312.0212811-9, contrato social registra o nesta mesma 
junta em 26 fevereiro de 2004 e ultima alteração contratual sob 9 n° 069217 em 

1. DA DENOMINAÇÃO E SEDE ° ' : 

. . _ . _ . / 1.1. _A sociedade continua girando sob a denominaçao SOClaÍ de OPIL ORGANIZAÇÕES _ 

PIRAMIDE LTDA, CNPJ 20.575.999/0001-04, estabelecida na Rua Padre/Abel, n° 638, 

05/01/2009, podendo estabelecer demais ñliais ou sucursais em quatqrer ponto do 
território nacional, obedecendo às disposições legais vigentes. 

2. Do OBJETIVO SOCIAL 

de petróleo, peças, serviços e acessórios para automóveis, prestação de serviços de ' 

transporte de cargas em geral e comercio varejista 
doces, etc... na atividade de ianchcnete. ' 

e» m.     3'* 

3120212311-9 ,fi defe 'O 

Certifico que este documento da empresa OPlL ORGANCOES PIRAMIDE LTDA, Nrre: r 3'¡ e 
arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n” 5359395 em 22/08/2014. Para validar este documento. 
acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: N° do protocolo 14/313731-0 e o código de segurança EmWf. Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. 
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3. DO PRAZO 

3.1.- A sociedade iniciou suas _atividades em 1510411 985, sendo por prazo indeterminado o 
seu tempo de du ração. 

4. DO CAPlTAL SOCIAL _ 

4.1. O-capital social énde R$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais), divididos em 
1.180 (hum mil cento e oitenta) de quotas, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 
cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do País, e d_¡stribuidas entre os sócios 
da seguinte forma: 

socio QUOTAS VALOR % 

AMALIA DARCY GONÇALVES TOME 590 Rs 295.000,00 50,00% 

ANA cRisTiNA GONÇALVES TOME LEONEL 197 R$ 98.500,00 16,67% 

,W SIMONE GONÇALVES TOMÉ 197 as 98.500,00 16.67% 

JOAO ANTONIO GONÇALVES TOME 196 Rs 98.000,00 16,66% 

TOTAL 1.130 Rs 590.000,00 'Í- -5 100v.. 

ooo! 
O00¡ 
n00 

4.2. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 'mas todos 
respondem solidariamente pela integraiizaçâo do capital social. o- - -- 

O O I 
O I 

5. DA ADMINISTRAÇÃO oA SOCIEDADE ' ”' 3' 
O 

5.1. A administraçãqgeral da sociedade caberá exclusivamente à sócia AínÁLíê/ÁRCY GONÇALVES TOME, já qualificada, que fará uso da denominação social isoiadamente, 

podendo assinar contratos, distratos, movimentar contas bancárias, assinar gácumentos diversos, além da representação ativa, passiva, judicial e extrajudicial, pera te quaisquer 
terceiros, inciusive repartições públicas federais, estaduais e municipais, e graticar todos › 

os atos necessários ao objetivo social, única e exclusivamente em ne ocios de puro 
'W interesse da sociedade, sendo-lhes vedado seu uso em avais, fianças, eínzdossos, abonos 

e similares, quer em proveito próprio e ou de terceiros, sendo expressamente vedado o 
seu uso em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor 
de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar ens imóveis da 
sociedade, sem autorização dos sócios que representem no mini To a 0% (setenta por 
cento) das quotas que compõem o capital; \xs 

 
5.2. A Administradora poderá constituir, em nome da QSÉ/Giedãcí um ou mais 
procuradores, socios ou não, para agirem com poderes espêcíñcos e especificados no 
instrumento de mandato, inclusive para o foro em geral, bem corno para representa-ia nos 
negocios em geral, junto a repartições públicas e instituições públicas e privadas; 

5.3. Exceto as deiiberações sociais que exigirem : . r .  t_ er  ~ c~ : ' _ a e »Código M.” 
Civii, as demais eliberações sociais serão OOnSidrQQUEE "a '”.-'= - 2  das po 

SITE DA JU TA COME CI 

É, ' DATA: Ú ,f t 1 3 f SAAE - P¡ ,I M11); 
@M " i   

. , ., 7 
403?* !iii "mmmüouran  

m " 
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acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: N° do protocolo 14/313731-0 e o código de segurança EmWf. Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. 
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social. 

5.4. As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, conforme estabelecido no  
1.072_ da Lei n° 10.406/2002. i 

5.5. Ao término da cada _ano civil; a administradora prestará contas justificadas de   
administração. procedendo_ ã eiaboração do balanço patrimonial e demonstração de 
resultados, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas 
apurados. ou' outras deliberações tomadas mediante deliberação social. 

5.6. Nos quatro meses seguintes ao termino do exercicio anual os sócios deliberarão 
sobre as contas. destinação dos resultados e designarão administradores quando for o 
caso. " - ' - 

6. LUCROS Ou PREJUÍZOS 

6.1. O exercicio social inicia-se em 1° de janeiro e encerrar-se-á em 31 de dezembro do 
mesmo ano. Os lucros apurados ao fim de cada exercicio social serão distribuidos aos 
sócios, podendo haver distribuição não proporcional as quotas dos mesmos, ou 'bi permanecerão em suspenso até posterior deliberação dos sócios quanto à sua 
destinação. 

6.2. Caso sejam apurados prejuízos, serão eles suportados pelos sócios na pibporção de 
sua participação na sociedade. ou conservados na conta própria da contabilidade. para 
compensações futuras, de acordo com a legislação em vigor_ "' I-. 

O O 

7. RETIRADAS 

b CI 

u 

7.1. Os sócios, não farão jus a uma retirada mensal a titulo de "Pró-Labote", por não 
o o f? prestarem serviços a sociedade. .. a j, 

8. FALEciMENro ou INTERDIÇÃO DE SÓCIO  
ff ,N 8.1. Falecendo ou interditado qualquer socio, a sociedade continuará suas ;atividades com 

os herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interessegílestes ou do(s) 

levantado para tal ñm, levando-se ainda em consideração o potencial do negócio e as 
condições gerais favoráveis e desfavoráveis. “_ -~  “x . 

8.2. Deverão ser quitadas em até 60(sessenta) parcelas mensaisêjéiíconsecutivas, 
atualizadas mensalmente de modo a manter o adequado equiIibrio/ueconômico financeiro 

sócio(s) remanescentes), o valor de seus haveres sera' apurado com ;base na situação 
patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço ..especialmente 

para ambas as partes. As partes poderão ainda negociar outras formas de pagamento, 
levando-se em consideração as reais condições econômico-financeiras demonstradas 
pela empresa em suas demonstrações contábeis. na oca '" . _ 

CONFERIDA." CONFORME 
SITE DA TA c c a 

DATA 

SAAE - PiUmhiIMG 

e Finance¡  ¡UmAHMG  
Certifico que este documento da empresa OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA, Nire: 3120212811-9 , foi deferidíe 
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autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. 
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8.3. Na hipótese das transferências das quotas aos herdeiros, caso venham a ocorre 
serão automaticamente vinculadas às condições restritivas de incomunicabilida 

- impenhorabilidade e usufruto Vitalício, para todos os efeitos legais. 
   lei, não dissolverá a sociedade, que prosseguirá com seus herdeiros e sucessore  -  

legítimos previstos em lei, de acordo com as determinações do Código Civil e do presente 
Contrato Social, e consequente alteração contratual. 

Parágrafo Único: O mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a 
_ sociedade se resolva em relação a seus sócios. '- 

9. cessa o_ TRANSFERÊNCIA os _QuoTAs ou RETIRADA DA SOCIEDADE 

9.1. As quotas são indivisiveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem 
o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições 
e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formaiizando, se 
realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

»N 9.2. Não havendo manifestação por parte dos demais sócios no sentido de exercer o 
direito de preferência, no prazo de 60 dias da notificação do interesse de venda, o sócio 
retirante poderá vender suas quotas a terceiros, respeitadas e comprovadas as 
igualdades de condições estabelecidas de modo a se preservar o principio 'da igualdade. 

9.3. As quotas do capital desta sociedade não podem ser utilizadas pelos. .sócios para 
garantir obrigação destes perante terceiros, sendo vedada a penhora das quotas desta 
sociedade para a garantia de obrigações particulares dos sócios, até porque nenhum 
estranho será recebido neste ambiente social sem a concordância de todosios sócios. 
Esta vedação impede, inclusive. a inclusão de sócios pela arrematação das quotas em 
hasta publica. pela adjudicação judicial ou por decorrência de execuções ou qualquer 
processo judicial contra sócios ou a própria sociedade. - _Í 1¡ ¡ 

O O -.' 

9.4. Todos os quotistas que não estejam ou estiverem em regime de casamento ou de 
união estável oficializada ou não, se comprometem, perante a todos ef perante a 
sociedade, a sempre, em todo e qualquer caso e tempo, contrataram pacto fixando 
obrigatoriamente regime de bens no casamento ou união, que não importe em 
transferência de quotas efou quaisquer direitos referentes a esta sociedade a terceiros, a 
qualquer titulo. Em caso de descumprimento, estes quotistas e í eus respectivos 

A¡ terceiro(s) fica(m) sujeito(s) à imediata exclusão da sociedade, corn o pagamento de seus 
haveres pelo valor patrimonial contábil da quota, em 60 (sessentaõ parcelas iguais e 
consecutivas. f' 

1 o. DECLARA çÀo os DESJMPEDIMEN ro _ :'- 

10.1. Os sócios e os administradores declaram, sob as penas da Lei, em especial ao que 
dispõe o art. 1.011, § 1° de Lei 10.406 de 10l01I2002, não estarem incursos em nenhum 
dos impedimentos previstos em lei que os proibam de v'- ¡u-_ .u- LÚ 3 ; a_  . - . ' 

SITE DAJ ' 'CON °RME - 

UNTAC Ecj 
DATA: l ' - i J. 

V' - Iuh'  -. r 

¡   É” 
O? [mv Mariailas Graças /kíftff/ 9K 

em” 5° ' *ig istrativo  e Finance r .- A_ Pmmhyms 

Certifico que este documento da empresa 0PiL ORGANTZACOES PIRAMIDE LTDA, Níre: 3120212811-9 . foi deieriêtde 
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autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2014 por Marineiy de Paula Bomfim - Secretária Geral. 
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1 1. LEGISLAÇÃO SUPLET/VA 

(Lei n° 6.404/76) e a Lei n.° 10.406 de 10/01/2002. 

12. Fono 

12.1. Os casos omissos ou dúvidas que surgirem na vigência do presente instrumento 
serão dirimidos de acordo coma' iegislação apiicável, e, em especial_ segundo as 
disposições _contidas na Le¡ n.° 10.406 de 10/01/2002, no que concerne às sociedades 
simples, tendo sido-eleito peias partes contratantes o foro da Cidade de Piumhi, Estado 
de Minas Gerais, renunciado-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E, por assim terem justos e contratados, Iavram, datam e assinam o presente instrumento 
em três vias de igual teor e forma. 

Piumhi, 27 de Março de 2014. 
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Pos to FUDIÍ  
OPIL - Organização Pirâmide Ltda. ' 

Mais qualidade e melhor atendimento 

DECLARAÇÃO DE' ATENDIMENTO AS CONDlÇOES DE HABILITAÇÃO 

n PROCESSO LICITATÓRIO N° 317/2017 ' 

PREGÃO 'PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

Opil Organizações Pirâmide Ltda, inscrita'no CNPJ sob o n° 20.575.999/0001- 
04, por intermédio de seu representante legal, Sr Danilo de Oliveira Castro, 
portador do Documento de Identidade n° MG-2.531.736 e inscrito no CPF sob o 

 

KN 
' ' - n° 103.311.746-34, DECLARA cumprir plenamente os requisitos de 

habilitação definidos no Edital de Licitação acima referenciado, a teor do art. 4°, 
Vll da Lei Federal n°10.520l02, sob pena de responsabilização nos termos da 
lei. 

Piumhi, 08 de novembro de 201.7. 

Danilo de Oliveira Castro _ 

th* ' 
Gerente Administrativo 

   

CA "CARTÓRIO ALVARENGA” - 1° OFÍCIO DE NOTAS mira AheLMZ, Centro - Pium i-MG - CEP: 37.925-000 

gn@yahoo.cum.hr - Fun:: 3371-1023  

_ Tabelião P_ à ~ u? 
E "ff "e à nã., 

l Emol.: R: um; »s 

* r 

.E M" 1 

xsgggâügzxraaaiggíêzü/ 
vAuno SoMEMEÉEH-:hoaíñu mauus 

Rua Padre Abel, está? 
postofunil@yahoo.com.br - Fone: (37) 3371-1572 - Fax: (37) 3371-5150 



”\Tipo de documento. Proposta 

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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais. Subsistema: Controle de documentos 

Protocolo de juntada de documentos a processo licitatório 

' Sistema ................. .. Sistema de Gestão da Administração Publica 

Subsistema ........... .. Gestão de Materiais - h) Compras e Contratações 

Tipo de processo... Processo de compra 

Modalidade ............ .. Pregão presencial 

N" Processo ........... .. 912.017 

Tipo de juntada ..... .. Anexação de novos documentos ao processo identificado 

Protocolo"... 13557 I 2017, quarta-feira, 8 de novembro de 2017 09:25:00 
Requerente. PETRO QUALY COMERC|O E EXPORTACAO LTDA 05.245.166l0001l91 

Finalidade... 

Detalhes,... 

Sistema: MGFCornpras - JuntadaDeDocumentosm .rpt Página, 1 



 
_ PETRO r 

Qu ALY  
Petro Qualy Comércio e Exportação Ltda 

c0branca@petroqualytombr CNPJ: 05.245.166/0001-91 
Av. Querobino Mourão Filho, 200~ 37.925.000 Piumhi/MG Telefone 37- 3371-3343 

 
CARTA DE CREDENCIAMENTO  

PROCESSO LICITATÓRIO N° 317/2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE ::maços N° 09/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

Pelo presente instrumento, credenciamos o Sr” 
Gabriel Terra Goulart , portador do Documento de Identidade n° 
15473758, como representante da empresa Petro Qualy Comércio e 
Exportação Ltda., CNPJ n° 05.245.166/0001-91, para participar das reuniões 
relativas ao processo licitatório acima referenciado, o qual está 
autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se 
em nome da empresa, desistir e interpor recursos, apresentar lances 
verbais, negociar preços e demais condições, assinar propostas 
comerciais, rubricar documentos, assinar atas e praticar todos os atos 
necessários ao procedimento licitatório, a que tudo daremos por firme e 

vaüoso. 
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Ministério da Indústria. Comercio Exterior e Serviços N° DO PROTOCOLO (USO da Juma COWIETCÍEÍ) 

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e integração 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 

NIRE (da sede ou filial, quando a Codigo da Natureza N” de Matricula do Agente 
sede for em outra UF) Juridica Auxiliar do Comercio 

31206559416 2062 NTO 
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA .Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Nome: PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) N° FCNIREMP 

requer a VS” o deferimento do seguinte ato:         
N° DE CÓDIGO CÓDIGO oo 

  
  

VIAS DO ATO EVENTO oroe DESCRIÇÃO oo ATO I EVENTO J1731°1430597 

1 I 002 ALTERACAO 
021 1 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

D51 1 CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 

2001 1 ENTRADA DE SOCIOIADMINISTRADOR 

'2005 1 SAIDA DE SÓCIO/ADMINISTRADOR 

Emma¡ Representante Legal da Empresa I Agente Auxiliar do Comércio: 

Â Local Nome: 
Assinatura:  Telefone de Contato: 

Data 

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL 

E] DECISÃO SENGULAR É] DECISÃO COLEGIADA 

Nomets) EmpresarlaKais) igual(ais) ou semelhante(s): 

E] SW¡ E! SW¡ Processo em Ordem 
À decisão 

_I__I 
Data 

E' NÃO _Ífi D NADA _.¡-_" Responsável 
Data Responsável Data Responsável 

DECISÃO SINGULAR _ _ _ 2° Exigência 3° Exigência 4° EXÍQÉHCIE 5° EXIgÉñCla 

E] Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) 
Processo deferido. Publique-se e arquiva-se. EI ü E E! 

¡ | Processo indeferido. Publique-se. 

DÍÉ Responsável 

DECISÃO COLEGIADA 

E] Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) 

E' Processo deferido. Publique-se e arquiva-se. ü Processo indeferido. Publique-se. 

2" Exigência 

I J' 

Data 

OBSERVAÇÕES 

rm «y Junta Comercial do Estado de Minas Gerais _ 4 6 
Certifico registro sob o n” 6325614 em 25108/2017 da Empresa PETRD QUAL MERCtO E EXPORTACAO LTDA, Nire  59 1 _ 

protocolo 173975054 - 16/03/2017. Autenticação; 54BDB15CB5CEE37EDFTC7FB31BA9A93B751377B1. Marinely de Paula Bomfim - ecretária- 
Geral. Para validar este documento. acesse http:Ifwww.jucsmg.rng.gov.br e informe n” do protocolo 17/397505-4 e o código de segurança WQhd 

Esta càPIa foi autenticada digitalmente e assinada em 25/0812017 Por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.  nn . num .. .. pág- 1/11 
s REYÀRIAG! 

  



_JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS  
Registro Digite¡ 

Capa de Processo 

 Identificação do Processo  Número do Protocoio Número do Processo Módulo Integrador Data  17/397505-4 J173101430697 14/03/2017   Identificação do(s) Ass¡nante(s)   CPF Nome  725.813.016-00 ALEXANDRE FERREIRA GOULART 

  Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  Certifico registro sob o n 

protocolo 173975054 
Geral. Para validar este 

° 6325614 em 2510812017 da Empresa PETRO QUALY COM ' 

- 1610812017. Autenticação: 548DB15CB5CEE37EDF7C7FB31BASIA938T5131731. Marínely de Paula B f¡ - Secretária 
documento, acesse htlpzliwwwjucemgmg.gov.br e informe n" do protocolo 17.897.505-4 e o código de segurança WQhd 

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 2510812017 por Marínely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 

CONFERIDÀ, CONFORME 
SITE DAJ TA ME 

_ ::Ami  1  . I o x i1    raç  
PREGO 4;,  
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21a. ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA PETRO QUALY COMÉRCIO E EXPORTACAO 

LTDA 

Pelo presente instrumento particular: 

a) MATTOS GARCIA SANTO; brasileiro, natural de Piumhi/MG, nascido aos 30/04/1994, 
solteiro, comerciante, portador da cédula de identidade número MG-14.760.322, 
expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF 117.178.696-45, residente e domiciliado na Rua 

Doutor Higino n? 224, Bairro Centro, em Piumhi, Minas Gerais, CEP 37925-000, e 

b) GERALDO BENEDITO SANTOS JUNKE, brasileiro, natural de Piumhi/MG, nascido aos 

12/08/1991, comerciante, portador da cédula de identidade número MG-14.760.308, 
expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF 115.198.686-00, residente e domiciliado na Rua 

Doutor Higino n? 224, Bairro Centro, em Piumhi, Minas Gerais, CEP 37925-000; 

,X sócios representando a totalidade do capital social da sociedade empresária limitada 

'X 216, Apto. 103, Bairro Centro, em Piumhi/MG, CEP 37925-000, e 

  

denominada PETRO QUALY COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA, com sede à Av. Querobino 
Mourão Filho n. 200, Bairro Bela Vista, na cidade de Piumhi/MG, CEP 37925-000, inscrita 
no CNPJ sob o n. 05.245.166/0001-91, com Contrato Social devidamente registrado na 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o n. 3120655941-6 em 08/08/2002 e 

alterações n. 3056958 em 26/01/2004, 3512003 em 08/03/2006, 4283273 em 
22/01/2010, 4325457 em 15/04/2010, 4335414 em 05/05/2010, 4369964 em 
09/07/2010, 4462160 em 22/09/2010, 4470831 em 07/10/2010, 4525334 em 
26/01/2011, 4562099 em 04/04/2011, 4636560 em 17/06/2011, 4696116 em 
20/09/2011, 4936020 em 04/10/2012, 5210942 em 16/01/2014, 5583997 em 
17/09/2015, 5608436 em 04/11/2015, 6144019 em 28/12/2016, 6200489 em 
18/01/2017, 6224482 em 16/02/2017 e 6314257 em 31/07/2017,' 

e, ainda: 

c) ALEXANDRE FERRElRA GOULAQ, brasileiro, natural de Piumhi/MG, nascido aos 

25/04/1969, casado sob o regime da separação total de bens, empresário, portador da 
cédula de identidade número MG-5.290.381, expedida pela SSP/MG em 12/08/2011, 
inscrito no CPF 725.813.016-00, residente e domiciliado na Rua Benedito Valadares n9 

d) PAULO CÉSAR GOULART, brasileiro, natural de Piumhi/MG, nascido aos 02/03/1967,_ 
divorciado, empresário, portador da cédula de identidade número M-2.802.215, expedida 
pela SSP/MG en¡ 15/05/1981, inscrito no CPF 542.487.286-72, residente e domiciliado na 
Rua Benedito Valadares n? 216, Apto. 101, Bairro Centro, em Piumhi/MG, CEP 37925-000, 

tem entre si justo e acordado, por unanimidade, alterar o Contrato Social da sociedade, 
conforme disposto no Artigo 1.072, parágrafo 39. da Le¡ 10.406, de 10 de janeir de 2002 

("Código CiviI"), em decorrência da assinatura ao final, de todos os sócios: Â 

'“:_ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Í _ ,  Certifico registro sob o n” 6325614 em 25/08/2017 da Empresa PETRO QUALY COM CIO E EXPORTACAO LTDA, Nir _ 06559446 e 
protocoio 173975054 - 16/08/2017. Autenticação: 54801315CB5CEE37EDF7C7FB31BA9A93B751377B1. Marinely de Paula Bomfim - Secretaria- 
Garal. Para validar este documento, acesse httpz//wwtu/.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 17/391505-4 e o codigo de segurança W9hd 

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2017 por Marineiy de Paula Bomñm - Secretária-Serei.  pág 3/11 a anima:: 
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1 - cessão DE QUOTAS 

1.1 Neste ato o sócio MATTOS GARCIA SANTOS, já qualificado, retirando-se da sociedade, 
cede e transfere 2.730.000 quotas do capital social da Sociedade, totalmente 
subscritas e integralizadas, com valor nominal de RS 2.730.000,00 (dois milhões, 
setecentos e trinta mil reais), ao novo sócio ora admitido ALEXANDRE FERREIRA 

GOULART, já qualificado, pelo preço certo e ajustado de RS 1.820.000,00 (um milhão, 
oitocentos e vinte mil reais), que serão quitados da seguinte forma: 
a) R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) como dação em pagamento da dívida 

representada pela nota promissória emitida em 05/01/2017, com vencimento em 
25/01/2017. 

b) RS 300.000,00 (trezentos mil reais) como dação em pagamento da dívida 
representada pela nota promissória emitida em 05/04/2017, com vencimento em 
05/05/2017. 

/_\ c) RS 300.000,00 (trezentos mil reais) como dação em pagamento da divida 
representada pela nota promissória emitida em 05/07/2017, com vencimento em 
25/07/2017. 

d) RS 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), em moeda corrente nacional, no ato 
da assinatura do presente contrato. 

1.2 O sócio MATTOS GARCIA SANTOS transfere ainda, 240.000 quotas do capital social da 
Sociedade, totalmente subscritas e integralizadas, com valor nominal de RS 

240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), ao novo sócio ora admitido, PAULO 

CÉSAR GOULART, já qualificado, pelo preço certo e ajustado de R5 160.000,00 (cento 
e sessenta mil reais), que serão quitados em moeda corrente nacional, no ato da 

assinatura do presente contrato. 

1.3 Ato continuo, o sócio GERALDO BENEDITO SANTOS JUNIOR, já qualificado, retirando- 
se da sociedade, cede e transfere a totalidade de suas 30.000 quotas do capital social 
da Sociedade, totalmente subscritas e integralizadas, com valor nominal de RS 

30.000,00 (trinta mil reais), ao novo sócio ora admitido PAULO CÉSAR GOULART, já 
qualificado, pelo preço certo e ajustado de RS 20.000,00 (vinte mil reais), que serão 
quitados em moeda corrente nacional, no ato da assinatura do presente contrato. 

1.4 Em decorrência da cessão deliberada, o capital social, que é de RS 3.000.000,00 (Três 
milhões de reais) dividido em 3.000.000 (três milhões) de quotas no valor de RS 1,0 
(Um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas passa a ser ass¡ 

 
distribuido: 

ALEXANDRE FERREIRA GOULART ..................... .. 2.730.000 quotas ..... .. RS 2.730.000,0 
PAULO CÉSAR GOULART ................................. .. 270.000 quotas ..... .. RS 270.000,0 

CONFERIDA. CONFORME 
SITE DA JU A-C %   

 V_ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n" 6325614 em 25/08/2017 da Empresa PETRO QUALY CO 

Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.  
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1.5 Cedentes e cessionários outorgam-se, neste ato, mutuamente, a mais ampla, rasa, 
¡rrevogável e irretratável quitação, com relação às cessões e transferências de quotas 
realizadas nos termos dos itens acima, para mais nada reclamarem uma das outras, a 

qualquer tempo e a qualquer titulo. 

1.6 Considerando que: 
A totalidade das quotas do capital social foram dadas em garantia até a data de 
31/08/2018 do integral e tempestivo cumprimento das obrigações previstas em 
Contrato de Compra e Venda de Quotas de Sociedade Empresária Ltda, firmado em 
31/01/2017 entre MATTOS GARCIA SANTOS, já qualificado neste instrumento, 
ROGÉRIO JÚLIO SOARES FERREIRA, brasileiro, natural de Piumhi/MG, nascido aos 

09/10/1978, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador 
da cédula de identidade número MG-7.758.222, expedida pela SSP/MG, inscrito no 
CPF 001.446.516-70, residente e domiciliado na Rua Treze de Maio 444, Bairro 
Centro, em Piumhi/MG, CEF' 37925-000 e RENATA SOARES FERREIRA MOTA, 
brasileira, natural de Piumhi/MG, nascida aos 07/04/1986, casada em regime de 
comunhão parcial de bens, empresária, portadora da cédula de identidade número 
MG-11.520.924, expedida peta SSP/MG, e do CPF 070.861.786-75, residente e 

domiciliada na Praça Doutor Aveiino de Queiroz 172, Bairro Centro, em Piumhi/MG, 
CEP 37925-000, garantia esta pactuada conforme instrumento Particular de Penhor 
de Quotas firmado em 19/02/2017 e registrado na Junta Comercial do Estado de 
Minas Gerais sob o número 6238147 em 09/03/2017. 

Neste ato: 
ROGÉRIO JÚLIO SOARES FERREIRA e RENATA SOARES FERREIRA MOTA liberam, de 
todo e qualquer ônus, a totalidade das quotas da Sociedade, dando expresso 
consentimento e anuência à cessão e transferência das quotas aqui pactuada, para 
mais nada reclamar com relação às mesmas. 

CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA PETRO QUALY COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA 

l - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E LOCALIZAÇÃO 
A sociedade gira sob a denominação social de PETRO QUALY COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO 

LTDA, com sede na cidade de Piumhi/MG, à Av. Querobino Mourão Filho n. 200, Bairro 
Bela Vista, CEP: 37925-000. 

ll - DO OBJETO SOCIAL 

O objeto social da empresa é: 

a) Comércio varejista de combustíveis para veicuios aut 
b) Comércio varejista de lubrificantes; 
c) Transporte rodoviário de carga, exceto produto 

otores;     erigosos e mudanças, intermunicipal, 

 
 

interestadual e internacional; 
d) Transporte rodoviário de produtos perigos - - 

SITE DA JUN A 

Marlaas 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
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e) Serviços de lavagem, iubrificação e polimento de veiculos automotores; 
f) Locação de automóveis sem condutor. 

Ill -DO PRAZO 

A sociedade iniciou suas atividades em 01/01/2003 e seu prazo de duração é 

indeterminado. ' 

IV -- DO CAPITAL SOCIAL 

0 capital social é de RS 3.000.000,00 (Três milhões de reais) dividido em 3.000.000 (três 
milhões) de quotas no valor de RS 1,00 (Um real) cada uma, totalmente subscritas e 

integralizadas, e assim distribuídas: 

ALEXANDRE FERREIRA GOULART ............................ .. 2.730.000 quotas....... Rs 2.730.000,00 
PAULO CÉSAR GOULART ........................................ .. 270.000 quotas ..... .. RS 270.000,00 

V - DAS FILIAIS 

A sociedade não possui filiais, mas poderá abri-las a qualquer tempo, em qualquer parte 
do território nacional. 

V¡ - DA FORMA DA SOCIEDADE 

A sociedade é sociedade empresária limitada. 

VII - DA ADMINISTRAÇÃO 
A administração da sociedade será exercida pelo sócio ALEXANDRE FERREiRA GOULART, 

cabendo-lhe representar a sociedade ativa e passivamente, em juizo ou fora dele, bem 
como gerir, supervisionar e administrar as atividades e os negócios sociais. 
É vedado ao administrador usar a denominação social em negócios estranhos aos 

interesses da sociedade ou assumir responsabilidades que não digam respeito ao seu 
objeto, seja em favor de qualquer dos sócios quotistas ou de terceiros, bem como dar aval 

ou fiança em qualquer obrigação de terceiros. 
Tem o administrador poderes especiais e expressos para alienar bens móveis ou imóveis, 
hipotecar bens imóveis, constituir penhor de qualquer natureza, caucionar títulos ou 
direitos creditórios, dar bens móveis ou imóveis em alienação fiduciária em garantia. 
O administrador poderá, no âmbito de suas atribuições e poderes, constituir mandatário 
para representar a sociedade, devendo fazer constar nos respectivos mandatos o prazo de 
duração e os negócios a que se destinam. 
O administrador fará jus a uma retirada mensal, a titulo de pro labore, observadas as 

disposições regulamentares pertinentes. 

VIII - DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS 

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor e suas quotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do capital soc' 

  
CQNFERIDA. CONFORME 
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IX - DO EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 
Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão 
contas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço 
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, em partes 
proporcionais à sua participação no capital social, os lucros ou perdas apurados. 

X - DO FALECIMENTO 
No caso de falecimento de sócio, a sociedade não se dissolverá, continuando entre os 

sócios remanescentes e os herdeiros do sócio falecido, cabendo a estes indicar um que os 

represente até a partilha judicial das quotas do sócio falecido. 

 
x¡ - RETIRADA DE SÓCIO, CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS 
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento do outro sócio. 

Parágrafo Primeiro - O sócio que pretender retirar-se da sociedade e alienar suas quotas 
deverá, primeiramente, oferecê-la ao outro sócio, com prazo mínimo de trinta dias, por 
via de notificação, para que possa exercer ou não, o direito de preferência. 

Parágrafo Segundo - A notificação deverá conter a quantidade de quotas, o preço por elas 

pretendido e as condições de pagamento. 

Parágrafo Terceiro - Decorrido o prazo e não exercido o direito de preferência pelo sócio, 
o cedente estará automaticamente autorizado a oferecê-las a terceiros, desde que por 
preço e em condições não mais vantajosas do que as constantes de sua oferta ao outro 
sócio. 

Parágrafo Quarto - Havendo interesse de terceiros na aquisição, o outro sócio poderá, 
ainda, exercer o direito de preferência, em condições de igualdade, no prazo de 15 

(quinze) dias que se seguirem ao aviso que deverá ser-lhe feito, identificando o terceiro 
interessado, o preço e as respectivas condições de pagamento. 

Parágrafo Quinto - Não havendo manifestação, no prazo de quinze dias acima assinalado, 
o alienantepoderá então ceder as referidas quotas ao terceiro interessado, desde que por 
preço e em condições não mais vantajosas do que aquelas constantes de sua oferta ao 

outro sócio. 

Parágrafo Sexto - Será nula a transferência em desacordo com as disposições desta 

cláusula. 

XII - DA DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO 
Declaram os sócios não estarem incursos em quaisquer impedi entos de natureza civil, 
penal ou quaisquer quefsejam, que os impeça o exercicio das  ”    
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Xill - DA OMISSÃO E DA REGÊNCIA SUPLETlVA 
As omissões da legislação que regula a presente sociedade serão supletivamente regidas 
pela Lei das Sociedades Anônimas, nos termos do artigo 1053, parágrafo único da Lei 

10.406/2002 - Código Civil. 

XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
As deliberações dos sócios, a que se referem o art. 1.071 do Código Civil, Lei 10.406 de 
07/01/2002, serão realizadas sempre através de reuniões, valendo como comprovação da 
deliberação por cada sócio sua assinatura em contratos, alterações contratuais, balanços 
financeiros, demonstrações de resultados econômicos e qualquer outro documento 
produzido com a finalidade de tornar claro o teor de tais deliberações. As deliberações 
dos sócios serão realizadas obrigatoriamente por Assembléia sempre que o seu quadro 
societário contiver mais de 10 (dez) membros. 

à Parágrafo Único - Qualquer alteração nas cláusulas do presente contrato, dependerão, 
para sua validade, da assinatura e aprovação unânime de todos os sócios. 

XV - DO FORD 
Fica eleito o foro de Piumhi/MG, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do 

presente contrato social. 

E por estarem justos e contratados, assinam digitalmente o presente instrumento. 

Piumhi/MG, 02 de agosto de 2017. 

ALEXANDRE FERREIRA GOULART PAU LO CÉSAR GOULART 

MATTOS GARCIA SANTOS GERALDO BENEDITO DOS SANTOS JUNIOR 

"É 
Anuentes: 

Rogério Júlio Soares Ferreira Renata Soares Ferreira Mota 

_ CONFERIDA. CONFORME 
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17/397505-4 .1173101430697 14/08/2017 

Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome 

117.178.696-45 MATTOS GARCIA SANTOS 

115.198.686-00 GERALDO BENEDITO SANTOS .JUNIOR 

001.446.516-70 ROGERIO JULIO SOARES FERREIRA 

070.861.786-75 RENATA SOARES FERREIRA MOTA 

542.487.286-72 PAULO CESAR GOULART 

725.813.016-00 ALEXANDRE FERREIRA GOULART 
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Ministério da Indústria, Comercio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 
Junta Comerciaê do Estado de Minas Gerais  

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL 
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO 
LTDA, de nire 3120655941-6 e protocoIado sob o número 17/397505-4 em 16/0612017, encontra-se 
registrado na .Junta Comercial sob o número 6325614, em 25/08/2017. O ato foi deferido digitaimente pelo 
examinador Antonio Carlos Raimundo. 
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua 

validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços I Validar Documentos (httpsw 
portalservicosjucemg.mg.gov.br/PortaIlpages/imagemProcesso/viaunicajsf) e informar o número de 

protocolo e chave de segurança. 
Capa de Processo 

725.813.016-00 ALEXANDRE FERREIRA GOULART 

ento Principal  Docum 
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CPF Nome 

117.178.696-45 MATTOS GARCIA SANTOS 
115.198.686-00 GERALDO BENEDITO SANTOS JUNIOR 
001.446.516-70 ROGERIO JULIO SOARES FERREIRA 
070.861.786-75 RENATA SOARES FERREIRA MOTA 
542.487.286-72 PAULO CESAR GOULART 
725.813.016-00 ALEXANDRE FERREIRA GOULART 
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Registro Digital 

O ato foi deferido e assinado digitalmente por : 

Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome 

559.475.496-20 ANTONIO CARLOS RAIMUNDO 

873.638.956-00 MARINELY DE PAULA BOMFIM 
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UALY   
Petro Qualy Comércio e Exportação Ltda 

c0branca@petroqualy.com,br CNPJ: 05.245.166/0001-91 
Av. Querobino Mourão Filho, 200- 31925000 Piumhi/MG Telefone 37- 3371-3343 

DECERAÇATDE AãDIMENIO Às CONDIEES DE 
HABILITAÇAO 

í 

:É 

*ea 
í? 

:na *à aí:: a _- ¡xí- 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 317/2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

A Petro Qualy Comécio e Exportação Ltda, inscrita no CNPJ sob o nO, 
05.245.166I0001-91, por intermédio de seu credenciado,Sr° Gabriel 
Terra Goulart, portador do Documento de Identidade n° 15473758 e inscrito 
no CPF sob o n° 117.065.296-43, DECLARA cumprir plenamente os 
requisitos de habilitação definidos no Edital de Licitação acima 
referenciado, a teor do art. 4°, VII da Lei Federal n°10.520/O2, sob pena 

de responsabilização nos termos da Iei. 

Piumhi, 06 de Novembro de 2017 

Nome: Alexandre Ferreira Goulart 

Qualificaçãmsocio Administrador 



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

Piumhi - MG 

23732131610001-10 

Sistema: Materiais, Subsistema: Controle de documentos 

Protocolo de juntada de documentos a processo licitatório 

Sistema ................. .. Sistema de Gestão da Administração Publica 

Subsistema ........... .. Gestão de Materiais - h) Compras e Contratações 

Tipo de processo... Processo de compra 

Modalidade ............ .. Pregão presencial 

N° Processo ........... .. 9 l 2.017 

,LTipo de documento. Proposta 

"Tipo de juntada ..... .. Anexação de novos documentos ao processo identificado 

Protocolo..... 13555 I 2017, quarta-feira, 8 de novembro de 2017 09:21:00 
Requerente. POSTO I LTDA 06.049.272I0001I62 

Finalidade... 

Detalhesm_ 

Sistema: MG FCompras - Juntadaüeüucumentosotrpt 



POSTO 41 LTDA 
NPJ: 06049272/000162 - Insc. Estadual: 0010194240002 

Rua Grijalva Soares Terra, 219, Centro. 
Fone: 37-3371-1999 - PiumhifMG - CEP 37.925-000 

E-mail: posto4i@grupoidealmg.com.br 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

PROCESSO LICITATÓRIO N°317l2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N°09l20l7 

MENOR PRECO ITEM 

Pelo presente instrumento, credenciamos o Sr. .TÚLIO LUIS FERREIRA, portador do 

Documento de Identidade n° M - 6.775.208 SSP/MG e do CPF sob o n° 029.967.716- 

80, brasileiro, casado, supervisor administrativo da referida empresa, residente à Rua 

Clarimundo José da Silveira, 79, Atalaia, Piumhi-MG, como representante da empresa 

POSTO 41 LTDA, CNPJ n° 06.049.272/0001-62, para participar das reuniões relativas 

ao processo licitatório acima referenciado, o qual está autorizado a requerer vistas de 

documentos e propostas, manifestar - se em nome da empresa, desistir e interpor 

recursos, apresentar lances verbais, negociar preções e demais condições, assinar 

propostas comerciais, rubricar documentos, assinar atas e praticar todos os atos 

necessários ao procedimento licitatório, a que tudo daremos por firme e valioso. 

GERALDO Ami/ES  - sócio. 

CPF: 017.106.996-04 

“'22 

*Tõ6.o49.272roo01-62“ 
POSTO 43. LTDA.. 1g 

RUA GRIJALVA SOARES tensa: 2 
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çmjunnaq _univerãalhçiéslpçirjg;Íç _ 

=ént'rfí,-;'¡Piümhi r  936,ÍÍÇ| n_ 
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_ (pela SSPMG, CPF 017:104.436-.34¡__GERALDO TALVESrTERRA, r bras¡ueiçog-íçga-á-agap ,  
' ' Sobrégime de* comunhão _universal 'der-bens', comerciante, “resideñte a' Rua  

í Higino, .n.° 145. 'cent-rQÃPipmhi i- MG, DlhN. 01/09/1941.; CI Mr-'ÍTÍ1.98.1355*7eÉ_f5BÉ:!¡H.â§'›= ._ 

"pela SSPMG', CPF 'O17'.106.996-04._ GUARAGYR; ALVES TERRAEJ- brasilé_i'ro_,rr-Í'y' 

casado sob ..regime 'die-comunhão universal de*7bens, -comerciantegt.resi_de'nte'ÍÍa.Í_ÊIÊÍ7"" ' 

r 1 Rua DR.. _H_ig'inro,__n.°' 26; dentro; Piumhi -_ _MG',. -D_.N.¡ 13¡O1Al1.939, CTI; M?!  _ 

_' [expedida pela SSPMG¡ CPF›O1__7;104.__196-B7.._cqnsütuem _medianté as cílapsígfaszíé"    Ióondições se_guinte§_:'¡_='  ..      ..   › r  '       m_ x. . ' _ 

' -' ”-.>.'-. 

n” ' "1ãf Aáocredáder- .gjçàra Íàobgííntzme :em-presafial- Eosroür¡ 'LTDÀ ézíterzá  '  e¡ domicilio "na. R_ua 'Grijalva .sqÍarpg Terra, › n? 221a; “Centro - -Piumhíír MG;  \ V  _ 

37._925-000."   _ r  i  .r .    
l 2-3. O cnzapital soc_iaI será. R$¡6_0.00Ó.00' (_ sesse7nítà rriil-reaisç): À 

_ _ 1.00 ("urfrç-;gealí )'_¡ íntegralizadas, _neste_-§ító¡§àm:'-   
% nMfTERMYER_ ALVES TERFÁA...:.,..._.Â._ 45.600 COTAS  à$.i's'_.ooo*,ó:o°1¡,_r 

' 'ÀÇJURACYR ALVES TERRA; ..... ......_.':_-'-__.15.ooo COTAS -  .......  _R$4_Sr000,0o~j--*   -- K 

GUARACYRÀALVES TERRA....-.--.;...,_-Ç15.000'COTAS_.  _R$*15-'.Qoo1río_:  7 É 

a 155000 CQTAS, -  1255_ .15».poo;op:- 

” É rÍÀRs sóÃÂÉB-Íoíúí  
GERALDO ALVES TERRA.;-.1...;.-...';.   f,Ebããíborgsrríír , 

ítrahspcirte de _,combustiyel~Í-eá~___serviçbs _"'de__íiàvação Lei_ limpei"  
.motocicletasxratores ônibusecamínhões.  É '  -. ' ' 

'x 

rÊe-mr Ori/Oi  M -  
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____ DECLARA OSQUE_ CONFERiMOS _ESTA CÓPIA COM. .. x5¡ 

   

 _'59. :As quotas_ são-*ínãiiriskiveísre--nãb goàieráàríisérfced¡dási7ouii«;irãh-soreridras at_ . :x35  
; terceiros-sem os consentimenfo "dos. oútros '_7sóci_os',L-a' quem ¡ncaçjassjeggúfador iem-g-.TUÍ,  

' ijÍ.;3-'_ígualã*a_de decondiçõesÍeiprç-z-_ço direifode preferencia_ ;jajrava -ãs-_Liaíaquisiçãozí:se:  
- :Apqstaseà venda.” forma_ligando“,¡se .realigadaga -roessgãof-delas, a' alteração :contratdãiií e   ZFÉÉHÍQÉHÍÕÇL: e ' 

 
"  “JüjRAoyR .  ALvEs-i_ TERRA;«GERÀLDOÍÀ-ALVESÍ,ÍTTEÍRRJIiÇÍ- GJL-(IAR. 

, TERRA, podendo" os 'mesmosuaseinar em_ çonjuntoi-ou separadamente 

     :A       
.b§.g.!9S_DQ=ndem sQiidariarn ntesnelàiíitrtéataliaà   
:o Win34'\Áadmninnizstraoãb diafíhsocicãd. deriààtíéra.:raramlíeniiàveke  rear:: '    

one às". 

*iatinentes na. mesmasendo“Vedado"aos" sócios or-"ciireito-de usava rsoirieiiãdeãíaenwfÍí n 

atividadesalheias ao interesse objetivo 'social tais comoíravais; endossos; _hipoiteea-s¡  
garantias em-¡favorde terçeiros, 'salvo se exclusivamente em 'interessei desta; sendo  “ 

que para_ os itens' abaixo necessita_ 'da assinatura 'de todos 'os sócioS-,püid-“porf í' 
DrocuradoâÍegaidestezp; ' - ' .o  ;- e * A -~ a -  E  
A é Contratos de ernprestiñmosoancários ou-com ieroeiros _% Í i " o o     
B - Alienação- defbens, do. Ativo imobilizado e ' ' ' 'í 
C -7 Aquisição de-Iojas de terceiros - 
D -Acordos e oontratoscom órgâosPúbIicosr 

_ 8°. Ao términordejfzada exercicio social: em aids .dezembro. o adminisiracior". 
prestará contas justificadasíç-desua_ administração; proçedendo à aelaboraçãcafgdef; 

Í inventário; “do baIanço°-p"'trim6nia| 'ehobaianço*dereãuiíadoreconõmíoqõrf.'ca:b'e:ri'dc§§:j'  c a 

aos sócios, na proporção de “suas quot_as.il'ucros 'ou perdas apurados; 

ide _“ pro labore", obsefrvadasias _disposições regulamentares penihentfesg  
a comosherdeiros, _sucessores e _o ,incapaz 

 'f9“. Nos quatro meses : seoúinités ao térmainoÍ" do exerciciosocial, os s§c§¡_ós7;-= 

deliberarão sobre :ascontas e. ciesiignairão administrador .quando for 'o caso. _ .“ “ * 

n03". A sociedade poderá a iquaiquer' tempo, abrirbu fechar. filial ou outra 
dependência, mediante -alteraçãoyassinada por _todos ossócios. -a  _- 'o 

"Ha. Os sócios poderãohnde' comem acordo, iikaruma :retirada-mensal, a etitulo¡ _ . '   
  12°. Faleoendo' ouÍ-inuierrciitado soe-io', asooiedàdei continuará      13°. Não sendojbossível ;ou Í-inexistindb i o a: _ _ _  _  

remanescente, ofvalor de seyis-'harveres _será .apu !do e iiquidado com “base¡-_na;¡..'_=  1 
situação patrimonial, àldataz-da .resoluçãonreriñcàaa em. balanço'eespeclalmenfre: . 

levantado..  V ~ 'n W   '. _  -* .a  -' 

e' 

  

 



É  \ímpéüidós défexerciaár; áRadmifíistfáçãodaâocieéiaütàç-_pok'leiespksqialçâwzàt(tãméfLvírftjdéígÍ 
-. adejàkcóndenaçâo criminal, ou*p_'p_r -seR encontrarem QobRos íéfeifcos_,tjelaj,í.aí. =  

u   'cgrñpriníêiító dos 'ditei-tkiáííe óbrígjqçõçê-.fésültuàñi À .  
R» A pêtgeístarérkú*àlssírñfígntàgígfcóntraíádãs-áRRkiíiñám'RoÇPFéâVéEítáVRRinãírúizieLnzsàRRípRa*  _de Altéração Contratual @m3 (três )R Viasde; “ÍQUaJIQ-'teóma' 7eií;fc_›r1ma,_ ÍàZEÍãQfUÇ-Õu  
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1 lou: - - ALTERAcAo 

oz-n ALTERACAD oe DADOS (eres-ro NOME EMPRESARIAL) 

Ed ALTERACAO DE CAPETAL SOCIAL   ALTERACAO DE SOCIOI  _u_ MINISTRADOR 

nas.: 

  
51 Mago 2015 

 

  

 

Dela 

- USO DA JUNTA COMERCIAL 

DECISÃO SINGULAR G DECISÃO COLEGIADA 

Homem) Emprasarlauaís) iguauals) ou samalhanlqs): 

ü 5'” E] 5"” Processo em ordem 
À decisão 

.f J' 

Data 

E] NAO __l_r__ E¡ NÃO _r__:__ Responsável 

Dela Responsável Data Responsável 

DECÉÀÓ SÍNGULÂR 2¡ Eúgànda 3o Exménda 4¡ Exigància S. Exigéncia 

D Processo em exigência. Mda despacho em folha anaxa) 

Processo deferido. Publique-se e arquivo-se. D E' ?Q5102 hi0. agtzgrnlê¡ _ _ _ _   eg m 

E Processo indeferido. Publique-sa.  U l E i 'auáa ?iq l., -n 1.3482 f . 

  
“ecssAo COLEGIADA 

E] Processo deferido. Publique-sea arquiva-so. 

L] Processo em exigência. (Vide despadlo em (olha anexa] 

é? 
E] Processo indeferido. Publique-se. wõsrouuguowouzms 

¡ ,v V_ merecem: 1510503114 

Data V g l ' -› "“ ' 

° a nluaoszzs . \ 
Presluuuus ou * :uma 

OBSERVAÇÕES 

JUNYA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS /' 
ceR-rmco o REGISTRO aos o numa-asma 

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n' 5488750 em 09/04/2015 da Empresa POSTO 4l ' 

Autenticação: 968190C9S469AAA814943BCD11B3B1BCF1B3B52A. Marineiy de . 

acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n" do protocolo 15/05031 1-3 e o código de s =~ 

assinada em 1310412015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 

   

    



“CARTÓRIO ALVARENGA" - 1” OFÍCIO DE NOTAS O¡ umumazmmsnmmmmãa? “m” 
Salem): 311094824_ l'. ,  

;N RECONHEÇO FORSEMELHANÇÂ AM3) FIRMJMS) DE: 
GERALDO AI.. ÉSTER ' _ 
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oou FÉ. a1¡ 101513: 
., v# À 

I-EICCNIÍECIIIEITG I Fill] 
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 CONFERIDA, com sm: DAJ m FOME 

   
lylnyâfêfqübêgyfw' .. 

_ ra Barros Goulart 
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2a ALTERAÇÃO_ÇONTRATUAL 

POSTO 4I LTDA 
CNPJ 06.049.272/0001-62 
REG. JUNTA 31206900464 

MITERMYER ALVES TERRA, brasileiro, casado sob regime de comunhão 
universal de bens, comerciante, residente a Rua DR. Higino, n.” 6, centro, 
Piumhi - MG, D.N. 02/07/1936, CI n.” M-1.225.964 expedida pela SSPMG, CPF 
017.112.616-53. GERALDO ALVES TERRA, brasileiro, casado sob regime de 
comunhão universal de bens, comerciante, residente a Ftua DR. Higino, n.” 145, 
centro, Piumhi - MG, D.N. 01/09/1941, Cl M-1.19B.135 expedida pela SSPMG, 
CPF 017.106.996-04. GUARACYR ALVES TERRA, brasileiro, casado sob 
regime de comunhão universal de bens, comerciante, residente a Rua DR. 
Higino, n.° 26. centro, Piumhi - MG, D.N. 13/01/1939, CI M-1.717.266 expedida 
pela SSPMG, CPF 017.104.196-87, únicos sócios componentes de uma 
sociedade empresaria limitada ,que gira nesta praça sob a denominação social 
da POSTO 4¡ LTDA ,de conformidade com seu contrato social , devidamente /'\ arquivado na MM. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob n” 

- 3120690046-1 em 18/12/2003 , inscrita no CNPJ 06.049.272/0001-62, resolvem, 
nesta data e de comum acordo, na melhor forma de direito , alterar a referida 
sociedade , medlantes as cláusulas e condições a seguir: 

1° - Nesta data retira-se da sociedade a Sr. .JURACYR ALVES TERRA, 
brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, comerciante. 
residente a Rua Itapecerica, n.” 490, APTO 101, Divinópolis - MG, Cep. 35.500- 
018, D.N. 14/10/1937, CI n.” 563.679 expedida pela SSPMG, CPF 017.104.436- 
34, que cede e transfere suas quotas na seguinte proporção: 

MiTERMYER ALVES TERRA adquire 5.000 cotas por R$ 5.000,00 
GERALDO ALVES TERRA adquire 5.000 cotas por R3 5.000,00 
GUARACYR ALVES TERRA adquire 5.000 cotas por R$ 5.000,00 

Retirando-se da sociedade, dando-lhe, bem como aos demais sócios, plena e 
geral quitação, para nada reclamar do passado, presente e futuro. 

2¡ - Em razão da alteração acima o Capital Social permanece no valor de 
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 60.000 quotas de valor nominal de R$1,00 (um 

E real), passa a ser dividido entre as sócias em igualdade de condições na seguinte 
proporção 

MITERMYER ALVES TERRA ........ .. 20.000 COTAS .......... .. R$ 20.000,00 
GERALDO ALVES TERRA........... 20.000 COTAS .......... .. Fl$ 20.000,00 /"'\ W GUARACYR ALVES TERRA ......... .. 20.000 COTAS  as 20.000,00  

 
3¡ A vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social corn a 

seguinte redação: 

1°. A sociedade tem sua sede e domicilio alterados nesta data para Ru 

Grijatva Soares Terra, n° 219 - Centro - Piumhi IMG, CEP. 37.925-000. 

CONFERIDA. CONORME I 

    I**-';._ .Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
'.  Certifico registro sob o n" 5488750 em 09/04/2015 da Empresa POSTO _ _ _ 

" Autenticação' 958190C984B9AAA814943BCD1183B1BCF1B3B52A. Marinely de Paula Bomfim - Secre ana-Geral. Para validar este documento, 

acesse wwwiucemg mg gov b: e informe n” do protocolo 15/050311-3 e o código de segurança 0xTs Esta cópia foi autenticada digitalmente e 
assinada em 13/04/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.  



29. O capital social é deR$ 60.000,00 ( sessenta mil reais ) dividido em, 
60.000 quotas de valor nominal Fl$ 1,00 ( um real ). integralizadas em moeda 
corrente do país e assim subscritas; 

MITERMYER ALVES TEF-IRA ........ .. 20.000 COTAS .......... .. R$ 20.000,00 
GERALDO ALVES TERRA ......... .. 20.000 COTAS  Ft$ 20.000,00 
GUARACYR ALVES TERRA ......... .. 20.000 COTAS .......... .. R$ 20.000,00 

60.000 COTAS F15 60.000,00 

3°. 0 objeto e comercio de Petróleo, óleo lubrificante e seus derivados. 
transporte de combustivel e serviços de lavação e limpeza de veículos. 
motocicletas, tratores ônibus e caminhões. 

4°. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem tica assegurado, em q igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se 
postas à venda, tormalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual 
pertinente. 

5!. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 

P mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
65. A administração da sociedade caberá a MITERMYER ALVES TERRA, 

GERALDO ALVES TERRA, GUARACYR ALVES TERRA, podendo os mesmos 
assinar em conjunto ou separadamente em negócios atinentes a mesma, sendo 
vedado aos sócios o direito de usar a sociedade em atividades alheias ao 
interesse objetivo social tais como: avais, endossos, hipotecas, garantias em favor 
de terceiros, salvo se exclusivamente em interesse desta, sendo que para os itens 
abaixo necessita da assinatura de todos os sócios ou por procurados legal deste: 

"bi A - Contratos de empréstimos bancários ou com terceiros 
B - Alienação de bens do Ativo imobilizado 
C - Aquisição de lojas de terceiros 

W 7*. Ao término de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas ¡uslllícadas de sua administração, procedendo à 
elaboração de inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 

*N econômico, cabendo aos sócios. na proporção de suas quotas, lucros ou perdas 
apurados. 

8°. Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.   

 
   

9°. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração assinada por todos os sócios. 

105. Os sócios poderão, de comum acordo. lixar uma retirada mens 
título de "pro labore". observadas as disposições regulamentares pertinente 

CONFERIDA, CO _FOR 
SITE DA JU TA 

S \§ 

u' Junta Comercial cio Estado de Minas Gerais  .V ' - c ;free rg ¡sgro sob o n” 5488750 em 09/04/2015 da Empresa POSTO 4I LTDA, Nire 31206900 e protocolo 150503113 - 01/04/2015.  - Aet l 't' 'g' 968190C9B469AAA814943BCD1183B1BCF1B3B52A. Marinely de Paula Bornlirn - Secretária-Geral. Para validar este documento. 

aÉleÊÉeICl/:ãlíi/.jucemg mg gov br e informe n” do protocolo 15/050311-3 e o código de segurança 0xTs Esta cópia lol autenticada digitalmente e 
assinada em 13/04/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. . 

  int '  
pág. 4/5  



113. Falecencio ou interditado sócio. a sociedade continuará suas atividades 
com os herdeiros, sucessores e o incapaz. 

12°. A sociedade poderá distribuir lucros periodicamente mediante 
levantamento de balancete ou da conta de lucros acumulados existentes no último 
balanço anual. 

13!. Não sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou dos sócios 
remanescente. o valor de seus haveres será apurado e iiquidado com base na 
situação patrimonial. à data da resolução, verificada em balanço especialmente 
levantado. 

14. Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão 
impedidos de exercer a administração da sociedade. por lei especial_ ou em 
virtude de condenação criminal. ou por se encontrarem sob os eleitos dela, a pena 
que veda. ainda que temporariamente. o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricaçâo. peita ou suborno, concussâo. peculato, ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa 
da concorrência. contra as relações de consumo, té pública, ou propriedade. 

15? Para fins de certificação digital e licitação os sócios podem assinar 
separadamente e dar procurações a terceiros para obtenção do mesmo. 

163. Fica eleito o foro da comarca de Piumhi, para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E por estarem assim juntos e contratados, tirmam o presente instrumento 
particular de Alteração Contratual em 3 ( três ) vias de igual teor e lorrna, fazendo- 
o tirme e valioso entre si e herdeiros, devendo uma via ser arquivada na MM. 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. 

/ EHALDO AIvEs TERRA 

  - 'Íñ-'a-sí"- 
'mim      EGIIEITD u: :inn- 

vo_94199   
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
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POSTO 41 LTDA 
NPJ: 060492721000162 - Insc. Estadual: 0010194240002 

Rua Grijalva Soares Terra, 219, Centro. 
Fone: 37-3371-1999 - Piumhi/MG - CEP 37.925-000 

E-mail: posto4i@grupoidealmg.com.br 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTOS As CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N°3I7/2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N°09/2017 

MENOR PRECO ITEM 

POSTO 41 LTDA, inscrita no CNPJ n° 06.049.272/0001-62, por intermédio de seu  representante legal, Sr. GERALDO ALVES TERRA, portador do Documento de 

Identidade n° MG - 1.198.135 SSP/MG e inscrito no CPF sob o n° 017.106.996-04, 

brasileiro, casado, empresário, residente à Rua Dr. Higino, 145, Piumhi-MG, 

DECLARA cumprir plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital 

de Licitação acima referenciado, a teor do art. 4°, VII da Lei Federal n° 10.520/02, sob 

pena de responsabilização nos termos da lei. 

Piumhi, 06 de novembro de 2017. 

GERALDO ALVES TERRA - Sócio. 

CPF: 017.106.996-04 u x 

Tõsimsxzrzmookeí'  
pos-ro 41 :igual 21 9 ç RUA cRuALvA soam ams m 

Emma¡ . “mass 



_ Autônomo de, Água e Esgoto 

:AL REGISTRO PREÇOS N° 09/2017 

À .de Empresa para o fornecimento de: Aditivo, gq 
-  Diesel 35-500, Oleo Lubrificante, Oleo Motor' e 

.e ãztifêtico, para veículos pertencentes o frota SAAE. 

FORNECEDORES: 
AMP MECÂNICA DE AUTOS EIRELLI-EPP 
.MÁXIMO PEÇAS es. PRODUTOS LTDA- EPP 

'PETROQUALY COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA 

PASTA 02 



 ua e Esgoto o e ' 

diretoriaexccutiva@saaepiumhi.com.br NPJ: 23.782.8l6I00 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 21| - 3 . -000 PIUMHIJMG - e efax 37-3371-1332 

PIQP% TAS COMERCIAIS 

/MÁXIMO PEÇAS & PRODUTOS 
é” L TDA -EPP 

/PETRO QUALY _COMERCIO E 
EXPO TA ÇAO L TDA 

/POSTO 4 I LTDA 

s/AMP MECÂNICA DE AUTOS 
@gx EIRELI-EPP 

/OPIL ORGANIZAÇÕES 
PIRA MIDE LTDA 



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

Piumhi - MG 

Abertura de propostas do processo de compra 317 I 2017 
:SÂV:  AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL s-soo. ÓLEOS LUBRIFICANTES (MOTOR E TRANSMISSÃO), 

| r¡.- -pyp-i-p. 1¡ 'i i.1¡.- rw. V 

Processo de licitação: 9 I 2017, modalidade: 8 Pregão ¡QQEIMBMHLMG 

       .Va 1    
04.335.223l0001-60 MAXIMO PEÇAS 8: PRODUTOS LTDA -EPP 
Número de parcelas: 12 Prazo p¡ primeira parcela: 7 dias 
Prazo de entrega: FUTURA E PARCELADA DE ACORDO Validade da proposta: 07/01/2018 

ÊQMÍAÊÊIEQÊÊÊl-QABES DO SAAE Valor da proposta: 17.363,00 
Aceitação: Proposta aceita 

05.245.166I0001-91 PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 
Número de parcelas: 12 Prazo p¡ primeira parcela: 7 dias 
Prazo de entrega: FUTURA E PARCELADA DE ACORDO Validade da proposta: 07l01I2018 

_ÂQMiÉAÉÉÊÊÊÊQAPES DO SAAE Valor da proposta: 520.179,25 
Aceitação: Proposta aceita 

06.049.272I0001-62 POSTO I LTDA 
Número de parcelas: 12 Prazo p¡ primeira parcela: 7 dias 
Prazo de entrega: FUTURA E PARCELADA DE ACORDO Validade da proposta: 07f01f2018 

ÊQIMNÊÉWÊÊÊÊÍQÉPES DO SAAE Vaior da proposta: 518.343,00 
Aceitação: Proposta aceita 

14.661.146I0001-92 AMP MECANICA DE AUTOS ElRELl-EPP 
Número de parceias: 12 Prazo p¡ primeira parcela: 7 dias 
Prazo de entrega: FUTURA E PARCELADA DE ACORDO Validade da proposta: 0710112018 

@QMÍÔÊÊIEQEÊQQAPES DO SAAE Vaior da proposta: 16.881,90 
Aceitação: Proposta aceita 

20.575.999I0001-04 OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA 
Número de parcelas: 12 Prazo p¡ primeira parcela: 7 dias 
Prazo de entrega: FUTURA E PARCELADA DE ACORDO Validade da proposta: 07/0112018 

'QQIMÍÔIÊQEQEÊÊÍQÊDES DO SAAE Valor da proposta: 501.180,00 
Aceitação: Proposta aceita 

Sistema: MGFcompras - AbeduraDePropostasDLrpt Págma 1 



Ao PREGOEI *É 

LOCAL: SEDE  _   
PRAÇA ZECA    = ~ 

MÁXIMO PEÇ , É 

CNPJ 04.335. .;.  
RUA ÚRSULA  _ 

BELO HORIZ o; , ; 



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

Piumhi - MG 

Proposta ao processo de compra: 317 I 2.017  04.335223I0001 60 MAXIMO PEÇAS 8. PRODUTOS LTDA -EPP 

Sistema: MGFCompras - 

Representante: MAURO FERREIRA PORTO Identificação: M324095wssPMG Aceito 

Validade prop.: 01/07/2018 W320 de 9009931 FUTURA E PARCELADA DE ACORDO COM AS NECE Proposta aceita 

comprovou MEIEPP 

Cod produto Descrição do produto Quantidade PreÇ° “mtáriü Total do item 

00000004371 AD|T|V0 ANTÍCORROSIVO PARA RADÍADOR 10,00 22:00 22000 

Marca/Modelo: PARAFLU I 

00000001953 ARLA 32 10,00 52,00 520,00 

Marca/Modelo: TOP ARLAI 

00000004309 GRAXA AZUL ( 20 KG ) 4,00 379,00 1.516,00 

- “N, Marca/Modelo: GRAXI 3 1 

00000001055 _GBAEAELÊIÊÍJÉIIPANTE A BASE DE SABÃO LITIOIGRAU 3,00 10900 557000 

Marca/Modelo: GRAXI 

00000000002 OLEO DIESEL 8-500 ORIGINAL 0,00 0.00 0'00 

Marcaftvlodelo: I 

00000002317 01-50 LUBRWCANTE R” 15W4° 40,00 219,00 8.760,00 

Marca/Modelo: FORTOILI 

00000001079 OLEO LUBRWCANTE 2°W50 30,00 14,00 420,00 

Marca/Modelo: DULUBI 

00000000360 OLEO LUBFUHCANTE 2T 20,00 15,00 300,00 

Marca/Modelo: PETROBRAS I 

00000001530 9559_ |_-_L_"_3_R_|F1§P§N_T_E 93_ _Fi-TA_ PEEEQEMANCE 5|STEM^ 5,00 210,00 1.050,00 

Marca/Modelo: FORTOILI 

00000002070 'Ol._Ep_I._UBR1FICANTE DE MOTOR DIESEL TURBINADO 15w40 500 21900 109500 
Í Marca/Modelo: FORTOILI 

00000001529 OLEO LUBR|FICANTE FREIO VEGETAL 10W30 ( 20 LT ) 4,00 23500 1.14000 

MarCaIModeIo: DULUB/ 

00000000725 ÓLEO LUBRIFÍCANTE TRANSMISSÃO 20W30 ( 20 LT ) 3_00 30500 91500 

MarcaiModeloz PETROBRÁS I 

00000004313 OLEO MOTOR 10W040 SN 1000 2200 22000 

Marca/Modelo: PETROLI 

00000001047 ÓLEO MOTOR SAE 20W4° 10,00 16,00 160,00 

MarcaIModeIo: PETROBRAS I 

00000004788 OLEO 3|NTET|C0 1°W4° 20,00 24,00 400,00 

Marca/Modelo: PETROLI 

Vator total da proposta: 17.363,00 

Página 1 



w ;jóia ZZL3EOUU°Í 
lnsc. Est.: 062.256788-006'1 l 

»ritmo PEÇAêS E PRODUTOS LTDA. - EPi 

Rua Úrsula Paulino, 357 - Lj. A 

sarrro Cinquentenário - CEP 30570-00( 

BELO HÔRIZONTF - MG 

Raãfàsoàr “A e MAxIMo PEÇAS ERODTOS LroAú- Ear; M O 

Nome Fantasia *T MAX PEÇAS 

CNPJ e 04335223/0001-30 

linííao Estadual ü 062425678800431 

'Endereço ñ RUA ÚRSULA PAULtNO N° 357 LOJA ACINQUENTENÁRIO BI-l/MG 

lTeiefonefF ax ñ 33373090 - 3337 455o 

l a REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA oo CONTRATO 

Nome do signatário (para assinatura do contrato) à CLÁUD") DA slLvA MACHEL 

Identidade do signatário É MG 4.623.911 SSPIMG 

Nacionalidade do signatário ú Brasiteiro 

'Estado civil É Casado 

'Proiisão "t Sooio I Gerente, admistrador 

[CPF do signatário 3 850.759.576-68 

Telefone , fax do representante ñ (31) 33873090 
tegal 

E rñ do representante legal '3 max .danie|e@hotmai|.oom 

Instrumento que outorga poderes a contrato social _ 

[Endereço B Nua Azaleia Branca n° 29, barro Havai, BHIMG 

'Pessoa para contato 'i' Daniele Santana Silva 

rrelefone fax 1* (31) 33878090 
IE - mail: t* max.danie|e@hotmaii.com |        

 Dados bancários Agência: 4829 Conta: 07183-8  
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento decorrente da concretização do objeto desta icitação será r 

do Serviço Autónomo de Água e Esgoto de PiJmhi-MG, por processo legal. após a compro ação da en 
condições exigidas e apresentação dos documentos tiscais devidos, no prazo de 07 (sete) - 's úteis; sob 

“ a 'o ro rata die sobre cvalor da fatu' 
        RUA úRsuLA PAULINO na 357 LOJA A CINQUENTENÁRIO BHTE P.30.664-03 _, 

TEL. 31 - 3387-3090 - E-MAIL. max.danie1etmai1.com .67 _ ã 



04 335 2231000160 
lnsc. Est.: 062.258788-0061 

ritmo PEÇAS E PRODUTOS LiDtt-EPl 

Rua Úrsula Paulino, 357 - LJ. A 

earrro Cinquentenario - CEP 30570-053(  O HOR|ZONTF -r MG 
entregue conforme condições deste Edita!, o pagamento ficará suspenso até seu recebimento definitivo.     
LOCAL DE ENTREGA: Todos os produtos serão entregues no arnoxarifado do SAAE à Praça Zeca Soares no 211- Centro Pumhi - 
MG 
PRAZO DE ENTREGA: os produtos será futura e parcelada, de acordo com as necessidades do SAAE, dentro da zona urbana do 

Municipe de Plimhi-MG. 
OBJETO: Este termo tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de: 
Aditivo, Arla , Graxa ,Óleo Diesel BS-SOO, Óieo Lubriticante. Óleo Motor e Óleo Sintético, para atender os veiculos e equipamentos 
pertencentes à frota oficial do SAAE de Piumhi - MG, sendo este fornecimento parcelado de acordo com as necessidades do SAAE, 

   
     

   CR|T RIO DE ACEITABILIDADE DO OBJETO: A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto à-quaidade do 
produtos fornecidos, bem como efetuar a substituição 'mediata. e totalmente às suas expensas de qualquer produto entregue 
comprovadamente adulterado ou hutilizável, portanto, fora das especifi ções técnicas e padrões de qualidade. 0 gestorrfiscal de 
contrato do SAAE não aceitará nem receberá qualquer produto com atraso, defeitos ou 'mperfeições em desacordo com as 

especificações e condições constantes deste Termo de Referência ou em desccnfcrmidade com as normas legais ou tecnicas 
pe .Entes ao obpto, cabendo ao contratado efetuar as substituições necessárias no prazo determinado neste Termo de Referência 
ou outro deñnido elo ester/fiscal de contrato, sob ena de aica o das san es le ais ou de rescisão contratual.     

  
   

DECLARAÇ O 
Declaro que nos preços propostos estarão 'ncluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, 
obrigações previdenciárias, fiscais, comerciais, trabalhistas, tarifas, e demais despesas 'nciclentes ou que venham a 'ncidir sobre o 

objeto desta ñcita ção. 
Declaro que os produtos estarão de acordo com a legislação pertinente,segundo as recomendações do fabricante de forma a garantir 

completa segurança e operacionalização da frota e equpamentcs do SAAE. 
Declaro ue aceitamos todos os termos do edital eseus anexos.-      

    Cod. Item ' Especificação Unid. Qua Marca Valor total 
Produto nt uni tario 

SAAE 
ADITIVO ANTICORROSIVO PARA RADIADOR: _ 

fluido sintético para uso em sistemas de 

arrefecimento de veículos automotivos, composto 
à base de monoetileno gliool, com 'nibidores 
orgânicos e horgânicos de czorrosão, eheva o  ponto de ebulição e baixa o ponto de 
congelamento da água, mantendo o motor 

04871 1 trabalhando na temperatura ideal, evitando a LT 10' PARAFLU R$22,00' R$220,00" 
fervura e o congelamento da água de refrigeração. 
Controla a corrosão e ferrugem dos componentes 
metáicos do motor, lubritica a bomba d'água e 

'nibe a formação de espuma. Recomendado para 
todo e qualquer sistema de refrigeração de 
veiculos automotores (motos, automóveis, 
caminhões, ônibus, tratores, etc.) Embalagem em 
frasco 1 litro. 

l 01953 2 ARLA 32, agente redutor iquido de NOX GL 10 TOP ARl_A R$52,00 R$520.00 .› 

automotivo, aproximadamente 32,5°/ode ureia grau 
premium e 67,5% de água de alta pureza 
Embalagem em galão de 20 litros. 

04809 3 Graxa Azul especial para rolamentos Composição: GL/ 04 GRAX R$379,00' R$1.516,00/ 
óleo mineral, sabão de lítio, aditivo e corante. ' 

Embalaqem em galão de 20 Kios 'i / /7 

z Á 
MAXIMO PEÇAS E ODUTOS L -EPP 

RUA ÚRSULA PAULINO N'-' 357 LOJA A CINQUENTENARIO BHTE - MG. CEP.3B.664-93G - 



01055 4 Graxa Lubrificante a base de sab ão de lítio. GL_ 03. GRAX R$189,00 R$567,00 / 
Composição: óleo mineral ,sabão de lítio NLOGl2 
e aditivos especiais Embalagem em galão de 20 
Kics 

l 00802 5 Óleo Diesel BS-500 original LT 144 - - . _ 

02317 6 Óleo tibriticante RT4 SAE 15W40. Composição: GL 40 FORTTL R$219,00' R$8.760,00»- 

óleos básicos selecionados e de ultima geração. 
Embalagem em galão de 20 litros ñ 1 

01879 7 Óleo lubrificante SAE 20W50 Composição: Óleo LT_ 30 › DULUB R$14,00 R$420,00 

mineral parafinbo com aditivos: detergente 
dispersante, antidesgaste, antioxidante, 
antiespumante e melhorador do indice de 
Vsoosidade. Embalagem em frasco de 1 LT . 

00360 8 OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS: óleo LT 20/ PETROBRAS R$15,00 , R$300,00 ›” 

_TX iibrificante mineral para uso em motores dois 7 

lubrificantes com nivel de desempenho 2T. 

Embalagem em frasco 1LT 

| 01530 9 Óleo Lubrificante de alta performance para GL 05. FORTOlL R$210,00' R$1.050.00wl 
Sistema Hidráuico Grau ISO VG 68. Campos¡ ção: 
Óleos básicos selecionados e adiivos de ultima 

Geração Embalagem em galão de 20 LT ñ 
01878 10 Óleo lubrificante de Motor diesel turbinado SAE GL. O5- FORTOIL- R$219,00 R$1.095,00/ 

15W40. Lubiifinte mn eral multivisccso para uso 
em motores diesel de elevada potência com alto 
poder de impeza e proteção contra o desgaste 
corrcsivc das partes 'nternas do motor. 

EmbLIageln em galão de 20 LT __ _¡ 
01529 11 Óleo Ubriñcante freio vegetal GL 04 DULUB R$285,00' R$1.140,00 ,a 

SAE10W30Composição: Óleo mineral derivado ' 

do petróleo e aditivos. Embalagem em galão de 20 
LT. / 

00725 12 Óleo lubrificante de transmissão 20W30Í GL 03 PETROBRAS R$305,00_ R$915,00' 
Composição: óleos básicos selecionados e 

aditivos de última geração Embalagem em galão 
A_ de 20 LT 

C- lã 13 Óleo motor SAE10W40. ” semissintetico LT 10 PETROL R$22,00. R$220,00- " 

mulliviscosc. Composição: mistura de óleo básico 
mineral e sintético mais aditivos Embalagem em 
frasco de 1LT 

01047 14 Óleo motor SAE 20W40-àlec lubrificante .mineral LT 10 PETROBRAS R$16,00- R$160,00 

mullivisccso. Embalageln em frasco de 1LT _ 
| 04788 15 Oleo sintético SAE10W40_ óleo lubrificante LT 20 PETROL R$24.00 R$480,00 

    

multiviscoso, 100% sintético. Embalagem em 
frasco de 1LT 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 17.363,00 dezessete m¡ , trezentos esessenta etres reais 

l 335 223/03001-60 
insc. Est.: 0622567880061 

MÁXI ' o P EÊRocurcs LTDA. -- EPP W100 PEÇAS E PRODUTOS LTDR-EPl 

CNPJ- 04.335.223/0001-60 ;ua Úrsula Patilino. 357 -LiÉàAOW 

MAURO FERREIRA PORTO - PROCURADOR  áairro crnquemenáno -CEP 3°5 ' cf 
3 , 

CPF: 558.370.186-20 - ID: MG 3.240.957 SSP-MG f_ 1  BE L0 H OR l Z O NTF - MG 
, " _ v 

MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTD -EPP J 

RUA ÚRSULA PAULINO N! 357 LOJA A CINOUENTENARIO BHTE - MG. CEP.30.664-O É 

 
Belo Horizonte. 08 de Novembro de 2     

   

   
.o. -P- 

> 





Serviço Aut. de Água e Esgoto .0 

Praça Zeca Soares, 211 ' 23782816/0 

Piumhi - MG 

Proposta ao processo de compra: 3171 2.017  052451661000191 PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 

Representante: GABRIEL TERRA GOULART Idenlificação: M15473758lSSPMG Aceito 

Validade prop.: 01/07/2013 Prazo de entrega: FUTURA E PARCELADA DE ACORDO COM AS NECE Proposta aceita 

Cod produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário Total do item 

00000004871 ADITIVO ANTICORROSIVO PARA RADIADOR 1000 20H32 283,20 

MarcaIModeIo: IPIRANGA I 

00000001953 ARI-A 32 10,00  ' 59,23 _ 592,30 

' Marca/Modelo: ARLA FOR! 

00000004309 GRAXA AZUL ( 20 KG I 4,00 415,45 1.651,80 

., ñ Marca/Modelo: PETRONAI I¡  00000001055 GRAEAELIÊIÊIPIÇANTE A BASE DE SABÃO LITIOIGRAU 300 22005 00255 
Marca/Modelo: IPIRANGA! 

00000000302 OLEO DIESEL 3-500 °R'G'N^L 144.000,00 3,49 502.550,00 

MarcafModeioz IPIRANGA¡ 

00000002317 OLEO LUBRWICANTE RT4 15W40 40,00 252,10 10.034,00 

MarcaIM0deIo: SHELL I 

00000001379  OLEO LUBRIFICANTE 20W50 30,00 16,97 509,10 

Marca/Modelo: IPIRANGA! ' 

00000000360 OLEO LUBRIFICANTE 2T 20,00 15,73 314,50 

Marca/Modelo: IPIRANGA! 

00000001530 01.53_ I__I_J_B_RIFICANTÉ 03 A_LTA_ PERFORMANCE SISTEMA 500 20000 104050 .n.-..... . . ..-.-.-..-..-.~ 

Marca/Modelo: IPIRAN/GAI' 

00000002873 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DIESEL TURBINADO 15W40 5,00 25174 1253,70 

MarcalModeIoz IPIRANGA! 

I 00000001529 OLEO LUBRIFICANTE FREIO VEGETAL 10w30 r 20 LT) 0500 0:00 0_00 

Marca/Modelo: I 

I 00000000725 OLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO 20W30 ( 20 LT ) 000 Ulgo O 00 

Marca/Modelo: r' 

00000004313 OLEO MOTOR 10W040 SN 1000 23.85 233,50 

Marca/Modelo: IPIRANGA¡ 

00000001047 OLEO MOTOR SAE 20W40 0,00 0,00 0,00 

MarcalModelo: l 

00000004780 OLEO SINTÉTICO 10W40 2030 30195 619100 

Marca/Modelo: IPIRANGA I 

Valor total da proposta: 520.179,25 

Sistema: MGFCompras - Página 1 
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Petro Qualy Comércio e Exportação Ltda 

cobranca@petroqualy.com.br CNPJ: 05.245.166/0001-91 
Av. Qucrobino Mourão Filho, 200- 37.925.000 Piumhi/MG Telefone 37- 3371-3343 

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

MENOR PREÇO POR ITEM 

MINUTA DE CARTA-PROPOSTA 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos itens abaixo discriminados, que integra o instrumento 

convocatório da licitação em epígrafe. 

1. IDENTIFICAÇÃO oo CONCDRRENTE: 
Razão social do Licitante: CNPJ: Petro Qualy Comércio e Exportação Ltda. 
Endereço: Av. Querobino Mourão Filho 200, Bela Visla. Piumhi-MG CEP: 37.925-000 

E-mail: cobranca@petroqualycombr Telefone: (37) 3371-3343 
Representante Legal: Nome: Alexandre Ferreira Goulart 
Identificação: Qualificação: Sócio Administrador 

Cod. Item Especificação Unid. Quant. Marca Valor Valor' 
Produto ' Unitário Total 

SAAE 
04371 1 ADITIVO ANTICORROSIVO PARA L¡ 1o 

- RADIADOR: fluido sintético para uso 
em sistemas de arrefecimento de 
veículos automotivos, composto à 

base de monoetileno glicol, 
com inibidores orgânicos e 

inorgânicos de corrosão, eleva o 

ponto de ebulição e baixa o ponto de 

congelamento da água, mantendo o 

motor trabalhando na temperatura 
ideal, evitando a fervura e o 

congelamento da água de 

refrigeração. Controla a corrosão e 

ferrugem dos componentes metálicos 
do motor, lubrifica a bomba d'água e 
inibe a formação de espuma. "' 
Recomendado para todo e qualquer 
sistema de refrigeração de veículos 
automotores (motos, automóveis, 
caminhões, ônibus, tratores, etc.). 

¡ph-anga, 28,82.' 288,20 a 

01953 2 Rtnlaeçragemefraesaalllldumo de GL 1o- . NOX automotivo, aproximadamente Arla For 59,23'.l 592.30 
32,5%de ureia grau premium e 
67,5% de água de alta pureza. 
Embalagem em galão de 20 
litros. 

04809 3 Graxa Azul especial para GL U4 I petmnas 41545 
rolamentos Composiçãmóleo ' ' 

mineral, sabão de lítio, aditivo e 
corante. Embalagem em galão de 
20 Kilos 

1.661,80 

01055 4 Graxa lubrificante a base de GL 03 -lpiranger _ 662 55 
sabão de lítio. Composição: óleo 220,85¡ ' 

mineral , sabão de lítio NLOGIZ e 

aditivos especiais . 

Embggem em galão de 20 Kilos 
ó¡ ' lB5-500 'o l Lar' 1 .ooo l” a . 00802 5 eo Dlese origina 1 44 _ plrang 3149. 502.560,00 



,Ar 

asízíêiatzaaf  
Á PETRO 3 

e UALY 
Petro Qualy (ulomércio e Exportação Ltda 

cobranca@pctroqua1y.com.br CNPI: 05.245.166/0001-91 
Av. Querobino Mourão Filho, 200- 37.925.000 Pium ÚÍMG Te ::fone 37- 3371-3343 

Cod. Item p Especificação Unid. Quant. Marca Valor Valor 
Produto ' Unitário Total 

SAAE É 

02317 6 Óleo lubrificante -RT4 SAE 15W40. GL ~ 40 Composição: óleos básicos selecionados e / She"" 252710: 10084.00 
de ultima geração. 
Embalagem em galão de 20 litros 

01879 7 Óleo lubrificante SAE 20W50 LT 30 , |pirang 
Composição: Oleo mineral parafinico com a 1697 50g_10 _ - 

aditivos: detergente dispersante, ' 

antidesgaste, antioxidante, 
antiespumante e melhorador do índice de 

viscosidade. 
Embalagem em frasco de 1 LT 

00360 8 OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS: óleo LT 20 _ 

lubrificante mineral para uso em motores lpirang 15:73 31450 
dois tempos a GASOLINA refrigerados a a 
ar, que exijam lubrificantes com nivel de 

desempenho 2T. 
Embalagem em frasco 1LT 

01530 9 Oleo Lubfifiíante de ÍÍIÍ GL 954 ¡püang 
performance para Sistema Hidráulico 
Grau ISO vc so. Composição: Óleos 

básicos selecionados e aditivos de ultima 

geração"" 
Embalagem em galão de 20 LT 

268310,* 1.340,50 

02373 10 Óleo lubrificante de Motor diesel GL 05, Ipirang 
turbinado SAE 15W40. Lubrificante a 
mineral multiviscoso para uso em 

motores diesel de elevada potência com 
alto poder de limpeza e proteção contra o 

desgaste corrosivo das partes internas do. 

motor. 
Embalagem em galão de 20'LT 

251-,74 1.258,70 

04733 15 Óleo sintético SAE1DW4D óleo LT- 2o ¡puang 3095 61900. 
lubrificante multivisíaêo, 100% sintético. r a 
Embalagem em frasco de 1LT 

04313 13 Oleo motor SAE10W40 semissintético ¡_-¡- 10 
multiviscoso. Composição: mistura 'de . ¡ph-:ang 28,85 288.50 
óleo básico mineral e sintético mais a 

v aditivos 
Embalagem em frasco de 1LT 

ma( :s: 0352049335. . 

Piumhi 06 de Novembro de 2017. _ 

Assinatura:  m  
Nome: Gabriel Terra Goulart . 

Qualificação: credenciado 





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

Piumhi - MG 

Proposta ao processo de compra: 317 I 2.017 

061141927210001 62 POSTO l LTDA 

Representante: JULIO LUIS FERREIRA ldentiñceção: M6.775.208¡SSPMG Aceito 

Validade prop.: 01/07/2018 PTOZO de enÍregaí FUTURA E PARCELADA DE ACORDO COM AS NECE Proposta aceita 

Cod produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário Total do item 

00000004071 ADITIVO ANTICORROSIVO PARA RADIADOR 10:00 20:00 23000 

MarCaIModeIO: PETRONAS I 

00000001953 ARI-A 32 10,00 59,00 590,00 

Marca/Modelo: ARLA FOR¡ 

00000004009 GRAXA AZUL ( 20 KG ) 0,00 0,00 0,00 

_ d Marca¡ModeI0:V_¡ 

213300000010155  A BASE DE SABÃO LITIOIGRAU 0_00 0_00 0_00 

Marca/Modelo: I 

00000000302 OLEO DIESEL 5-500 ORIGINAL 144.000,00 3,50 504.000,00 

Marcamflodelo: SHELL¡ 

00000002317 OLEO LUBRIFICANTE RT** 15W40 40,00 252,00 10.000,00 

Marca/Modem: SHELL¡ 

00000001079 OLEO LUBRIFICANTE 2°W5° 30,00 17,00 510,00 

MarcalModeloz PETRONAS ¡ 

00000000360 OLEO LUBRIFICANTE 2T 0,00 0,00 0,00 

Marca/Modelo: n' 

00000001530 _OLEO LllllB-_RIFIÉANTE_ ÊB A-LTA_ PERFORMANCE SISTEMA 5_00 26000 134000 ..._._... . .... . . .um-nn. 

Marca/Modelo: PETRONAS ¡ 

00000002370 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DIESEL TURBINADO 15W40 5_00 25100 125500 

MarcalModeioz PETRONAS I 

00000001529 OLEO LUBRIFICANTE FREIO VEGETAL 1OW30 ( 2D LT) 000 000 000 

Marcalmodelo: ¡ 

00000000725 ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO 2DW30 ( 20 LT) 000 0100 0100 

Marca/Modelo: ¡ 

00000004013 OLEO MOTOR 10W040 SN 10,00 20,30 203,00 

MarcaIM0deI0: SHELL¡ 

00000001047 OLEO MOTOR SAE 20W40 0,00 0,00 0,00 

Marca/Modelo: 1' 

00000004700 OLEO SINTÉTICO 1°W4° 0,00 0,00 0,00 

Marca/Modelo: ¡ 

Valor total da proposta: 518.343,00 

Sistema: MGFCompras - Página 1 



POSTO 4¡ LTDA. 
Rua Grijalva Soares Terra, N°219 - Centro 
Piumhi - MG CEP.: 37.925-000 

Fone: ;PABX (037) 3371-1999 E-MAIL:,posto4i@grupoidealmg.com.br 
CNPJ: 06.049.272I0001-62 I.E.: 0010194240002 

ANEXO II 
PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 317/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 

MINUTA DE CARTA-PROPOSTA 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do(s) item(s) abaixo discriminado(s), que integra o 
instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 
1. IDENTIFICAÇÃO oo CONCORRENTE: 
Razão social do Licitante: Posto 41 LTDA 

CNPJ: 06.049.272/0001-62 
Endereço: Rua Grijalvasoares Terra, 219 - Centro 
E-mail: posto4i@grugoidealmg.com.br 
Telefone/fax: (37) 3371-1999 
Representante Legal: Júlio Luis Ferreira 
Nome: Júlio Luis Ferreira 
Identificação: M-6.775.208 
Qualificação: Supervisor Administrativo 
Item Especificação Marca Unidade Quant. V. Unit. Valor Total 

ADITIVO ANTICORROSIVO PARA 

RADIADOR: fluido sintético para uso em 
sistemas de arrefecimento de veiculos 
automotivos, composto à base de monoetileno 
glicol, com inibidores orgânicos e inorgânicos 
de corrosão, eleva o ponto de ebulição e baixa 
o ponto de congelamento da água, mantendo o 

motor trabalhando na temperatura ideal. Petronas m 

1 evitando a fervura e o congelamento da água LT 10 R$28.00 R$280.00 
de refrigeração. Controla a corrosão e 

ferrugem dos componentes metálicos do 
motor, Iubrilica a bomba d'água e inibe a 
fonnaçao de espuma. Recomendado para todo 
e qualquer sistema de refrigeração de veiculos 
automotores-(motos, automóveis, caminhões, 
onibus, tratores, elc.). Embalagem em 
frasco 1 litro. 

ARLA 32, agente redutor liquido de NOX 
_ automotivo, aproximadamente 32,5%de ureia , K . 

2 grau premium e 57,5% de água de alta Arbfor( GL 10 - R$59,00 R$590,00 - 

pureza. 
Embalagem em galão de 20 litros. 
Graxa Azul especial para rolamentos 
Composição: óleo mineral, sabão de lítio. GL, 
aditivo e corante. Embalagem em galão de 
20 Kilos 

04 

Graxa lubriñcante a base de sabão de 

lítio. Composição: óleo mineral , sabão de lítio GL _ 

NLOGI2 e aditivos especiais . 

Embalagem em galão de 20 Kilos 

03 

5 Óleo Diesel BS-500 original Shell « LT 144.000 “.R$3,5O__ Rsísotkoooioo, « 

Óleo Iubriñcante RT4' SAE 15W40. 
Composição: óleos básicos selecionados e de 5h ¡¡ ' "mma geração_ e GL 40 R$252,00 R$113.080,00 

Óleo lubrificante SAE 20W50 
Composição: Óleo mineral paraflnico _com 

aditivos: detergente dispersante, antid sgaste, antioxidante, antiespumante emelhora or do Petmnas LV 3o' R$100 ~ R$51°'00 

indice de viscosidade. / Embalagem em frasco de 1 LT 

Embalagem em galão de 20 litros -  



OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS: óleo 

lubrificante mineral para uso em motores 
dois tempos a GASOLINA refrigerados a 
ar. que exijam lubrificantes com nivel de 
desempenho 2T.EmbaIage_m em frasco 
1LT 

LT e 20 _, 

Óleo Lubrificante de 'alta performance 

para Sistema Hidráulico Grau ISO VG 68. 
Composição: Óleos basicos selecionados e 

aditivos de última geração 
Embalagem em galão de 20 LT 

Petronas GL 05 ri$258,00 R$1.340,00 

Óleo lubrificante de Motor diesel 
turbinado SAE 15W40. Lubrificante mineral 
multiviscoso para uso em motores diesel de 

elevada potencia com alto poder de limpeza e 
proteção contra 0 desgaste corrosivo das 
partes internas do motor. 
Embalagem em galão de 20 LT 

Petronas 10 GL* 05- R$251,00 R$1.255,00 -' 

Óleo lubrificante freio vegetal 
SAE10W30.Composição: Óleo mineral 
derivado do petroleo e aditivos. 
Embalagem em galão de 20 LT. 

11 GL 04 

Óleo lubrificante de transmissão 20W30. 
Composição: óleos básicos selecionados e 
aditivos de última geração 
Embalagem em galão de 2D LT 

GL O3 

Óleo motor SAE10W40 semissintetico 
multiviscoso. Composição: mistura de óleo 
básico mineral e sintético mais aditivos 

Embalagem em frasco de 1LT 

Shell LT 13 10 R$288,00  " 

Óleo motor SAE ZDWtIO-oléo lubrificante 
mineral multiviscosoa 

Embalagem em frasco de 1LT 

14 LT 10 

Óleo sintético SAE10W40 óleo lubrificante 
multiviscoso, 100% sintético 
Embalagem em frasco de 1LT 

15 LT 20 

VALOR TOÍAL DOS PRODUTÓS: R$518.343,00 (QUINHENTOS E DEZOITO MIL TREZENTOS E QUARENTA E 
'mês REIAS) 

Condições Gerais: 
A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão. 

Piumhi, 8 de Novembro de 2017. 

Posto 4I LTDA. 

 67.716-80 

@animam-mí 
PosTo 4¡ LTDA. 
IIUABRIJALVASOARESTHRAMO 

carmo - 05937925900 
[glumm - mms eERALeJ 

 



Serviço Autônomo de Á e Esgoto de Piu 
Processo Licitatório n9 17/2017 
Pre " Presencial ng 00009/2017 
Dat : 8-11-2017 - Horário: 09:30 HS 

A0 PREGOEIRO DO 
SERVIÇO AUTÔNOM 
PROCESSO LICITATI 
PREGÃO PRESENCIA 
*ENVELOPE - 'PROPO 
LICITANTE: AMP MI 
(INPI: 14-,661146/0 
RUA ALVARINO ROI 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares_ 211 23.7820 

Piumhi - MG 

Proposta ao processo de compra: 317 I 2.017 

413611461000192 AMP MECÂNICA DE AUTOS ElRELl-EPP 

RHUAN FRANCISCO OLIVEIRA SILVA 

01/07/2018 

Representante: Identificação: MG12954729/ssPMG Aceito 

P920 de emrega? FUTURA E PARCELADA DE ACORDO COM AS NECE Proposta aceita Validade prop.: 

comprovou MEIEPP 

Sistema: MGFCDmpras - 

Cod produto Descrição do produto Quantidade Preç° unitárk? Total do item 

00000004371 ADITIVO ANTICORROSIVO PARA RADIADOR 10_00 5_70 5700 

Marca/Modelo: DEKKOI 

00000001953 ARLA 32 10,00 59,00 590,00 

Marca/Modem: ARLAFORI 

00000004009 GRAXA AZUL I 20 KG I 4,00 362,80 1.451,20 

(X Marca/Modelo: GTOILI \ f \ 
000000001055  A BASE DE SABÃO LITIOÍGRAU 3,00 10270 54300 

MarcalModeIo: GTOILI 

00000000002 OLEO DIESEL 8-500 ORIGINAL 0:00 0,00 0_00 

MarcalModeloz I 

00000002317 OLEO LUBRIFICANTE RT4 15W40 40,00 224,60 0.904,00 

Marcamiodelo: GTOILI a 

00000001079 OLEO LUBR|F|C^NTE 20W5° 30,00 12,50 375,00 

Marca/Modem: GTOILI 

00000000360 OLEO LUBRIFICANTE 2T 20,00 15,70 314,00 

Marca/Modelo: PETROBRAS I 

00000001530 9h59. .LPFIÊWLÉÕÊITÉ É? ã-Tñ ÊÊEEQÉM^NCE SBTEMA 5.00 176.00 880.00 

Marca/Modelo: GTOILI 

00000002570 OhEOJÍUBRIFICANTE DE MOTOR DIESEL TURBINADO 15W40 5,00 22730 1.13050 
Marca/Modelo: PETROLI 

00000001529 OLEO LUBRIFICANTE FREIO VEGETAL 1ow3o (2o LT ) 400 30930 1.235,50 

Marcalmodelo: GTOILI 

00000000725 ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO 20W30 ( 20 LT ) 3,00 31350 04050 

Marca/Modelo: GTOILI 

00000004013 OLEO MOTOR 10W04° SN 10,00 10,40 104,00 

Marca/Modelo: GTOILI 

00000001047 OLEO MOTOR SAE 20W40 10,00 17,20 172,00 

Marca/Modelo: PETROBRAS I 

00000004700 OLEO S|NTETICO 10W40 0,00 0,00 0,00 

Marcalmodelo: I 

Valor total da proposta: 16.881,90 

Página 1 



oficial do SAAE de Piumhi - MG, sendo este fornec'mento parcelado de acor 

 Mecânica de Autos Birch-EP 
RUA ALVARINO RODRIGUES DA SILVA, N? 05 - BAIRRO: EMIDINHO 

FONE: (37) 3323-5203 FAX: (37)3323-5208 
CNPJ: 14.661.146/0001-92 INSC. EST.: 0025024640098 

E-mail: vendasamp@yahoo.com 
CEP 35.582-000 - PAINS - MINAS GERAIS 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi 
Processo Licitatório n? 00317/2017 
Pregão Presencial m9 00009/2017 

Proposta de Preços 

Empresa: AMP MECÂNICA DE AUTOS EIRELI-EPP 

CNPJ: 14.661 .146/0001-92 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001 .87668000-99 
Endereço: Rua Alvarino Rodrigues da Silva, n°: 05 

BAIRRO: EMlDlNHO 

PAINS-MG CEP: 35582-000 

Telefone: (37)3323-5201 FAX (37) 3323-5200 

Dados Bancários: BANCO SICOOB CONTA: 110.449-7 AGENCIA: 3095 

Data: _ 08 de Novembro de 2017 

E-MAlL vendasamp@yahoo.com 

Rhuan Francisco Oliveira Silva 

Rua Manuel Lopes m9: 315 - Pains - MG 
Nome Representante: 

Endereço Representante 
Cargo na Empresa: vendem" 
Estado Civil Representante: Casadc' 

Identidade Representante: MG 13954-729 
CPF Representante: 1092375376451 
Nacionalidade Brãsileim 

d Outorga Poderes: PFOCUTEIÇãO 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, acatando todas as 

estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo: ' 

0B] ETO: 

Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para o 
fornecimento de: Aditivo, Arla, Graxa, Óleo Diesel BS-500, Óleo Lubrificante, ' 

Motor e Óleo Sintético, para atender os veículos e_equipamentos pertencentes 

O     
 

 



 - o A o 1 0 0 ;   - 

P' Mecanica tie Autos Eireli=EP . . 

RUA ALVARINO RODRIGUES DA SILVA, N9 05 - BAIRRO: EMIDINHO  
FONE: (37)3323-5203 FAX: (37) 3323-5208 

CNPJ: 14.661.146/0001-92 - lNSC. EST.: 0025024640098 

E-mail: vendasamp@vah'oo.com 
CEP 35.582-000 - PAINS - MINAS GERAIS 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi 
Processo Licitatório 119 00317 /2017 
Pregão Presencial n? 00009/2017 

FEM DESCR|ÇÃO UND oro MARCA VUN|T VTOTAL 
ADITIVO ANTICORROSIVO PARA RADIADOR: 
fluido sintético para uso em sistemas de 

arrefecimento de veículos automotivos, composto 
à base de monoetileno glicol, com inibidores 
orgânicos e inorgânicos de corrosão, eleva o 
ponto de ebulição e baixa o ponto de 
congelamento da água, mantendo o g 

motor trabalhando na temperatura ideal, p, 

#x 1 evitando a fervura e o congelamento da água de LT 10 DEKKO Rs SJO R$ 6100 
refrigeração. Controla a corrosão e ferrugem dos 

componentes metálicos do motor, lubrifica a 

bomba d'água e inibe a 
formação de espuma. Recomendado para todo e 

qualquer sistema de refrigeração de veículos 
automotores [motos, automóveis, caminhões, 
ônibus, tratores, etc.]. Embalagem em frasco 1 

litro. 
ARLA 32, agente redutor liquido de NOX _ automotivo, aproximadamente 32,5°/ude ureia . RS 59,00 RS 590,00 

2 grau premium e 67,5% de água de alta GL/ 10 ARLAFOR - 

pureza. Embalagem em galão de 20 litros. 
r 

Graxa Azul especial para rolamentos Composição: 
3 óleo mineral, sabão de lítio, aditivo e corante. GL 4 ' GTOIL 

Embalagem em galão de 20 Kilos 

RS 362,80 . RS 1.451,20 

Graxa lubrificante a base de sabão de 

,W 4 lítio. Composição: óleo mineral , sabão de lítio 
1 f! NLOGl2 e aditivos especiais . Embalagem em galão de 20 Kilos z x 

RS o,oo RS 0,00 , 

GL ç 3,. GTM Rs 182,70- RS 543,10 

5 ÓleoDiesel 135-500 original LT -144000 - 

Óleo lubrificante RT4 SAE 15w4o. 
6 Composição: óleos básicos selecionados e de 

ultima geração. 
Embalagem em galão de 20 litros 

GL: 40 6mm Rs 224,60 A Rs 8.984,00- 

Óleo lubrificante SAE 20W50 
Composição: Óleo mineral parafínico com _ 7 aditivos: detergente dispersante, antidesgaste, LT 30 l 

antioxidante, antiespumante e melhorador do l 

índice de viscosidade.  
Embalagem em frasco de_ 1 LT  

GTOU_ RS 12,50 R$ 375,00 r 



 Mecânica de Autos EiireÍ RUA ALVARINO RODRlGUES DA SILVA, N? 05 - BAIRRO: EMIDINHO 

FONE: (37) 3323-5203 FAX: (37) 3323-5208 
CN PJ: 14.661.146/0001-92 INSC. EST.: 0025024640098 

E-mail: vendasamp@yahoo.com 
CEP 35.582-000 - PAINS - MINAS GERAIS 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi 
Processo Licitatório H9 00317/2017 
Pregão Presencial m9 00009/2017 
Declaramos que nos preços indicados na proposta, estão computadas todas as despesas, mão de obra, custos 
diretos ou indiretos, os encargos necessários à execução do objeto, seguros em geral, royalties, taxas, impostos, 

tarifas, todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal e outras quaisquer despesas que se 

fizerem necessárias à boa execução do objeto deste Pregão e os demais custos que os compõem. 

Declaramos sob as penalidades da lei, e para fins de participação no Pregão em epígrafe que: Nos preços 
propostos estão inclusos todos os impostos, taxas, transporte, seguros e todas as demais despesas necessárias ao 
perfeito cumprimento da obrigação do objeto da licitação. concordamos e nos submetemos a todos os termos, 
normas e especificações do pertinente Edital, bem como às leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas 
incidam sobre a presente licitação; Declaramos que estamos de acordo com todas as normas deste edital e seus 

anexos. 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura dos envelopes de proposta. 

Local e prazo de Entrega: A entrega dos produtos será futura e parcelada, de acordo com as necessidades do 
' SAAE, dentro da zona urbana do Município de Piumhi-MG. Todos os produtos serão entregues no almoxarifado 

do SAAE à Praça Zeca Soares n? 211- Centro Piumhi -MG com exceção do combustível ITEM 05 do Anexo l- Termo 
de Referência do edital. 

Prazo de garantia: o objeto licitado terá garantia contra defeito de fabricação, de acordo com o exigido no Edital. 

Pagamento: O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela Tesouraria do 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG, por processo legal, após a comprovação da entrega do objeto 
licitado nas condições exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos, no prazo de 07 (sete) dias úteis; 

Declaramos que nos preços indicados na proposta estão computados todos os custos inerentes aos encargos 
financeiros e trabalhistas, fretes (ClF), cargas, identificação de Marca, descargas, despesas com embalagens, 
despesas com pessoal, impostos e quaisquer outros relacionados com o objeto do Edital sem qualquer ônus para 
ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi - MG, de modo que o valor proposto constitua a única e total 
.contraprestação pelo fornecimento do objeto do presente certame, sob pena de desclassificação. 

Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes do Edital e seus anexos bem como o disposto na Lei 

Federal n9 10.520 de 17/07/2002, e na Le¡ Federal n9 8.666/93, e suas atualizações. A AMP MECÂNlCA DE AUTOS 

EiRELI-EPP, CNPJ n.914.661.146/0001-92, com sede à Rua Alvarino Rodrigues da Silva, n9: 05, BAIRRO: EMlDlNHO 
Pains- MG declara que o objeto do certame será prestado e entregue conforme estipulado no Edital. 

Atenciosamente, 
Pains, 08 de Novembro de 017. 

AMP Mecânica? de Autos Eireli-EPP. 
CNPJ: 14.661.146/0001-92 

Rhuan Francisco Oliveira Silva 
CPF: 109.287.976-51 
RG: MG 12.954.729 





Serviço Aut. de Água e Esgoto  Praça Zeca Soares_ 211 

Piumhi - MG 

Proposta ao processo de compra: 317 I 2.017  20.575999¡000104 OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA 

Idenlíficaçãül M2531736¡SSPMG Aceito 

FUTURA E PARCELADA DE ACORDO COM AS NECE Proposta aceita 

Representante: 

Validade prop.: 

DANILO DE OLIVEIRA CASTRO 

01/07/2013 Prazo de entrega: 

Sistema: MGFCompras - 

Cod produto Descrição do produto Quaníidade PreÇ° “nitáfiü Total do item 

00000004371 ADITIVO ANTICORROSIVO PARA RADIADOR 10_00 2000 250,00 

Marca/Modelo: STP ¡ 

00000001953 ARLA 32 10,00 55,00 550.00 

Marca¡ModeI0: SERQUIMICA¡ 

00000004009 GRAXA AZUL (20 KG I 4.00 400,00 1.000,00 

\ "N Marcarmodelo: INGRAX¡ 

a *00000001055  A BASE DE SABÃO LITIÔÍGRAU 3h00 200,00 500|00 

" Marca/Modelo: IPIRANGA¡ 

00000000302 OLEO D|ESEL 5-500 ORIGINAL 144.000,00 3,35 432.400,00 

Marca¡M0deIo: IPIRANGA ¡ 

00000002317 OLEO LUBRIHCANTE RT4 15W40 40,00 240,00 9.600,00 

Marca/Modelo: SHELL¡ 

00000001379 OLEO LUBRIFICANTE 20W50 30,00 15,00 450l00 

Marca¡Modelo: PETRONAS ¡ 

00000000360 OLEO LUBRIFICANTE 2T 2000 15l00 300.00 

Marca/Modelo: IPIRANGA¡ 

00000001530 ?I-_EEÍFPFÍÊWEZNYTFÊ É”. ÂLÍQÊEÉÉQÊIIANCE “TEMA 5,00 250,00 1.250,00 

Marcallvlodelo: IPIRANGA¡ 

/00000002378 'OL-Ep-LUBRIFICANTE DE MOTOR DIESEL TURBINADO 15W40 5l00 24000 1200500 
' 00_ Marca/Modelo: LUBRAX¡ 

00000001529 OLEO LUBRIFICANTE FREIO VEGETAL 1ÚW30 ( 20 LT ) 4.00 300'00 120030 
Marca/Modelo: PETRONAS¡ 

00000000725 ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO 20W30 (20 LT ) 3,00 300,00 000.00 

Marca¡ModeIo: PETRONAS ¡ 

00000004013 OLEO MOTOR 10W040 SN "me 2500 250m¡ 

Marca¡M0deIo: LUBRAX¡ 

Marcalmodelo: ¡ 

00000004700 OLEO SINTETICO 10W40 2000 30.00 50000 

Marcamodelo: IPIRANGA¡ 

Valor total da proposta: 501 .1 80,00 
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 Posto Funil 
-» - P 'P' A _OPIL - Organização Pirâmide Ltda.  'Mais qualidade e melhor átentümentÓ 

I PROPOSTA COMERCIAL 
, PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2017 

' PROCESSO LICITATÓRIO N° 317/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do(s) item(ns) abaixo 
d¡scriminado(s), que integra o instrumento 
convocatório da licitação em epígrafe. , 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

Razão social do Licitante: OPIL ORGANIZAÇÕES PIRÂMIDE LTDA 
CNPJ: 20.575.999/0001-04 
Endereço: RUA PADRE ABEL, 638 - CENTRO - PIUMHI/MG 

E-mail: postofunil@yahoo.com.br 
Telefonelfax: (37) 3371-1572 
Representante Legal: DANILO DE OLIVEIRA CASTRO 
Identificação: RG - MG-2.531.736 E CPF: 103.311.746-34 
Qualificação: GERENTE ADMINISTRATIVO 

Cod. Item Especificação Uni Quant. Marca Valor Val 
Produto d- Unitário or 
SAAE Tot 

04871 1 ADITIVO ANTICORROSIVO PARA Lt '10 STI) R$ 28 00.. R$ 280 00 . _z › a 

RADIADOR: fluido sintético para uso 
em sistemas de arrefecimento de 
veiculos automotivos, composto à 
base de monoetileno glicol, com 
inibidores orgânicos e inorgânicos de 
corrosão, eleva o ponto de ebulição e 
baixa o ponto de congelamento da 
água, mantendo o motor trabalhando na 
temperatura ideal. evitando afervurae 
o congelamento da água de 
refrigeração. Controla a corrosão e 
ferrugem dos componentes metálicos do 
motor. lubritica a bomba d'água e inibe _ 

a formação de espuma. *K 
Recomendado para todo e qualquer 
sistema de refrigeração de veiculos 
automotores (motos, automóveis, 
caminhões. ônibus. tratores_ etc.). 
Embalagem em frasco 1 litro. 

01953 2 ARLA 32. agente redutor liquido de GL- 10 SERQUI R5 55,007' R$ 550,00 , 

NOX automotivo. aproximadamente 
32,5%de ureia grau premium e MICA p 
67,5% de água de alta pureza. 

Embalagem em galão de 20 I  E 
_ / litros. 

Rua Padre Abel; 638 - Centro - MG - CEP: 37925-000 

postofunil@yahoo.com.br - Fone: (37) 3371-1572 - Fax: (37) 3371-5150 

 



___________Postc› Funil 
- OPIL - Organização Pirâmide Ltda. 

Mais qualidade e melhor atendimento 

04809 Graxa Azul especial para 
rolamentos Composiçãozóleo mineral, 
sabão de lítio, aditivo e corante. 
Embalagem em galãode 20 Kilos 

04' INGRAX R$ 400,00 Rs 
' 1.600,00  

01055 ' Graxa lubrificante a base de sabão 
de Iltio. Composição: óleo mineral , 

sabão de lítio NLOGl2 e aditivos 
especiais. 
Embalagem em galão de 20 Kilos 

GL 03" IPIRANGA R$ 200,00 -R$ 600,00 x ' 

00802 
Óleo Diesel BS-500 original 

J 

LT 
/ 

'|44-000IP1RANGAR$ 3,35¡ . R$ 
482.400,00 X 

02317 Óleo lubriñcante RT4 SAE 15W40. 
Composição: óleos básicos selecionados 
e de ultima geração. 
Embalagem em galão de 20 
litros 

GL 40 SHELL _ R$ 240,00 "R$ 
9.600,00 « 

01879 Óleo lubrificante SAE 20W50 
Composição: Óleo mineral parafínioo 

corn aditivos: detergente 
dispersante, antidesgaste. 
antioxidante. antiespumante e 
melhorador do índice de viscosidade. 
Embalagem em frasco de 1 LT 

LT 30 PETRONAS Rg; 15,00 R$ 450,00 " 

00360 OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS: 
óleo 
lubrificante mineral para _uso em 
motores dois tempos a GASOLINA 
refrigerados- a ar. que exijam 
Iubriñcantes com nível de desempenho 
2T. 

Embalagem em 
1 LT 

frasco 

LT 20* ÍPÍRANGA R$ ISÇOO. .R$ 300,00' / 

01530 Óleo Lubrificante de alta 
performance para Sistema_ Hidráulico 
Grau ISO VG 68. Composição: Óleos 
básicos selecionados e aditivos de 
ultima geração 
Embalagem em galão de 20 

GL 05« 
IP1RANGAR$250,00-R$ 0/ 1.250,0 / 

02878 10 'Óleo lubrificante de Motor diesel 
turbinado SAE 15W40. Lubrificante 
mineral multiviscoso para uso em 

motores diesel de elevada potência 
com alto poder de limpeza e proteção 
contra o desgaste oorrosivo das partes 
internas do motor. ' 

Embalagem em galão de 20 

GL 05 LUBRAX_R$ 240,00. R$ 
1.200,00 

01529 11 Óleo lubrificante freio 
vegetal SAE10W30.Composição: 
Óleo mineral derivadodo petróleoe 
aditivos. Embalagem em galão de 20 

GL 04' PETRONAS R$ 300,00 R$ 
1.200,00 

  
v "Rua átdrü A001, 630 - .Centro  P 

postofunil@yahoo.com.br - Fone: (37) 3371-1572 - Fax: (37) 3371-5150 

, ¡A! il 
MG - CEP: 37925-000 

   



  #w500i 
 “T” OPIL - Organização Pirâmide Ltda. 
Mais qualidade e melhor atendimento 

'00725 12 Oleo lubrificante de GL 0a, PETRONAS R3 300,00_ R3 900,00 ' 
transmissão 20V\I30. Composição: 
óleos básicos selecionados e aditivos 

de última geração Embalagem em 
04313 13 Óleo motor SAE 10w40 _ LT 10, LUBRAX R5 25,001 R$ 250,00/ ,a 

semissubtético multiviscoso. ' 

Composição: mistura de oleo básico 
mineral e sintético mais adiditvos 
Embalagem em frasco de 1LT 

01047 14 Óleo 0 motor SAE 20w40- LT 1o _ 

oleo lubrificante mineral multiviscoso. 
Embalagem em frasco de 1LT_ 

04788 15 Óleo sintético SAE10W40 LT 2o, IPIRANGAR$ 30,00 R3; 500,00_ 
óleo lubrificantemultiviscoso, 100% 
sintético. Embalagem em frasco de 
1LT “ " 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 501.180,00 (Quinhentos e 
um mil e cento e oitenta reais) 

VALIDADE DA PROPOSTA: BODIAS. 

'PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: futura e parcelada, de acordo com 
as necessidades do SAAE, dentro da zona urbana do Municipio de Piumhi- 

MG. 

LOCAL DE ENTREGA: Todos os produtos serão entregues no almoxarifado 
do SAAE à Praça Zeca _Soares n° 211- Centro Piumhi -MG com exceção do 
combustível ITEM 05 do Anexo l- Termo de Referência do edital. 

PIUMHI-MG', 08 DE NOVEMBRO DE 2017. 

A o lL ORGANIZAÇÕ SPIRÂMIDE LT A' 
CNPJ: 20.575.999/0001-04 

DANILO DE OLIVEIRA CASTRO 
CPF: 103.311.746-34 

GERENTE ADMINISTRATIVO 

 

 
M 

RÍÂTadre Abel, 56538 Q cénirà - Piuml1i - iris - (EP: 37.955-600 

postofunil@yahoo.com.br - Fone: (37) 3371-1572 -' Fax: (37) 3371-5150 

  



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 9/ 2017 

Protocolo: 13573/2017, OB-nov-2017 11:31 

Na data e hora do protocolo referenciado acima, reuniram-se o pregoeiro e sua comissão de apoio, abaixo 
assinada, a fim de realizar a abertura das sobrecartas contendo as propostas enviadas pelas empresas licitantes, 
constantes deste processo, para a aquisição dos objetos do certame, ora licitado, conforme convocação, em 
atendimento à licitação referida acima. iniciados os trabalhos, o pregoeiro e a comissão receberam e abriram os 
envelopes a eta 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. 

tora: 1 ANTICORROSIVO MWM 9019305600 4 ( GERADOR siTIo PÁMELA) 

Classif Autor da proposta inicial 

1 14.661 .146/0001-92 AMP MECANICA DE AUTOS ElRELi EPP 

Aceitação do lance  Lance caduco    
  06.049.272/0001-62 POSTOiLTDA 28,00 Lance caduco   a: 

28 82 Lance inicial > 10%  05.245.166/0001-91    
PETRO QUALY COMERC|O E EXPORTACAO LTDA 

    
06049272/0002 PST | LTDA Lance de desistência 

  14.661.146/0001-92  AMP MECANlCA DE AUTOS EIRELI EPP Lance ñnal disputa 

LOTE: 2 ARLA 32 

\ssif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance 

1 04 335 223/0001-60 MAXIMO PECAS PRODUTOS LTDA EPP 52,00 Lance caduco     
  06.049.272/0001-62 POSTO I LTDA Lance caduco  

05245166001-91 PETRO QUALY COMERC|O E EXPORTACAO LTDA Lance inicial > 10%    
14.661.146/0001-92 AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI EPP Lanc caduco        

04.335 223/0001 -60 MAXIMO PECAS PRODUTOS LTDA EPP Lance caduco 

  14.661.146/0001-92 AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI EPP Lance de desistência 

  04.335.223/0001-60 AXIMO AS PRODUTOS LTDA EPP Lance caduco 

Sistema: MGFCompras - ProposlaEnicialDePregaom.rpt ' 



Piumhi - MG 
Sistema: Materiais. Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 9 I 2017 

Protocolo: 13573/2017, 08-nov-2017 11:31 

Na data e hora do protocolo referenciado acima, reuniram-se o pregoeiro e sua comissão de apoio, abaixo 
assinada, a fim de realizar a abertura das sobrecartas contendo as propostas enviadas pelas empresas licitantes. 
constantes deste processo, para a aquisição dos objetos do certame, ora Iicitado, conforme convocação, em 
atendimento à licitação referida acima. Iniciados os trabalhos, o pregoeiro e a comissão receberam e abriram os 
envelopes a ela encaminhados, e classificaram as propostas iniciais conforme os termos da legislação afim e os termos 
do edital, apresentando ao final a seguinte firma, conforme documentação anexa rubricada pelo pregoeiro e os 
membros da comissão. 

"W 
15 20 575 999›'0001-04 OPlL ORGANIZACOES PlRAMlDE LTDA 45,00 Lance caduco 

0604221006 _POSTO l LTDA 

043352231000150 IMO PECAS PRODUTOS LTD EPP Lance caduco 

20 575 999/0001-04 OPlL ORGANIZACOE IRAMIDE LTDA H u Lance caduco 

0602720001452 POSTO I LTDA i Lance cadu 

041535221310001 B0 MAXIM PECAS PRODUTOS LTDA EPP Lance caduco 

0.575.999l0001-04 OPiL ORGANIZAÇÕES PIRAMIDE LTDA Lance de desistência 

06.049.272/0001-62 

0B 049 272/0001-62 

0 .04 .27210001 -62 

061149272000162 

06.049.272/0001-62 

0604927211001 -62 

06 049 27210001452 

060492720001452 

POSTO | LTDA 

POSTO l LTDA 

POSTO l LTDA 

POST l LTDA 

POSTO l LTDA 

POSTO | LTDA 

POSTO l LTDA 

POSTO I LTDA 

Lance cduco 

Lance caduco 

ance caduco 

Lance caduco 

Lance caduco 

Lance caduco 

Lance caduco 

me 

Lance caduco 

Sistema: MGFCompras - PropostalnicialDePregaom_rpt * 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
23782816/0 

Sistema: Materiais, Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 9/ 2017 

Protocolo: 13573/2017, 08-nov-2017 11:31 

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. 

 45 06.049.272/0001-62 POSTO l LTDA 39,30 Lance caduco 

06 049 272/0001-2 POSTO l LTDA     3B 0 Lance caduco 

n 9 06.049.272/0001-62 POSTO | LTDA - 38,70 Lance caduco 

51 6 049272/00-62 POTO I LTDA v. u. 38,40 anc caduco 

53 06.2/0001-62 POSTO l LTDA Lance caduco 

55 06 049 272/0001 -62 POSTO I LTDA H N n u. Lance de desistência 

57 04.335.223/0001-60 MAXIMO PECAS PRODUTOS LTDA EPP 37,60 Lance final vencedor 

,JxOTEz 3 GRAXA AZUL 
ulassif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance 

 2 04 335 223/0001-60 MAXIMO PECAS PRODUTOS LTDA EPP 379,00 Lance caduco  
 

4 05.245.166/0001-91 Lance inicial > 10% 
th? 

6 04.335.223/0001-60 362,00 Lancecaduco    8 20.575.999/0001-04 Lance cad uco    OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA         
10 14.661.146/0001-92 AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI EPP Lance caduco    12 04 335 223/0001-60 MAXIMO PECAS PRODUTOS LTDA EPP Lance caduco 

a  
Sistema: MGFCompi-as - PropostainicialDePregaoot .rpt " PÉQÍNÉ¡ 3 9\ 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
2378281610 

Sistema: Materiais, Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 9 I 2017 

Protocolo: 13573/2017, 0B-nov-2017 11:31 

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 iicitantes, 
constantes deste processo, para a aquisição dos objetos do certame, ora Iicitado, conforme convocação, em 
atendimento a licitação referida acima. iniciados os trabalhos, o pregoeiro e a comissão receberam e abriram os 
envelopes a eia encaminhados, e classificaram as propostas iniciais conforme os termos da legislação afim e os termos 
do edital, apresentando ao final a seguinte firma, conforme documentação anexa rubricada pelo pregoeiro e os 
membros da comissão. 

W 
x' 14 20.575.999/0001-04 OPiL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA 354,00 Lance caduco  
      

Lance caduco 

Lance caduco 

14 661 146/0001-92 AMP MECANICA DE AUTOS ElRELi EPP 

 04 335 22310001-60 MAXIMO PECAS PRODUTOS LTDA EPP 

   
2057599910001 04 OPIL ORGANIZAÇÕES PIRAMIDE LTDA Lance caduco 

14.1.146I0001-92 AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI EPP 

 
03223/0001-60 MAXIMO PECAS RODUTOS LTDEP Lance caduco     
20.575.999l0001-04 OPIL ORGANIZACOES PiRAMlDE LTDA Lance caduco 

Lance caduco   
 14 661 146f00O1-92 AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI EPP 

    
O4 335 223/0001-50 MAXIMO PECAS PRODUTOS LTDA EPP Lance caduco 

u» -N- 

Lance caduco   20 575 99910001434 OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA 

     
14.661 14 10001 92 AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI EPP Lance de desistência 

04.335.223/0001-60 MAXIMO PECAS PRODUTOS LTDA EPP   Lance final disputa 

LOTE: 4 GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO LITIOIGRAU N.L.G.I 2 

Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance 

1 14 651 14610001-92 AMP MECANICA DE AUTOS E|RELI EPP 182,70 Lance caduco 

 
Sistema: MGFCompras - PropostalnicialDePregaoo1.rpt * Págma? 4 É* 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
23782816/0 

Piumhi - MG 
Sistema: Materiais, Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 9 I 2017 

Protocolo: 13573/2017, 08-nov-2017 11:31 

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. 

"É 
3 20 575 999/0001 04 OPIL ORGANIZACOES PlRAMlDE LTDA 200 00 Lance caduco       

257999/0001-04 OPIL ORGAN|ZACOES PlRAMlDE LTDA 180,00 Lance caduco 

    
14.661.146/0001-92 AMP MECANiCA DE AUTOS EIRELI EPP 

   
 04 335 223/0001-60  MAXIMO PECAS PRODUTOS LTDA EPP Lance caduco 

    20.575.999/0001-04  OPlL ORGANlZACOES PlRAMlDE LTDA Lance caduco 

      
AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI EPP   14.661.146/0001-92 Lance caduco 

 04 335 223/0001 ~60 MAXIMO PECAS PRODUTOS LTDA EPP Lance caduco 

  
  20.575.999/0001-04 OPIL ORGANIZACOES PlRAMlDE LTDA Lanc de des' té          

mms» 

14.661.146/0001-92 AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI EPP Lance de desistência 

 04.335.223/0001-60 Lance final disputa  MAXEMO PECAS PRODUTOS LTDA EPP 
"ü   

LOTE: 5 OLEO DIESEL s-soo ORIGINAL 

Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance 

1 2o 575 999/0001-04 OPIL ORGANIZACOES PlRAMlDE LTDA 3,35 Lance caduco       
3 06049272/0001 62 POSTO l LTDA 

5 05.245.166/0001-91 

Lance caduco 
m om,- 

 PETRO QUALY COMERC1O E EXPORTACAO LTDA   Lance caduco 

Sistema: MGFCompras - PropostalniciaIDePregaoU1.rpt ' Página: 5 ;E 



  Serviço Aut. de Água e Esgoto _ç p” 
23782816/0 Praça Zeca soa ,  " 

Piumhi - MG 
Sistema: Materiais. Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 9 / 2017 

Protocolo: 13573/2017, 08-nov-2017 11:31 

Na data e hora do protocolo referenciado acima, reuniram-se o pregoeiro e sua comissão de apoio, abaixo 
assinada. a fim de realizar a abertura das sobrecartas contendo as propostas enviadas pelas empresas licitantes, 
constantes deste processo, para a aquisição dos objetos do certame, ora licitado, conforme convocação, em 
atendimento à licitação referida acima. Iniciados os trabalhos, o pregoeiro e a comissão receberam e abriram os 
envelopes a ela encaminhados, e classificaram as propostas iniciais conforme os termos da legislação afim e os termos 
do edital, apresentando ao final a seguinte firma, conforme documentação anexa rubricada pelo pregoeiro e os 
membros da comissão. 

7 06 049 272/0001 62 POSTO I LTDA 3,30 Lance de desistência                  
   

20.575.999/0001-04 OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA Lance caduco 

Lance caduco 

Lance caduco 

Lance caduco 

Lance caduco 

1 . 

20 575 999/0001-04 Lance caduco 

  20.575.999/0001-04 OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA Lance caduco 

 20.575.999/0001-04 OPIL ORGAMZACOES PIRAMIDE LTDA Lance caduco      OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA    20.575.999/0001-04 Lance de desistência 

27 05.245.166/0001-91 PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 3.13 Lance final vencedor 

LOTE: 6 OLEO LUBRIFICANTE RlMULA R4 15W40 ( GERADORES ) 

Classif Autor da proposta inicial Aceitação do lance   
  
 _W 

2 14.661 146/0001 92 AMF' MECANÍCA DE AUTOS EIRELI EPP 

4 06.049.272/0001-62 POSTOILTDA 

Sistema: MGFcompras - PropostalnicialnePregaoot .rpt " Página: 5  



_ Serviço Aut. de Água e Esgoto É 

" 23782816/0 Praça Zec    M” " 
Piumhi - MG 

Sistema: Materiais, Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 9 I 2017 

Protocolo: 13573/2017. 08-nov-2017 11:31 

Na data e hora do protocolo referenciado acima, reuniram-se o pregoeiro e sua comissão de apoio, abaixo 
assinada, a fim de realizar a abertura das sobrecartas contendo as propostas enviadas pelas empresas licitantes, 
constantes deste processo, para a aquisição dos objetos do certame, ora licitado, conforme convocação, em 
atendimento à licitação referida acima. iniciados os trabalhos, o pregoeiro e a comissão receberam e abriram os 
envelopes a ela encaminhados, e classificaram as propostas iniciais conforme os termos da legislação afim e os termos 
do edital, apresentando ao ñnal a seguinte firma. conforme documentação anexa rubricada pelo pregoeiro e os 
membros da comissão. 

6 20.575.999/0001-04 OPlL ORGANIZACOES PlRAMlDE LTDA 

     
 

04.5.2200 M " DU'TD EP ' " 217,90 Lance de desistência 
;à 

14.661.146/0001-92 AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI EPP Lance caduco 
w, 

AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI EPP  
145614/01-92 AM ANICA DE AUTS ElLl EPP 

14.661.146/0001-92 AMP MECANICA DE AUS ILI EPP 

14 661 146/001-92 P MECANI DE AS EIRL n 
14.661.146/0001-92 AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI EPP Lance caduco 

14.661.146/0001-92 AMP MECANICA DE AUTOS ElRELl EPP Lance caduco 

14 661 146/0001-92 AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI EPP Lance caduco 

14 661 146/0001 92 AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI EPP 

LOTE: 7 OLEO LUBRIFICANTE 20W50 

Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance 

14.661.146/0001-92 AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI EPP 12,50 Lance caduco 

n 

3 2057599/001-04 OPIL ORGANIZACES PIRAMIDE LTDA Lance caduco   
Sistema: MGFCompras - ProposlalnicialüePregaoo1.rpl* Página: 7 a 



 Serviço Aut. de Água e Esgoto  
= 23782816/0 Praça Zeca e.:  

Piumhi - MG 
Sistema: Materiais, Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 9 / 2017 

Protocolo: 13573/2017, 08-nov-2017 11:31 

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. 

5 06.049.272/0001-62 POSTO l LTDA 17,00 Lance inicial > 10% 

 

4.335.23/01-60 AXO PECAS D LD EP    H   q ace duo 

20 575 999/0001-04 OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA Lance caduco 

14.661.146/0001-92 AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI EPP Lance cad o 

04.335.223/0001-60 MO PECAS PRODOS LTDA EPP z Lance de desistência 

20.575.999/0001-04 OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA Lance caduco 

20.575.999/0001-04 OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA 7 Lance de desistência   
n¡  14.146/0192 AMP ECNICA TO II EPP 8150 Lance final vencedor 

LOTE: 8 OLEO LUBRIFICANTE 2T 

Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance 

E 2.7.999/001-04 OPILORANIZACOES PIRAMIDE LTDA Lance caduco 

05.245.166/0001-91 PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 15,73 Lance caduco 

14 661 146/0001-92 AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI EPP 

8 04.335.223/0001-60 MAXlMO PECAS PRODUTOS LTDA EPP 

10 14.661.146/0001-92 AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI EPP 

Sistema: MGFCompras - PropostalnicialDePregaoot.rpt ' PáQÍnaI 3 
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z Serviço Aut. de Água e Esgoto 
' 23782816/0 

Sistema: Materiais, Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 9 l 2017 

Protocolo: 13573/2017, 0B-nov-2017 11:31 

Na data e hora do protocolo referenciado acima, reuniram-se o pregoeiro e sua comissão de apoio, abaixo 
assinada, a fim de realizar a abertura das sobrecartas contendo as propostas enviadas pelas empresas licitantes, 
constantes deste processo, para a aquisição dos objetos do certame, ora licitado, conforme convocação, em 
atendimento à licitação referida acima. Iniciados os trabalhos, o pregoeiro e a comissão receberam e abriram os 
envelopes a ela encaminhados, e classificaram as propostas iniciais conforme os termos da legislação afim e os termos 
do edital, apresentando ao final a seguinte firma, conforme documentação anexa rubricada pelo pregoeiro e os 
membros da comissão. 

12 04 335 223/0001 60 MAXIMO PECAS PRODUTOS LT A EPP 14,29 Lance caduco 

14.661.146/0001-92 AMP MECANICA DE AUTOS ElRELI EPP Lance caduco 

05.245.166/0001-91 PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA Lance caduco 

ig. 

04.335.223/0001-60 MAXIMO PECAS PRODUTOS LTDA EPP Lance caduco 

14 661 146/0001-92 AMP MECANICA DE AUTOS ElRELl EPP Lance de desistência 

22 04.335.223/0001-60 MAXIMO PECAS PRODUTOS LTDA EPP 13,90 Lance final vencedor 

LOTE: 9 OLEO LUBRIFICANTE 68 ALTA PERFORMANCE SISTEMA HlDRAULlCA GRAU ISO VG 

Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance 

04 335 223/0001-50 MAXlMO PECAS PRODUTOS LTDA EPP Lance caduco 
m: m . 

e 

06 049 272/0001-62 POSTO l LTDA Lance inicial > 10% 

20 575 999/0001 -04 Lance caduco 

14.661.146/0001-92 AMP MECANICA DE AUTOS ElRELI EPP 

04.335.223/0001-60 MAXIMO PECAS PRODUTOS LTDA EPP Lance caduco 

20.575.999/0001-04 OPIL ORGANIZACOES PlRAMlDE LTDA 159,00 Lance de desistência 

14.661.146/0001-92 AP MECANICA DE AUTOS ElRELl EPP 169,00 Lance iinal disputa 

Sistema: MGFcompras - PropostalniciaiDePregaom.rpt ' Página? 9 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
2378281610 Praça Zeca Soa 

Piumhi - MG 
Sistema: Materiais, Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 9/ 2017 

Protocolo: 1357312017, 0B-nov-2017 11:31 

Na data e hora do protocolo referenciado acima, reuniram-se o pregoeiro e sua comissão de apoio, abaixo 
assinada, a tim de realizar a abertura das sobrecartas contendo as propostas enviadas pelas empresas licitantes, 
constantes deste processo, para a aquisição dos objetos do certame, ora licitado, conforme convocação, em 
atendimento à licitação referida acima. Iniciados os trabalhos, o pregoeiro e a comissão receberam e abriram os 
envelopes a ela encaminhados, e classificaram as propostas iniciais conforme os termos da legislação afim e os termos 
do edital, apresentando ao final a seguinte firma, conforme documentação anexa rubricada pelo pregoeiro e os 
membros da comissão. 

“L 
LOTE: 10 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DlESEL TURBINADO 15W40 

Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance 

1 04.335.223/0001-60 MAXIMO PECAS PRODUTOS LTDA EPP 219,00 Lance caduco  4.31%: 

  
 20.575.999/0001-04 OPIL ORGANIZAÇÕES PIRAMIDE LTDA  240,00 Lance caduco 

    
05.245.166/0001-91 PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA  

  14 661 146/0001-92 AMP MECANICA DE AUTOS ElRELl EPP       
Lance caduco 

20 575 999/0001 04 OPIL ORGANEZACOES PIRAMI Lance caduco  
Lance caduco        

 
04.335.223/0001-60 MAXIMO PECAS PRODUTOS LTDA EPP 

141361141000092 AMP MECANICA D AUTOS ElRELl EPP Lance caduco                

20.575.999/0001-04 OPIL ORGANIZOES PIRAMIDE LTDA Lance caduco 

04.335.223/0001-60 MAXIMO PECAS PRODUTOS LTDA EPP  Lance caduco 

14.661.146/0001-92  AMP MECANICA DE AUTOS ElRELl EPP Lance caduco 

  20 575 999/0001-04 OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA 

23   04 335 22310001-60 Lance caduco   
MAXIMO PECAS PRODUTOS LTDA EPP 

  14 661 146/0001 92 Lance dsrstêncra n 

AMP MECANICA D  

 
04.335.223/0001-60 MAXIMO PECAS PRODUTOS LTDA EPP n n 195,00 ance final encedr H 

Sistema: MGFCompras - PropostalnicialDePregaoo1.rpt * Página: 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Sistema: Materiais, Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 9 I 2017 

Protocolo: 13573/2017, 0B-nov-2017 11:31 

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. 

LOTE: 11 OLEO LUBRIFICANTE FREIO VEGETAL 10W30 

Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance     OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA Lance caduco   20.575.999/0001-04 

14.661.146/0001-92 AMP MECANICA DE AUTOS EIRE! EPP K Lance caduco n     
um. 

Lance caduco     
 04.335.223/0001-60 MAXIMO PECAS PRODUTOS LTDA EPP      20.575.999/0001-04 OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA     

Lance caduco 

     
14 661 146/0001-92 AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI EPP 259 90 Lance caduco 

Lance caduco 

249,00 Lance caduco 

24-4,90 Lance caduco 

  04 335 223/0001 60 MAXIMO PECAS PRODUTOS LTDA EPP 

   .A à    
20 575999/0001 04 OPIL ORGANIZACOES PIRAMlDE LTDA     14.661 .146/0001-92 AMP MECANICA DE AUTOS EiRELI EPP    04.335.223/0001-60 MAXIMO PECAS PRODUTOS LTDA EPP Lance caduco   

.sã 

OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA  20.575.999/0001-04 Lance caduco         
    14.661.146/0001-92 AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI EPP Lance caduco 

  24   04.335.223/0001-60 MAXIMO PECAS PRODUTOS LTDA EPP Lance caduco 

26 20.575.999/0001-04 OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA 229,00 Lance caduco 

Sistema: MGFCompras - PropostalnicialDePregaom.rpt * Página: Hícx 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 9 I 2017 

Sistema: Materiais, Subsistema: Compras e licitações 

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. 

14.661.146/0001-92 

041135223/0001 -60 

20.575.999/0001-04 

14 661 146/0001-92 

04 335 223/0001 60 

20 5753991000 -04 

14.561.146/0001-92 

04.335.223/0001-60 

20.575.999/0001-04 

m:: 

14.661.146/0001-92 

04.335.223/0001-60 

04 335 223/0001 -60 

AMP MCANICA DE AUTOS |ELI PP 

MAXIMO PECAS PRODUTOS LTDA EPP 

OPIL ORGANIZAÇÕES PIRAMEDE LTDA 

AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI EPP 

MAXIMO PECAS PRODUTOS LTDA EPP 

OPIL ORGANIZACOES PIRAMDE DA 

AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI EPP 

MAXIMO PECAS PRODUTOS LTDA EPP 

OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA 

AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI EPP 

MAXIMO PECAS PRODUTOS LTDA EPP 

MAXIMO PECAS PRODUTOS LTDA EPP 

Lance caduco 

Lance caduco 

Lance caduco 

Lance caduco 

Lance caduco 

Lance caduco 

Lance caduco 

Lance final disputa 

Protocolo: 13573/2017, 08-nov-2017 11:31 

LOTE: 12 ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO zowao (RETRO) 

Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance 

1 20.575.999/0001-04 OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA 300,00 Lance caduco 

Sistema: MGFCompras - PropostalnicialnePregaoo1.rpt * Página: 
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Piumhi - MG 
Sistema: Materiais. Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do preão 9 I 2017 

Protocolo: 13573/2017, 08-nov-2017 11:31 

Na data e hora do protocolo referenciado acima, reuniram-se o pregoeiro e sua comissão de apoio, abaixo 
assinada, a ñm de reaiizar a abertura das sobrecartas contendo as propostas enviadas peias empresas licitantes, 
constantes deste processo, para a aquisição dos objetos do certame, ora Iicitado, conforme convocação, em 
atendimento à licitação referida acima. Iniciados os trabaihos, o pregoeiro e a comissão receberam e abriram os 
envelopes a ela encaminhados, e classificaram as propostas iniciais conforme os termos da Iegisiação afim e os termos 
do edital, apresentando ao finai a seguinte firma, conforme documentação anexa rubricada pelo pregoeiro e os 
membros da comissão. 

    
14.661.146/0001-92 AMP MECANiCA DE AUTOS EIRELI EPP Lance caduco 

       
    

04.335.223/0001-60 MiMO PECAS PRODUTOS LTDA EPP Lance caduco 

Lance caduco 

 20 575 999/0001-04 OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA  Lance de desistência 

04 335 223/0001 60 MAXIMO PECAS PRODUTOS LTDA EPP 

  04.335.223/0001-60 MAXiMO PECAS PRODUTOS LTDA EPP Lance final disputa 

/LNOTE 13 OLEO MOTOR 10W040 SN ( EQUIPAMENTOS ) 
Jàssif Autor da proposta inicial Aceitação do lance  1 14 661 145/0001-92 AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI EPP Lance caduco 

20 575 999/0001 04 OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA 

05.245.166/0001-91 PETRO QUALY COMERCIOE EXPORTACAO LTDA Lance inicial > 10% 

04.335.223/0001-60 MAXIMO PECAS PRODUTOS LTDA EPP Lance caduco 

20.575.999/0001-04 OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA Lance caduco 

Sã.. à: 

20.575.999/0001-04 K OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA Lance caduco 

13 20.575.999/0001-04 OPIL ORGANIZAÇÕES PIRAMIDE LTDA 16,90 Lance de desistência 

Sistema: MGFCompras - ProposlalnicialDeFregaooi.rpa * Página. 13 ?r 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - 
Sistema: Materiais, Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 9/ 2017 

Protocolo: 13573/2017, 08-nov-2017 11:31 

Na data e hora do protocolo referenciado acima, reuniram-se o pregoeiro e sua comissão de apoio, abaixo 
assinada, a fim de realizar a abertura das sobrecartas contendo as propostas enviadas pelas empresas licitantes, 
constantes deste processo, para a aquisição dos objetos do certame, ora Iicitado, . conforme convocação, em 
atendimento à licitação referida acima. Iniciados os trabalhos, o pregoeiro e a comissão receberam e abriram os 
envelopes a ela encaminhados, e classificaram as propostas iniciais conforme os termos da legislação afim e os termos 
do edital, apresentando ao final a seguinte firma, conforme documentação anexa rubricada pelo pregoeiro e os 
membros da comissão. 

"W 

 04.335.223/0001-60 MAXIMO PECAS PRODUTOS LTDA EPP Lance tinal vencedor 

LOTE: 14 ÓLEO MOTOR SAE 20W40 

Autor da proposta inicial Aceitação do lance 

Tui_ 

14.661.146/0001-92 AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI EPP n n. co n 

04.335.223/0001-60 MIMO PECAS PRODUTOS LTDA EPP Lan caduco 

rm¡ 

04.335.223/0001-60 MAXIMO PECAS PRODUTOS LTDA EPP Lance tinal vencedor 

LOTE: 15 OLEO SINTETICO 10W40 

Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance   20.575.999/0001-04 OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA Lance caduco        Lance caduco   05.245.166/0001-91 PETRO QULY COMERCI E EXPORTACAO LTDA    04.335.223/0001-60 Lance caduco      
Lance caduco  20 575 999/0001 -04  

   
05 245 156/0001-91 Lance caduco 

   
04 335 223/0001 60 

 
Lance caduco 

Sistema: MGFCompras - PropostalnicialDePregao/Jt.rpt ' Página: 14 



  l". _ Serviço Aut. de Água e Esgoto   23.7s2.816ro Praça Zeca So ~-  ' 

Piumhi ~ MG 
Sistema: Materiais. Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 9 / 2017 

Protocolo: 13573/2017, 08-nov-2017 11:31 

Na data e hora do protocolo referenciado acima, reuniram-se o pregoeiro e sua comissão de apoio, abaixo 
assinada, a fim de realizar a abertura das sobrecartas contendo as propostas enviadas pelas empresas licitantes, 
constantes deste processo, para a aquisição dos objetos do certame, ora Iicitado, conforme convocação, em 
atendimento à licitação referida acima. Iniciados os trabalhos, o pregoeiro e a comissão receberam e abriram os 
envelopes a ela encaminhados, e classificaram as propostas iniciais conforme os termos da legislação afim e os termos 
do edital, 'apresentando ao final a seguinte firma, conforme documentação anexa rubricada pelo pregoeiro e os 
membros da comissão. 

'W 
16 05.245.166/0001-91 PETRO QUALY COMERClO E EXPORTACAO LTDA 20,80 Lance caduco     

   04.335.223/0001-60 MAXIMO PECA PRDUOS LTDA EP Lance caduco 

   
     

20.575.999/0001-04 OPIL ORGANEZACOES PlRAMlDE LTDA Lance uco 
v, e. .. '  

22 05.245.166/0001-91 PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 19 80 Lance de desistência 

      
  04 335 223/0001 -60 MAXIMO PECAS PRODUTOS LTDA EPP Lance caduco 

u.. 

MAXIMO PECAS PRODUTOS LTDA EPP  
  04.335.223/0001-60 MAXIMO PECAS PRODUTOS LTDA EPP Lance final disputa 

'D1 Piumhi- MG, quarta-feira, 8 de novembro de 2017 
' Prol: 13573 /2017 

MARIA DAS G É -ROS GOULART 

WP 
SONIA ROSENI COSTA 

MEMBRO EQUIPE DE APOIO 

Sistema: MGFCompras - PropostalnEciaIDePregaom .rpt ' Página: 15 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais; Subsistema - Compras e Licitações 

Processo de compra N° 31712017 

Na data e hora acima informadas, reuniu-se o Pregoeiro e os membros da Comissão de Apoio abaixo assinada, a fim 
de realizar a abertura das sobrecartas contendo a documentação enviada pelos licitantes participantes do processo de 
licitação referenciado acima. iniciada a fase de habilitação, o Pregoeiro recebeu e abriu os envelopes a ela 
encaminhados, apresentando ao final, o seguinte resultado, conforme a documentação anexa, numerada e rubricada 

pelo Pregoeiro e a Comissão. 

. -60 
052451661000181 Y TACA TDA 

06.0492 1-62 POST LTDA 7 

14661.1 - AMP E DE A OS EI EPP 

20.5 . 1-04 OPIL D LTDA 

Os trabalhos foram iniciados com a presente Ata que, depois de lida, conferida e achada em conformidade com a 
documentação apresentada, foi assinada pelos membros da comissão e pelos demais presentes que assim o 

desejarem. 
Piumhi- MG, quarta-feira, 8 de novembro de 2017 

  
v ^ *f- F BARROS GOULART   PR ARIA AAE-PIU 05Í2017 

'Êerviço Aut. de Agua e Esgoto     
\ 

i_ tah 's  
- T DEASTRO SONIA ROSENI dosTA 

- IPE DE APOIO MEMBRO EQUIPE DE APOIO 

Sistema: MGFCompras - HabilitacaoüePregaooi .rpt * Pmt; 13916 j 2017 Página 1 
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*A   
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto ¡ 

' di rrrr ri eeeeee tiva@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.8l6l000110 ._ 

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

DOCUMENTOS ORIGINAIS DE 

HABILITAgÃO CONFORME EDITAL 
PREGAO PRESENCIAL DE 

REGISTRO DE PREÇOS N°O9/2017 

/AMP MECÂNICA DE AUTOS 
EIRELI-EPP 

x/ MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS 
LTDA-EPP " 

/PETRO QUALY _COMERCIO E 
EXPO TA ÇAO L TDA 



Serviço Autônomo de Á e Esgoto de Piumhi 
Processo Licitatório ng 17/2017 
Pregão Presencial 119 00009/2017 
Data: 08-11-2017 - Horário: 09:30 HS 

A0 PREGOEIRO DO 
SERVIÇO AUTÔNOMO D 
PROCESSO LICITATÓRI¡ 
PREGÃG PRESENCIAL R 
ENVELOPE - 'DOCUMEN 
LICITANTE: AMP MECÂ] 
CNPJ: 14.661.146/0001 
RUA ALVARINO RODRI( 



  @au àwgbeiiag_ 
Dagaíggicgagãmuxmcrga ,_ amenas-msn* TFJ.: R$149 Totai:R$8.2â 

531003): CSR73452  VÁLIDÚ !SOMENTE &ÉM EMENDAS GU u RA$ 
   

   
DECLARAMOS QUE CONFERIMOS ESTA c ' 

00R|GlÊLECO S sun XATID o até DE _ E 7 14,1_ Á 
 

P EGOEIRA 



AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - ME 

1° Alteração Contratual 

JESSICA CRISTINA FARIA, nacionalidade brasileira, empresária_ solteira, data 
de nascimento 05/06/1991, CPF número 099.006.886-27. documento de 
identidade MG 18.117.684 SSPMG, residente à Rua do Contorno, n° 1.828, no 
centro do municipio de Pains, MG, CEP 35.582-000, única sócia da empresa 
individual de responsabilidade limitada AMP MECÂNICA DE AUTOS ElRELl - 
ME. NIRE 31600110775, CNPJ 14.661.146I0001›92, com sede e domicilio na 
Rua Alvarino' Rodrigues da Silva, n° 05, bairro Emidinho, municipio de Pains. 
MG. CEP 35.582-000, resolve fazer as seguintes alterações; 

A ~ Acrescentar no objetivo social da empresa as seguintes atividades: 
COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRlOS NOVOS PARA 
VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO VAREJlSTA DE LUBRIFICANTES; ' 

q COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR. 

_B - Alterar o enquadramento de ME para EPP. 

Por conveniência administrativa, consolida o contrato social incorporando todas 
as suas alterações que passa a ter o seguinte teor; 

CONTRATO SOClAL CONSOLIDADO 

Cláusula Primeira - A empresa girará sooo nome empresarial de AMP 
MECÂNÍCA DE AUTOS EIRELI EPP. ' 

4 

  

      

Cláusula Segunda - O objeto é o dez' SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
REPARAÇÃO DE MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES EM GERAL 
ATlVlDADES SECUNDARlAS DE LANTERNAGEM' E PINTURA 
BALANCEAMENTO; lNSTALAÇÃO_ MANUTENÇÃO E-REPARAÇÃO DE 
ACESSORIOS; MANUTENÇÃO E. REPARAÇÃO ELÉTRICAS EM vEicULOS 
AUTOMOTORES EM GERAL; COMÉRClO A- VAREJO DE PEÇAS E 

ACESSÓRIOS NOVOS PARA vEicULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO d VAREJISTA DE LUBRIFICANTES E COMÉRCIO A VAREJO DE 

PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR. 

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na Rua Alvarino Rodrigues da Silva, 
n° 05. bairro Emidinho, município de Pains. MG. CEP 35.582-000. 

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades em 21I11f2011 -e seu 

prazo de duração é indeterminado. 

Cláusula Quinta - O capita¡ é R$ 72.400,00 (SETENTA e DOIS MIL e 
QUATROCENTOS reais), totalmente integralizado neste ato em moeda 
corre nte do Pa is. ' mig 

E CÔNFERIMUS ESTA COPÍA 

DECLARAMOÊCPgNFIRMAMOS su XATIDAO ;  
    

f"  
Licitaçõñs ° °°“"°t 

m_ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
N Certifico registro sob o n” 5452408 em 02/0212015 da Empresa AMP MECANlCA DE AUTOS ElRELI - EP N' 31600110775 erolo 

151041326 - 3010112015. Autenticação: 16D9FCDOCFB42C91BCCC1AAB62C1DF57A576F4C6. Marinely de P omfim - Secretária-  s . Para @ 

  validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.hr e informe n° do protocolo 15/104132-6 e o có segurança izYQ Esta cópia foi 

autenticada digitalmente e assinada em 04102/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.  
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Licitações e contratos - 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n° 5452408 em 02/02/2015 da Empresa AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - E , Nire 31600110775 e protocolo 
151041326 - 3010112015. Autenticação: 16D9FCDOCF642C918CCC1AABB2C1DF57A57BF4C6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 
validar este documento. acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 15I104.132»6 e o código de segurança izYQ Esta cópia fo¡ 

autenticada digitalmente e assinada em 0410212015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. _ t .. pág. 314 
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Cláusula Sexta - A administração da empresa fica ao seu titular já qualificado 
acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, iudicial 
e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto. 

Cláusula Sétima - Ao término de cada eicercicio social, em 31 de dezembro, 
proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço 
de resultado econômico. 

Cláusula Oitava - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou 
outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo. 

Cláusula Nona - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não 
esta' impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicosf ou por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 

x¡ contra a economia popular. contra o sistema financeiro nacional, contra normas 
* ' de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou 

propriedade. 

Cláusula Décima - 0 titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não 
figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade 

limitada. 

Cláusula Décima Primeira - Fica eleito o foro de FORMIGA para o exercício e 

o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento. 

PAINS. 28 de Janeiro de 2015 

' ' oulinmaàuot' 
JÉSS|CA CRlSTl NA FARlA 
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autenticada digitalmente e assinada em 04102/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. _ 

Maria das G - GJ '$983 Ferreira Barros Goa., > 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais OEÍRA 

 



H  AMP Mecânica :de Autos Eireli-E 
RUA ALVARINO RODRIGUES DA SILVA, N9 05 - BAIRRO: EMIDINHO 

FONE: (37) 3323-5203 FAX: (37) 3323-5208 ' 

CNPJ: 14.661.146/0001-92 - INSC. EST.: 0025024640098 

E-mail: vendasamp@yahoo.com 
CEP 35.582-000 - PAINS - MINAS GERAIS 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi 
Processo Licitatório ng 00317/2017 
Pregão Presencial ng 00009/2017 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

A empresa AMP Mecânica de Autos Eireli-EPP, inscrita no CNP] n9. 14.661.146/0001-92, por 

rjitermédio de seu representante legal o Sr. Rhuan Francisco Oliveira Silva, portador da carteira e identidade m9: MG 12.954.729 e do CPF n9: 109.287.976-51, DECLARA, sob as penas da lei, 
em cumprimento ao disposto no art. 79, XXXIII da Constituição da República, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz [ ). 

Pains, 08 de 

\ . 

AMP Mecânica de Autos Eireli-EPP. 
CNPJ: 14.661.146/0001-92 

Rhuan Francisco Oliveira Silva 
CPF: 109.287.976-51 _ 

RG: MG 12.954.729 



Pains, 08 de Novembro de 201 . 

,Â _ 

I AMP Mecânica de Autos lEireli-EP RUA ALVARINO RODRIGUES DA SILVA, N? O5 - BAIRRO: EMIDINHO 

FONE: (37) 3323-5203 FAX: (37) 3323-5208 
CN PJ: 14.661.146/0001-92 - INSC. EST.: 0025024640098 

E-mail: vendasamp@yahoo.com 
CEP 35.582-000 - PAINS- - MINAS GERAIS 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi 
Processo Licitatório n9 00317/2017 
Pregão Presencial 119 00009/2017 

Anexo VI 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

A empresa AMP Mecânica de Autos Eireli-EPP, inscrita no CNP] n9. _14.661.146/0001-92, 
sediada a Rua Alvarino Rodrigues da Silva n9: 05, bairro Emidinho em Pains-MG, por intermédio 

._ seu representante legal o Sr. Rhuan Francisco Oliveira Silva, portador da carteira de 
identidade n9: MG 12.954.729 e do CPF ng: 109.287.976-51, DECLARA, sob as penas da Lei, que 

cumpre os requisitos legais para qualificação como Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 39 da 
Lei Complementar n.? 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 49 
deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 4 a 49 da 

citada lei. a 

LK 

um” 
AMP Mecânica dÊ/Autos Eireli-EPP. 

CNPI: 14.661.146/0001-92 
Rhuan Francisco Oliveira Silva 

CPF: 109.287.976-51 
RG: MG 12.954.729 



Ministerio da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e integração 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 
Junta Comercáat do Estado de Minas Gerais 

Certidão Simplificada 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta' Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição. 
Nome Empresarial: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP 

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA) 

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

Registro de Empresas - NIRE constitutivo 
3160011077-5 14.561.146/0001-92 2011/2011 0011/2011 

Endereço Completo: 
RUA ALVARINO RODRIGUES DA SILVA 5 - BAIRRO EMIDINHO CEP 35582-000 › PAINSIMG 

Objeto Social: 
SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES EM GERAL E ATIVIDADES 
SECUNDARIAS DE LANTERNAGEM E PINTURA E BALANCEAMENTO. INSTALACAO E MANUTENCAO E REPARACAO DE 
ACESSORIOS E A MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA EM VEICULOS AUTOMOTORES EM GERAL COMERCIO 
VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS DE PECAS NOVAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO VAREJISTA DE 

OLEOS E LUBRIFICANTES COMERCIO DE PNEUS, E AFINS 

 
 

 
DECLARAMOS QUE CONFERIMOS ESTA CÓ 0M 
OORIGI ECONFI MA os su EIIATIDÃ _ 

EM 0K: j @W DE h( / 

Certidão Simpliticada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - certiñcada digitalmente. Se desejar 
confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (httpzlfwwwjucemgmggov.br) e clique em validar certidão. A 

certidão pode ser validade de duas formas: «' 

1) Validação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visual (digite o n° 0170002231291 e visualize a certidão) 

llIlIIIIl|IIIIIIIIIIIIIIIIII l  a É 
17/4473 

Capital Social: R$ 72.400,00 Microempresa ou Prazo de Duração 

SETENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS Empresapde Pequeno Capital Integralizado: R$ 72.400,00 “me INDETERMINADO 

SETENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS EMPRESA PEQUENO 
PORTE _ 

(Lei Complementar 
n°123i06) 

Titular/Administrador 

CPF/NIRE Nome Term. Mandato Função 
099.006.386-27 JESSICA CRISTINA FARIA xxxxxxx TITULAR/ADMINISTRADOR 

Status: xxxxxxx Situação: ATIVA 

Último Arquivamento: 02102/2015 Número: 5452410 

Ato 307 - REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP \ 
Empresa(s) Antecessora(s) ._ 

Nome Anterior Nire ' Número Aprovação UF Tipo Mo 'mentação 

AMP MECANICA DE AUTOS LTDA -ME 31209365094 31600110775 xx TRIANSF MACAO 

NADA MAIS# 

Belo Horizonte, 18 de Setembro de 12017 15:31 

:I  r ' 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - impressão 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 
Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 

RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRAS|L 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA  
NUMERODEWSCRWÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADHBERTUR** 

h4Á§r6R'|lÉ46I0001-92 CADASTRAL 21 !11I2011 

AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP NOME EMPRESARIAL I 

de &Wirkâi TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASlA) I 

' 1 CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 
45.204-111 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÕMiCAS SECUNDÁRIAS 

4520-0-02 - Serviços de Ianternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 
45.213-004 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 
45.2D-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veiculos automotores 
4530-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veiculos automotores ' 

4132-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 
4130-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 

CÓDIGO E DESCRlÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresár¡ 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 

R ALVARINO RODRIGUES DA SILVA 5 

BAlRROIDISTRITO MUNICIPIO  UF 

CEP 
35.532-000 EMIDINHO PAINS MG 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE \' 

MCJUNIOR@MAURICIDCANTO.COM.BR (37) 3322-1866 J' (37) 3321-21 23 \ 
I ENTE FEDERATNO RESPONSAVEL (EFR) \ J *iii* 

_ _ \ 
SITUAÇAO CADASTRAL DATA DA siTUAÇAO CADAST L 

,W ATIVA i 2111112011 R( I 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL \ 
SiTUAÇAO ESPECIAL DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL 
it-l-t-l-*II *tttfail . 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de O6 de maio de 2016. 

Emitido no dia 06I11I2017 às 17:08:53 (data e hora de Brasília). Página: 111 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 06/1 1/2017 

“l 

http://www.reoeita.fazenda.gov.br/pessoajuridícalon pj/cnpjreva/impressao/ImprimePa... 06/ 1 1/2017 



 Participe Serviços Legislação 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A_OS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIAO 

Nome: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP 
CNPJ: 14.661.146/0001-92 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que hão constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo. para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n9 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 

endereços <http:/lwww.receita.fazenda.gov.br> ou <httpzflwww.pgfnfazendagov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFBIPGFN ng 1.751, de 02/1 2014. 
Emitida às 15:57:45 do dia 021062017 <hora e data de Brasi Iia>. 

Válida até 29/11/2017. 
Código de controle da certidão: C65D.7F07.728F.409D 
Qualquer rasura ou emenda invaiidará este documento. 

_ Preparar página 
ara impressío  Nova Consulta 

@ «f 



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS  
CERTIDÃO EMITIDA EM: 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 06/ 11/ 2017 

“E9351” CERTIDÃO VAl_IDA ATÉ: 
04/02/2013 

NOME/NOME EMPRESARIAL: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP 

&SCRIÇÃO ESTADUAL: 00250245400- CNPJ/CPF: 14.661.146/0001-92 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: RUA ALVARINO RODRIGUES DA SILVA NÚMERO:5 

COMPLEMENTO: BAIRRO: EMIDINHO CEP: 35582000 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: PAINS UF: MG 

que: 

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado: ' 

2. No caso de utiliz__ação par_a lavratura de escritura pública ou reaistro de formal de partilha, de carta de adJudicaçao expedida em autos de inventário ou de_arro a_mento, de sentença em açã 
de separaçao Judicial, divórcio, ou de_partili1a de ben_s na_uniao estavel e de escritura pública de 
doaçao de bens imoveisL esta certidao somente tera validade se acompanhada da Certidao de 
Pagamento l Desoneraçao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos_ da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa. 

Ressalvado o direito de _a Fazenda Pública Estadual cobrar_ e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais ern www.fazenda.m .gombr => certidao de debitos tributarios => 

certificar ocumentos 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2017000237201841 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PAINS 

MINAS GERAIS 

CERTIDÃÓ NEGATIVA DE DÉBITOS 
MUNICIPAIS 

WoMEIrRAzÀo socIAI AMP MECANíCA DE AUTOS amem .- EPP 

RUA ALVARINO RODRIGUES DA SILVA 

Bairro: EMIDINHO 

Município: Pains 

Endereço: 
Complemento: Não informado 
CEP.: 35.582-000 

Número: O5 

UF: MG 

mscaaçAo BCE INSCRIÇÃO Cuc 
006828 

NÚMERO DE CONTROLE 

005199 

INSCRIÇÃO ESTADUAL C_N.P.J.IC.P_F. 

14.661 .14610001 -92 

FINALIDADE DA CERTIDÃO: 
PARA OS FINS QUE SE FIZEF-IEM NECESSÁRIOS 

OBSERVAÇÕES: 

PAINS, 25 de outubro de 2017 

Quatquer rasura invalida a certidão. !L  CJ çr 
o #ÉÊsENTE TERÁ o PRAZO DE VALEDADE oãàíñtas. 

'I 4479333* 



 
  Ecoêaa ERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 14661146/0001-92 
Razão social; AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI EPP _ 

Endereço: RUA ALVARINO RODRIGUES DA SILVA 5 / EMIDINHO / PAINS / MG / 
35582-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que ihe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 

empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigações com o FGTS. 

Validade: 24/10/2017 a 22/11/2017 

Certificação Número: 2017102403212234464884 

Informação obtida em 06/11/2017, às 10:57:51. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 



possa JUDICEÁRIC). 
JUSTIÇA no TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 14.661.146/0001-92 
Certidão n°: 129928355/2017 
Expedição: O2/06/2017, às 15:58:30 
Validade: 28/11/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

certifica-se que AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI - EPP (MATRIZ E FILIAIS) , 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 14.661.146/0001-92, NÂO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores ã data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em rela ã 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se ã verificação de a 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho 
Internet (http://www.tst.jus-br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE _ 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dado 
necessários ã identificação das pessoas naturais e jurídica 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em, 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério P7blico do 

üúvidas e sxlgastxíes: cncfitzãàtstjtzs. í   



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

ARCOS 

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA 

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a 

presente data, nas ações especificas de Concordata Preventiva I Suspensiva, Falência de Empresários, 
Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, 
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra: 

Nome'. AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI EPP 
CNPJ: 14.661.146/0001-92 

Observações: 
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 121/2010 
do Conselho Nacional de Justiça; 

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados 
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados; 

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo 
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(httpzl/wwwtjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição; 

d) esta Certidão tem a mesma validade da emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça 
Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, inciuindo os processos 
físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe e o Sistema CNJ (Ex- 
Projudi); i 

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas 
aqui mencionadas. 

Certidão solicitada em 03 de Novembro de 2017 às 15:28 

ARCOS. 03 de Novembro de 2017 às 15:28 

Código de Autenticação: 1711-0315-2828-0863-8908     Para validar esta certidão, acesse o sitio do TJMG (urww.tjmg.jus.br) em Certidão JudiciaIfAUTENTlClDADE DA CERTI 
IAUTENTICAÇAO 2 informando o código. “f 
ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processa. eletrônico. Qualquer 
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possive adulteração ou tentativa 

de fraude. Ã  



RUA ALVARINO RODRIGUES DA SILVA, N9 05 - BAIRRO: EMIDIN H0 
FONE: (37) 3323-5203 FAX: (37) 3323-5208 ' 

CNPJ: 14.661.146/0001-92 - INSC. EST.: 002502464.0098 
E-mail: vendasamp@yahoo.com 

CEP 35.582-000 - PAINS - MINAS GERAIS 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi 
Processo Licitatório n-9 00317/2017 
Pregão Presencial m9 00009/2017 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO Às CONDIÇOES DE HABILITAÇÃO 

A empresa AMP Mecânica de Autos Eireli-EPP, inscrita no CNP] n9. 14.661.146/0001-92, 
ediada na Rua Alvarino Rodrigues da Silva n9: 05 bairro Emidinho 'em Pains-MG, por 

.ntermédio de seu representante legal o Sr. Rhuan Francisco Oliveira Silva, portador da 
carteira de identidade ng: MG 12.954.729 e do CPF m9: 109.287.976-51, DECLARA 
cumprir plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital de Licitação acima 
referenciado, a ,teor do art. 49, VII da Lei Federal n910.520/02, sob p na de 

responsabilização nos termos da lei. 

Pains, 08 de Novembro d 201 

JW 
AMP Mecânica de Autos Eireli-EPP. 

CNP): 14.661.146/0001-92 
RhuaI1 Francisco Oliveira Silva 

CPF: 109.287.976-51 
RG: MG 12.954.729 



RUA ALVARINO RODRIGUES DA SILVA, N? O5 - BAIRRO: EMIDIN HO 

FONE: (37) 3323-5203 FAX: (37) 3323-5208 
CNPJ: 14.661.146/0001-92 - INSC. EST.: 002502464.0098 

E-mail: vendasamp@yahoo.com 
CEP 35.582-000 - PAINS - MINAS GERAIS 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi 
Processo Licitatório n9 00317/2017 
Pregão Presencial n? 00009/2017 

Anexo VII 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 

'X empresa AMP Mecânica de Autos Eireli-EPP, inscrita no CNP] n9: 14.661.146/0001-92, 
situada na Rua Alvarino Rodrigues da Silva 119: 05, bairro Emidinho em Pains-MG, por 
intermédio de seu representante legal o Sr. Rhuan Francisco Oliveira Silva, portador da carteira 
de identidade n9: MG 12.954.729 e do CPF n9: 109.287.976-51, 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 rt. 3 , 

parágrafo 29 da Lei n9 8.666/93. K  
Por ser verdade, firmo a presente. 

Pains, 08 de Novembro de 2 7. 

AMP Mecânica de Autos Eireli-EPP. 
CNPI: 14.661.146/0001-92 

Rhuan Francisco Oliveira Silva 
CPF: 109.287.976-51 
RG: MG 12.954.729 ' 
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a1- REQUERIMENTO 
L” ILMCXA). SRtA). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAB 

    
NOME: mnxmo PECAS a. PRODUTOS uma en? 

(da Empresa ou do Agente Auadliar do Comércio) 

'requer a V5' o deferimento do seguinte alo: M0 FcNmEMp 

N° DE CODIGO CÓDIGO 
VIAS no ATO DO EVENTO QTDE DESCEQÃO DO ATO r EVENTO J1 53449335597 
1 1002 - 7 - ALTERACAO 

200a 1 ALTERACAO DE SOCIOIADMINISTRADDR 

  L Representante Legal da Empresa !agente Auxiliar do Comércio: 

l 

\ 

BELO HORIZONTE Nome: 1 ' 0 ' _ o y  _ _* 

Loooi Assinatura: _. " 

Telefone da Contato: 

14 Smambm 2016 

Data 

2 - USD DA JUNTA COMERC1AL  DF año SINGULAR E DEmsÂocoLEGIAnA 
Romeu) 'Emprasarlauahj lguillals) ou temolhantets): 

EJ 5"* D 5M Processo em Ordem 
A decisão 

__J._L_: 
* Data 

[j Não .._r_:.__. _____: E¡ Não _J_.I._ É___ Responsável 

1 Data Responsável Data Rasponsávai 

E5055” SWGUMR 2' Exlgencia 3- Exigência 4. Edgard¡ 5. Emenda 

D Processo em exiencia. Mae despacho em fuma anexa) a Processo deferido. Publique-se e arquiva-se. lj ü 
E] Processo Imeferido. Prmüqnno-se.  E z 

Data 

DECISÃO COLEGIÀDA 2' Enágencla 3' Exigência 4' Eügénda 5' Exiganda 

a Fracasso em exigenda. (Vide despacho em folha anexa) E] D D E¡ 
D Processo deferido. Publique-se e atractiva-ae. ü Pt/\Eo indeferido. Punlique-se. 
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Junia Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certifico registro sob o n* savgosz em aoroerzcns da EMÊÉÊÊAÍQ: .. ., " . 

164500391 - 29/09/2016. Autentucaçãozi7ü1?ASBSEBÍMSÉE informe ng  - -   - l rdar este documento, acesse www. ucemg.mg.gov. . ' ' ' ' ' , ,- 

::tlenticada digitalmente e assinada em 05/1 012016 por Martnely de Paula BOIMM1$ÓIÍÊÊÉWÕ 
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.a. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
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'N pertinentes à Empresa salvo se autorizado expressamente pelo outro sócio: 

  «Sc FRIQ-*QUFÚS !IEA =- E!? 
ALTERAÇÃO E, CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA 
SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA DENOMINADA: MÁXIMO PEÇAS 
«Bs PRODUTOS LTDA - EPP 
GERALDO MAGELA ROMUALDO DA SILVA, Brasileiro, Casado, 
Comunhão Parcial de Bens, Comerciante, nascido aos 18.09.1962, na 
cidade de Belo Horizonte/MG., residente a Rua Jose de Assis, 56, Bairro 
Camargos, Belo Horizonte, Minas Gerais CEP.: 30.520-410., portador da 
RG n° M-1.079.130, expedida pela SSP/ MG e do CPF n” 523.166.296-87, 
neste ato representado por LENIR PIMENTA DUTRA, brasileira, viúva, 
Professora, nascida em 02/04/ 1965, portadora da RG n” M-3.397.009 
expedida pela SSP/MG, e inscrita no CPF: 660.216.776-68, residente e 
domiciliada à Rua Jose de Assis, 56, Bairro Camargos, Belo Horizonte, 
Minas Gerais CEP.: 30.520-410, nomeada inventariante nos autos N° 
5044540-8020168.13.0024 e CLAUDIO DA SILVA MACIEL, Brasileiro, 
Casado, Separação Total de Bens, Comerciante, nascido em Belo 
Horizonte/MG, aos 28.03.1972, residente a Rua Azaléia Branca, n°. 29, 

 

,w Bairro Havai, Belo Horizonte/MG, Cep: 30.555-220, portador do RG n°. 
MG-4.623.911 expedida pela SSP/MG e do CPF n°. 850.759.576-68, 
únicos sócios da sociedade empresaria limitada denominada MAXIMO 
PEÇAS as PRODUTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n” 
04.335.223/0001-60, resolvem de comum acordo a consolidarem seu 
contrato primitivo registrado na JUCEMG sob o n° 31206181707, em 
15.03.2001, e o fazem mediante as seguintes cláusulas e condições 
seguintes, os quais mutuamente outorgam, a saber: 

DAS ALTERAÇÕES: 

DA ADMINISTRAÇÃO: 
O sócio Cláudio da Silva Maciel já qualificado acima administrar-á e 
representará legalmente a sociedade, assinando todos os documentos da 
empresa, tendo o direito de praticar todos os atos relativos aos objetivos 
sociais, ficando vedado o emprego dos mesmos em negócios estranhos aos 
objetivos sociais tais como: avais, ñanças, abonos e atos semelhantes. 

 
 
   

Parágrafo Primeiro: 
É vedado ao sócio Cláudio da Silva Maciel realizar as seguintes operações 

a) Comprar, vender, alugar ou quaisquer modalidade, de transação que 
envolva bens móveis e imoveis do ativo imobilizado; 

financeiras dentre as quais empréstimos, leasing, 

      
- ElR - ' 

Licitações e coirnntrãto - SAAE Piumhi - MG 

Junia Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o n" 5879862 em 3010912016 da Empresa MAXIMO PECAS 8. PRODUTOS LTDA -EPP, Nire 3120618170 e protocolo 
164500391 - 29I09I2016. Autenticação: ?D1?A895E8746BB2GOGAA3FC332CA036BEEA1F58. Marinely de Paula Bomlim - Secretária-Geral. Para 
validar este documento. acesse www.iucemg.mg.gov.br e informe n¡ do protocolo 16I45D.039-1 e o código de segurança TYqx Esta copia Ioi 
autenticada digitalmente e assinada em 05/1 (M2016 por Marinely da Paula Bomfim - Secretária-Geral. _ _   pá. 3/11 B !IEEE 



  

 PEÇAJS & PF/@ÚIMQS @IEA - EPP 
c) Fazer compromissos cujos valores acumulados em um ano civil 

sejam superiores a 02 salários mínimos vigente na época da 
ocorrência.; 

d] Contratar funcionários que sejam, pais, filhos, tios, cônjuge, primos 
de 1°. Grau ou outros que julgar preocupante; 

Parágrafo Segundo: 

E vedado a terceiros não sócios a administração da sociedade. No entanto, 
a sociedade poderá constituir procuradores com poderes para praticar atos 
especíñcos e claramente definidos no instrumento de procuração. 

Parágrafo Terceiro: 
0 sócio CLAUDIO DA SILVA MACIEL, declara soh as penas da lei, de que ñ não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei 
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso 
a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o 
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

DA DISSOLUÉOHNDHÍIDUALIDADE E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAB: 
O falecimento de quaisquer dos sócios não motivará a dissolução da 
sociedade, admitindo-se a sucessão de herdeiros do sócio falecido nas 
quotas, se assim desejarem e manifestarem sua intenção por escrito, 
dentro de 30 (trinta) dias a contar do falecimento. Caso os herdeiros não 
desejarem a sucessão, proceder-se-á um Balanço Extraordinário e os 
haveres do sócio falecido, compreendendo capital e lucros apurados, serão 
pagos aos sucessores. 

Parágrafo Primeiro: A retirada de qualquer um dos sócios não motivará a 
fx dissolução da sociedade, devendo, aquele que dela quiser se retirar, 

notifica.:- o outro sócio, por escrito, a sua resolução, conferindo-lhe o direito 
de preferência, pelo prazo de 60 (sessenta) dias após a notificação e em 
igualdade de condições, para aquisição de todas ou parte de suas quotas. 

     [an,  A' u 

__ COMÍSSÃO PERNEN l 

Maria j_ Frr  
Juma Comercial do Estado de Minas Gerais PREGOEIRA 

  
autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 

Certifico registro sob o n* 5379352 em awlnltaçfaasiânnkgámkñaóñãóasis PHooUTos LTDA -EPP. Nire 31206181707 e protocolo 
184500391 - 2910912016. Autenticação: ?D17A895E8746BB2COCAA3FC332CA036BEEA1 F88. Marinaiy de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 
validar este documento. acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 16/450039-1 e o código de segurança TYqx Esta cópia foi 
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Maxima peças a @seems .Lami e. aaa 
Parágrafo Segundo: As quotas são indivisiveis e não podem ser 
transferidas ou alienadas sob qualquer forma a. terceiros, sem o 
consentimento do outro sócio, a qual fica assegurada o direito de 
preferência na aquisição. Deverá ser respeitado o direito de preferência, 
primeiro, do outro sócio, em igualdade de condições, proporcionalmente à 
sua participação no capital social. Finalmente, caso não seja do interesse 
do mesmo, dentro do prazo estipulado no parágrafo anterior, as quotas 
poderão ser oferecidas a terceiros. 

DA EXCLUSÃO DE SÓCIO: 
O sócio que praticar atos de inegável gavidade poderá ser excluído da 
sociedade pelo outro sócio por justa causa e caso ocorram algum dos 
motivos: incapacidade superveniente, declaração de falência do sócio ou 
que tenha tido suas quotas liquidadas por crédito em processo de 

N execução, entre outros, que poderão ser formalmente definidos. A exclusão 
será determinada em reunião especialmente convocada para esse ñm. 

 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE 
EMPRESARIA LIMITADA DENOMINADA: MÁXIMO PEÇAS as 

PRODUTOS LTDA - EPP 
Estabelecem os sócios de comum acordo, que a sociedade passa ser regida 
pelo presente instrumento, ficando, por conseguinte, revogadas todas as 
cláusulas do contrato social primitivo e posteriores alterações, a saber: 

CONTRATO SOCIAL MÁXIMO PEÇAS as PRODUTOS LTDA - EPP 

GERALDO MAGELA ROMUALDO DA SILVA, Brasileiro, Casado, 
Comunhão Parcial de Bens, Comerciante, nascido aos 18.09.1962. na 
cidade de Belo Horizonte/ MG., residente a Rua Jose de Assis, 56, Bairro 
Camargos, Belo Horizonte, Minas Gerais CEP.: 30.520-410., portador da 
RG n° M-1.079.130, expedida pela SSP/MG e do CPF n" 523. 166.296-8?, 
neste ato representado por LENIR PIMENTA DUTRA, brasileira, viúva, 
Professora, nascida em 02/04/ 1965, portadora da RG n” M-3.397.009 
expedida pela SSP/ MG, e inscrita no CPF: 660.216.776-68, residente e 

_Q domiciliada à Rua Jose de Assis, 56, Bairro Camargos, Belo Horizonte, 
Minas Gerais CEP.: 30.520-410, nomeada inventariante nos autos N° 

5044540-802016.8.13.0024, e CLAUDIO DA SILVA MACIEL, Brasileiro,    
 

Casado, Separação Total de Bens, Comerciante, nascido em Belo 
Horizonte/MG, aos 28.03.1972, residente a Rua Azaléia Branca, n”. 29, 
Bairro Havaí, Belo Horizonte [MG, Cep: 30.555-220, portador do RG n°. 
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.JJ, MAM) ?E9913 «Sá PR:@EJU7¡'@$ 2.73291 - EPP 
CLÁUSULA 07 
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

CLÁUSULA os 
O sócio Cláudio da Silva Maciel , administrará e representará legalmente a 
sociedade, assinando todos os documentos da empresa, tendo o direito de 
praticar todos os atos relativos aos objetivos sociais, ficando vedado o 

emprego dos mesmos em negócios estranhos aos objetivos sociais tais 
como: avais, ñanças, abonos e atos semelhantes. 

Parágrafo Primeiro: 
E'. vedado ao sócio Cláudio da Silva Maciel realizar as seguintes operações 
pertinentes à Empresa salvo se autorizado expressamente pelo outro sócio: 

a) Comprar, vender, alugar ou quaisquer modalidade de transação que 
envolva bens móveis e imóveis do ativo imobilizado; 

b) Fazer operações financeiras dentre as quais empréstimos, leasing, 
aplicações e outros . 

c) Fazer compromissos cujos valores acumulados em um ano civil 
sejam superiores a 02 salários minimos vigente na época da 

d) Contratar funcionários que sejam, pais, filhos, tios, cônjuge, primos 
de 1°. Grau ou outros que julgar preocupante; 

É vedado a terceiros não sócios a administração da sociedade. No entanto, 
a sociedade poderá constituir procuradores com poderes para praticar atos 
especificos e claramente definidos no instrumento de procuração. 

Ao termino de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador 
prestará contas justiñcadas de sua administração, procedendo à 
elaboração do inventado, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 
econômico. cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou 

“N 

ocorrência; 

Parágrafo Segundo: 

CLÁUSULA os 

KN perdas apurados. 

CLÁUSULA 1o 
Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios 
deliberar-ão sobre as contas e designarão administradores quando for o 
03.50. 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

'DECLARAMOS QUE CONFERIMOS ESTA CÓPIA COM 

:tam: w» 
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Marla das Graças erreira Barros Goa 
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validar este documento, acesse www.¡ucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 16/4501339-1 e o código de segurança TYqx E 
autenticada digitalmente e assinada em 0511 0/2016 por Marinely da Paula Bomlim - Secretária-Geral. 
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Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
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Mauri/Ma» PEÇAS a @awe/ms Lama e. EPP 
CLÁUSULA 11 
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA 12 
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo 
de prõ-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA 13 
O falecimento de quaisquer dos sócios não motivará a dissolução da 
sociedade, admitindo-se a sucessão de herdeiros do sócio falecido nas 
quotas, se assim desejarem e manifestarem sua intenção por escrito, 
dentro de 30 (trinta) dias a contar do falecimento. Caso os herdeiros não 
desejarem a sucessão, proceder-se-á um Balanço Extraordinário e os 
haver-es do sócio falecido, compreendendo capital e lucros apurados. serão 
pagos aos sucessores. 

Parágrafo Primeiro: A retirada de qualquer um dos sócios não motivará a 
dissolução da sociedade, devendo, aquele que dela quiser se retirar, 
notificar o outro sócio, por escrito, a sua resolução, conferindo-lhe o direito 
de preferência, pelo prazo de 60 (sessenta) dias após a notificação e em 
igualdade de condições, para aquisição de todas ou parte de suas quotas. 

Parágrafo Segundo: As quotas são indivisíveis e não podem ser 
transferidas ou alienadas sob qualquer forma a terceiros, sem o 
consentimento do outro sócio, a qual lica assegurada o direito de 
preferência na aquisição. Deverá ser respeitado o direito de preferência, 
primeiro, do outro sócio, em igualdade de condições, proporcionalmente à 
sua participação no capital social. Finalmente, caso não seja do interesse 
do mesmo, dentro do prazo estipulado no parágrafo anterior, as quotas 
poderão ser ofer_ecidas a terceiros. 

CLÁUSULA 14 
O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está. impedido de 
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé 

pública, ou a p 4° 
õEcLAsAmos ou:: CONFERIMOS ESTA com com 

boy LECONFRMÀMOS AEXATIDÃO 
EM DE __  
COMISSÃO PERM - rs  Bam _ ria as 

PREGDEIRA 
Licitações e contratos - 35.115 9mm* 

      4:' ' DE LiCITAÇÃO   
um 

IE mana 
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 ?EQ-AS à PRQIMJTÍQS LLTÍMAJ -a EPP 
CLÁUSULA 15 
O sócio que praticar atos de inegável gravidade poderá ser excluído da 
sociedade pelo outro sócio por justa. causa e caso ocorram algum dos 
motivos: incapacidade superveniente, declaração de falência do sócio ou 
que tenha tido suas quotas liquidadas por crédito em processo de 
execução, entre outros, que poderão ser formalmente definidos. A exclusão 
será determinada em reunião especialmente convocada para esse ñm. 

CLÁUSULA 16 
Fica eleito o foro de Belo Horizonte para o exercício e o cumprimento dos 
direitos e obrigações resultantes deste contrato. 
E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento 
em O1 (uma) via. - 

Belo Horizonte, 12 de Setembro de 2016. 

Sócios: 

GERALDO MAGELA RDMUALDO DA SILVA 
(Representando por LENIR PIMENTA DUTRA) 

'3 * ' ' ° l ' ° Avimutuoáocímabeumtm 

s  
CLAUDIO DA SILVA MACIEL 

   
'usas-anulou - meu cnmanru-wumzanuvo¡ .Iunnumikmnli W um "n. 
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Testemunhas: 
1': CANIL¡ RIJIIRIHIES 

*s cnn 0mm . 

ROSELY D SILVA ALVES - M- 4.082.982 SSP] MG 

"N  g HAEL ROBERT .DArSILVA ALVES - MG- 17.329.565 SSP/MG    90 s.; 
'* ,gv- Tabeiiã: Walqulrla Mara Graciano Machado alo onaodnum ° DECLARAM 

Aunm nn sm a  os QUE conrsnnuóíesm CÓPIA com HDlELHItHIllttllltlllllttlüillllt¡ 1131113111113” '-  
    
 

OS SU EXATlDAO 
OORIG LECONFIRMA 

EM DE .xi.  - 

V _ . . _ 

María das maça F . 
9 er 

l _ _ L P feira Bágnuh, 
Juma Comercial do Estado da Mmas Gerais ¡Citaçóg c REGO ' 93  

ertifico registro sob o n¡ 5379862 em 30/09/2016 da Empresa MAXIMO PECAS S. PRODUTOS LçlfA -ÊPVFMm-Qàj ;F07 _e protoc o 
164500391 - 291031201 6. Autenticação: ?D1?A895E8T468B2COCAA3FC332CA036BEEA1F88. Marineiy de Paula Bomfim - secretêfriãsGeral. Para 
validar este documento. acesse www.jucemg.mg.gov.br e inlorme n" do protocolo 16.f450.039-1 a o código de segurança 
autenticada digita|mente e assinada em 05.110/2016 por Marineiy de Paula Bomfim - Secretária~GeraL \ _ 

X a !O O! É É !lv É É n É t¡ É É v¡ G É IO do n¡ h a É É' !n É É a É .OI c¡ c¡ a É CI É ot O? 
HI 

$1.25¡ um 
uma _aa atuaram¡ 

athan Figueiredo Salviana - Escrevente 

  



PODER .JUDICIÁRIO no ESTADO DE MINAS GERAIS 

COMARCA DE BELO HORJZONTE 

3' Vara de Sucessões e Ausência da Comarca de Belo Horizonte 

Avenida Augusto de Lima, 1549, Barro Preto, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 

PROCESSO N° 504454080.2016.B.13.0024 

CLASSE: INVENTARiO (39) 

. ASSUNTO: [Inventário e Partilha] 

REQUERENTE: LENIR PIMENTA DUTRA 

mvswrmnano: GERALDO MAGELA RoMuALoo DA SILVA BEGLÀRAMÔS QUE CONFERMOS ESTA CÓPIA COM 

OORIG LECONFI .- 

COMISSÃO PE @este os LICITAÇÃO 
Vistos etc. 

Maria das Graãa§erreira Barrosnãñilãur? 
Llclta õ c PREGOERA 

1- Em secretaria, anote-se interesse de incapaz. ç as e (mn-atos ' SAAE Pwmh¡ ' MG 

        

2- Norneio inventariante o(a) requerente LENIR PIMENTA DUTRA, qualiñcadoúi) em 

' 1D 11° 7088892 - Pág. 1, CPF n° 660.216.776-68, no processo dc inventário de GERALDO MAGELA 
ROMUALDO DA SILVA, qualificadas.) em ID n” 7088892 - Pág. l. CPF n” 523.166.296-87, 

independente de termo, valendo essa nomeação como certidão de inventariante. 

A atuação do(a) inventariante nos termos do artigo 618 do CPCIZOIS é pessoal o 

intransferivel. Deste modo, deverá representar o espólio ativa e passivamente. cm juízo ou fora dele, 

podendo praticar atos conservatóríos e de administração, cxcluindo~sez os que importem em alienação de 

bens de qualquer espécie', transigir, contrair ou pagar dividas, levantar dinheiro e/ou valores do espólio 

[jaz-a os quais dependa de expressa autorização judicial. 

O(a) inventariante está credenciadoúa) em sua administração ordinária, a obter: saldos e 

extratos de contas correntes, especialmente saldo na data do óbito. de quaisquer aplicações existentes em 

estabelecimentos bancários ou eventuais administradores de bens do de cujus, bem como informações e 

certidões em repartições públicas; quitações Municipais, Estaduais e Federais. 

@mada eletronicamente. A Certificação Dlgital peflanoe a: RELEERT CHINNDRE VERLY Num_ 1 1257857 _ Pág 
"N-multanowmentollistweannsaam?nd=1 6071 214050361200000010275931 l 

tttpzlfpleijmgjus.brfplafProcns ' 

atúmero do documento: 1 50H 214060361 20000001 0275531 

v» Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  da Empresa MAXIMO PECAS 8. PRODUTOS LTDA -EPF', Nire 31206181707 e proto oo 
Certitico registro sob o n* 5879562 em 3010912016 
164500391 - 291092016. Autenticação: ?D17A895EB7468B2COCAA3FC332CA03BBEEA1F88. Marinely de Paula Bomlim - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e inlorme n° do protocolo 16f450.039-1 e o código de segurança TYqx Esta cópia foi 

autenticada digitalmente e assinada em 05H 0/2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
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Deverá o(a) inventariante prestar contas ao deixar o cargo ou sempre que o juiz determinar, 

perdurando assim, suas ñmções até o trânsito em julgado da sentença de partilha. 

3- Fica autorizadas) o(a) lnventariante LENIR PIMENTA DUTRA a promover a 

transferência de todos os valores existentes em conta corrente, conta poupança, relativos a benefícios 

previdenciários, PIS/PASEP e FGTS e quaisquer outras aplicações financeiras, em nome do(a) 

lnventariadoúa) GERALDO MAGELA ROMUALDO DA SILVA. constantes em instituições 

ñnaneeiras, para conta judicial no Banco do Brasil, Agência Tribunais - 1615, à disposição deste juízo, 
com posterior comprovação e encerramento das aludidas contas, bem como a obter o saldo na data do 

óbito (fato gerador), para declaração no ITCD. 

servirá o presente despacho como autorização para que as instituições financeiras e órgãos 

competentes procedem às transferências devidas, bem como para que forneça o(a) lnventariante os 

extratos bancários das contas corrente, conta poupança, das ações e quaisquer outras aplicações 

financeiras do “de cujos", sendo desnecessária a expedição de oficio para tal fun. 

4- Intimo-se o(a) lnventariante para, nos termos do Art. 620, CPC/lili 5, aeostar aos autos 

as primeiras declarações, com a relação completa de todos os bens (móveis e imóveis) e de todos os 

herdeiros, e para que cumpra a disposição contida no Art. 659, CPC/201S, no prazo de 30 (trinta) dias, 

untando aos autos: 

a) certidão  de registro do(s) imóve1(is)inventariado(s), se caso: 

b) comprovante de titularidade do(s) bombas) mõvelüs), se caso; 

c) certidão negativa de débito federal, estadual e municipal (IPTU e pessoa fisica), 
inclusive o ITCD; 

d) plano de partilha, nos moldes do Art.653, CPCIZOIS. 

° 5- Intimo-se o MP. 

P. I. 

RELBERT CI-IINAIDRE VERLY DECLARAMOS QUE CONFERIMOS ESTA CÓPJA COM 
0 ORIG E CONFIRMAMOS SU EXATIDAO 

JUIZ m: DIREITO - 
EM DE  DELÉ//z 

"“ / 
COMISSÃO néáxáéms os LICITAÇÃ BELO HORIZONTE. 11 do Julho de 2016 V V 9/ 

Maria das Õraças Fêrreira Barros Éíio 
PREGOEIRA 

Licitações e contratos - SAAE Film-gh'-  
 

,sslnade eletronicamente. A Banif-cação Digital pertence a: RELEERT CHINAIDRE VERLY Num 1 1257857 _ Pá ttpcflplexjmgJusbripjeihoeassdconsuiteüoctunmtoniatvzewseam?nd=1 60712 1406036120000001 0215931 ' g 

!amaro do documento: 16071214060361200000010275931 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n° 5879862 em 301092016 da Empresa MAXIMO PECAS a. PRODUTOS LTDA -EPP, Niro 31206181707 e proto o 
164500391 - 29/0912016. Autenticação: ?D17A895E8746BB2COCAA3FC332CA03SBEEA1F88. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, acesse www.¡ueemg.mg.gov.br e inlorme n" do protocolo 16/450039-1 e o código de segurança TYqx Esta cópia lo¡ 
autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. _ ,  ...u .. pág. 11/11 l ¡Ernane! 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

_ PROCESSO LICITATÓRIO N° 317I2017 
PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09I2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

A empresa MÁX|MO PEÇAS E PRODUTOS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 04.335.223/0001- 
60, por intermédio de seu representante legal, Sr Claudio da Silva Maciel, portador do Documento de 
identidade n° MG-4.623.911 SSP/MG e inscrito no CPF sob o n° 850.759.576-68', DECLARA, sob as 

penas da lei, em cumprimento ao disposto no art. 7o, XXXIII da Constituição da República, que não 
em_ .ga menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos. 

Ressaiva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

Belo Horizonte, 08 de Novembro de 2017. 

MÁXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP 
CNPJ: 04.335.223I0001-60 

CLÁUDIO DA SILVA MACIEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
RG: MG-4.623.911 SSPIMG q CPF: 850.759.576-68 

04 335 22 001-600? 
insc. Est.: 0522567880051 

MÀXJNÉÔ PEÇAS E PRODUTOS LTDA- EPP 

Rua Úrsula Paulino, 357-Lj.A 
Bairro Cinquentenário - CEP 30570-00( 

@ELO HORIZONTE _ Ms 

MAXIMO PEÇAS E PRODUTO S LTDA EPP R 
RUA URSULA PAULINO N” 357 LOJA A CINQUENTENARÍO - BHTE - MG. CE 30.5700 

- TEL. 31 -3387-3090 -E-MAIL. Max.daniele@hotmaí1.com 



ANEXO Vl 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

_ PROCESSO LICITATÓRIO N° 31712017 
PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09I2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

A empresa MÁXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 04.335.223/0001- 
60, por intermédio de seu representante legal, Sr Claudio da Silva Maciel, portador do Documento de 
Identidade n° MG-4.623.911 SSPIMG e inscrito no CPF sob o n° 850.759.576-68, DECLARA, sob as 
pen da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Empresa de Pequeno Porte 
(EF , art. 3o da Lei Complementar n.o 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos 
do § 4° deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da 

citada lei. 

( ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo 
previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n°. 123/06, para regularização, estando ciente que, do 

o contrário, decairá o direito à contrata ção, estando sujeita às san ções previstas no art. 81 da Lei Federal 

no 8.666/93. 

Belo Horizonte, 08 de Novembro de 2017. 

MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP 
CNPJ: 04.335.223I0001-60 q CLAUDIO DA SILVA MACIEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
RG: MG-4.623.911 SSPIMG 

CPF: 850.759.576-68 

04 335 723/0001-605' 
lnsc. Est.: 0622567880061 

«muito PEÇAS E PROQUTOS LTDAL-FPJ” 

Rua Úrsula Paulino, 357 a Lj. A 

Bairro Cinquentenário - CEP 30570-00( 

BELO HORIZONTE - MG 

MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA EPP 
RUA URSULA PAULINO N” 357 LOJA A CINQUENTENARIO - BHTE - MG. CEP.30.570.000 

- TEL. 31 -3387-3090 -E-MAIL. Max.daniele@hotmail.com “~ a 

J% 
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Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

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

vigentes na data de sua expedição. 
Nome Empresarial: MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA -EPP 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Número de Identificação do CNPJ Data de Arquivamento do Ato Data de Início de Atividade 

Registro de Empresas - NIRE constitutivo 
3120618170-7 04.335.223/0001-60 15/03/2001 12/03/2001 

Endereço Completo: 
RUA URSULA PAULINO 357 - LOJA A - BAIRRO CINOUENTENARIO CEP 30570-000 - BELO HORIZONTE/MG 

Objeto Social: 
COMERCIO VAREJISTA DE PECAS, 'ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, FERROVIARIOS, 
MOTOS, CAMINHOES, TRATORES, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, LUBRIFICANTES, PNEUS, CAMARA DE AR, 
TINTAS, BATERIAS, COMPONENTES INDUSTRIAIS, FIXADORES, MATERIAIS DE VIA PERMANENTE EM GERAL, ROLAMENTOS 
DE TODOS OS TIPOS, SAPATAS DE FREIO E PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS, ALINHAMENTO E 

BALANCEAMENTO DE DIRECAO. 
Capital Social: R$ 20.000,00 Microempresa ou Prazo de Duração 
VINTE MIL REAIS Emb/esa de Pequeno 
Capital Integralizado: as 20.000,00 pm* ¡Nnergamiugoo 
VWTE MH_ RENS EMPRESA PEQUENO 

PORTE 
(Lei Complementar 

n°123/0B) 

Sócio(s)/Administrador(es) 
CPF/NIRE Nome Térm. Mandato Participação Função 

850.759.576-68 CLAUDIO DA SILVA MACIEL xxxxxxx R$ 200,00 SÓCIO/ADMINISTRADOR 

523.166.296-87 GERALDO MAGELA ROMUALDO DA SILVA xxxxxxx R$ 19.800,00 SOCIO 

Status: xxxxxxx _ Situação: ATIVA \ 
Último Arquivamento: 11/11/2016 Número: 6118065 

Ato 206 - PROCURACAO (QUANDO AROUIVADA INDIVIDUALMENTE) ” 

Empresa(s) Antecessora(s) 
Nome Anterior Nire Número Aprovação UF Tipo Movimentação 

MAXIMO PECAS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - xxxxxxx 2975931 xx ALTERAÇÃO D OME 
EPP EMPRESARIA 

NADA MAIS# 

Belo Horizonte, 04 de Outubro de 2017 09:06  :cus/amos 00s CONFERI 

o ORIGINAL E coNFIRt/¡Amoggãpiksêgrfgàaàâ COM 

EM DE 

   S ' RETÁRIA GE 

DE 

COMISSÃO PERMANENTE os LICITAÇÃO 

confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.¡ucemg.mg.gov.br).e clique em validar certidão. A 

certidão pode ser validada de duas formas: 
1) Validação por envio de arquivo (uptoad) 
2) Validação visual (digite o n° 0170002391242 e visualize a certidão) 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII _ Página 1 de 1 

17/473391-7 

Certidão Simplificada DigitaI emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitaimente. Se desejar :f 



Consulta optantes o_ AS' 

Data da consulta: 01/11/2017 
iii:: Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz 

CNPJ : 04.335.223/0001-60 
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIME! abrange todos os estabelecimentos da empresa 

Nome Empresarial : MAXIMO PECAS 81 PRODUTOS LTDA - ME  Situação Atual 
Situação no Simples Nacional : optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007 

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIME¡  Períodos Anteriores  
Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem 

Opções pelo SIME¡ em Períodos Anteriores: Não Existem  Agendamentos (Simples Nacional) 

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem 

-rãà Eventos Futuros (Simples Nacional)  
Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem  Eventos Futuros (SIMEI)  
Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem 

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI. 

z í Gerar PDF i 



Comprovante de Inscrição e' ele Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 

RFB a sua atualização cadastral. 

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

MAXIMO PECAS 8a PRODUT 05 LTDA - ME 

~°MER°°E'~5°R'Ç^° COMPROVANTE DE |NSCR|ÇÃO E DE SIIJAÇÃO °^T^°E^BERTUR^ 

má¡ ° CADASTRAL ' 'm 
04.33 223m0 1-60 1503 01 

NOME EMPRESARIAL 

TITuLo Do ESTABELECMENTO (NOME DE FANTASIA) 

MAX PECAS 

CÓDlGO E DEscRIÇAo DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 
45.140-703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veiculos automotores 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATNIDADES ECONÔMICAS SECUNDÀRIAS 

45.311-745 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 

20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veícuios automotores 
..89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR|D1CA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 
LooRADouRo NÚMERO COMPLEMENTO 

R URSULA PAULINO 35'! LOJA: A; 

cEP BAIRRO/DISTRITO MuNIcIPIo ui: 
30.570-000 CINQUENTENARIO BELO HoRlzoNTE MG 

ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE 

ROSELYSQTERRACOMBR (31) 3351-1 161 

ENTE FEDERATIVD RESPONSÁVEL (EFR) 
lift* 

Aprovado peia Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 0111112017 às 17:18:40 (data e hora de Brasília). 

 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e neo 

Atualize sua página 

 
   oii 

sITuAÇAo cADAsTRAL DATA DA sITUAçAo cADAsTRAL 

ATIVA 13H1i2004 

MOTIVO DE sITuAçAo cADAsTRAL 

sITuAçAo ESPECIAL DATA DA sITuAcAo ESPECIAL llàittl* ttittlii 

à 
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Certidão Internet 

Participe  Serviços  

MINlSTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A__os TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIAO 

Nome: MAXIMO PECAS &. PRODUTOS LTDA - ME 
CNPJ: 04.335.223¡'0O01-60 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
[W responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 

não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União junto à Procuradoria- 

Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo. para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nf 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 

endereços <http:h'winAN.receita.fazenda.gov.br> ou <http:IMww.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nE 1.751, de 0211012014. 

Emitida às 10:03:31 do dia 3B071201? <hora e data de Brasília>. 

válida até 27IOJJ2018. 
Código de controle da certidão: F5FE.78A0.DA7E.DAD1 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.    Preparar página 

Nova Consulta  Wa ¡mpregsâ-o 
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21/09/2017 SEF/MG - SIARE 
u. 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS  
_ _ , CERTIDÃO EMITIDA EM: 

CERTIDAO DE DEBITOS TRIBUTARIOS 21/09/2017 

Negativa CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
20/12/2017 

NOME/NOME EMPRES ARIAL: MAXIMO PECAS BL PRODUTOS LTDA - ME 

ggãgêà ÊQEÊIQDUAL* CNPJ/CPF: 04.335.223/0001-60 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: RUA uRsuLA PAULINO NÚMERO: 357 

COMPLEMENTO: LOJA A, BAIRRO: CINQUENTENARIO CEP: 30570000 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE UF: MG 

Ressalvado o direito de a _Fazenda _Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
res _opsajbilidade do suieito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é 
ce iica oque: 

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual 
e/ou Advocacia Geral do Estado; 

2. No caso de utilização para lavratura de escritura Çiblica ou registro de formal de partilha, 
de__carta de adiugicaçao expedida em autos de iri_ven ario ou de arrqlamentp, de sentença em 
açao de separaç-_ao udicial,_diyor_icio, ou de _ar_tilha de bens n_a un_iao estavel e de escritura 
Eublica de doa ao e bens imoveis, esta_ce :dao somente tera validade se acompanhada da 
qãrâiadã/Ozulãâ agamento l Desoneraçao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários 
do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa. 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CER TIDÃO: 201700 0230258359 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO r 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sitio dg Secretaria de Estado de 
rx¡ Fazenda de Minas Gerais em www.fazei;ida.m .gov.br => certidao de debitos tributários => 

certificar ocumentos 

httpszllwww2 .fazendamg.gov.brlsollctrl/SOLJCDTIDETALHE_746?ACAO=VlSUAL|ZAR&numPrOtOcolO=2017103193791&autentica. .. 1/1 



Prefeitura dekwgbâelo Horizonte 
Secretaria Municipal de Fazenda 

Subsecretaria da Receita Municipal 

_bx 
MIX: 

CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA 
Certidão de Débitos n°: 9.028.180/2017 Número de Controle: ABGLHFGIKJ 
Emitida em: 01/11/2017 requerida às 17:22:33 Validade: 01/12/2017 

Nome: MAXIMO PECAS 8¡ PRODUTOS LTDA - ME 

É. CNPJ: 04.335.223.D001.60 
,J-«Êessalvando à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria 

- e Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, 
certifica que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas 

e Preços inscritos ou não em dívida ativa. 

&RHDÀG GER/im? 

Esta Certidão só terá validade quando confirmada a sua autenticidade na Internet no endereço: 
httpH/cndoniinesiatmpbllgmbr 



  R'.   'j _rrgieaírriéà   
 A'   

cArxA 550Mb' AEBERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 04335223/0001-50 
Razão sociai: MAXIMO PECAS E PRODUTOS LTDA EPP ME 

Endereço: R URSULA PAULINO 357 LOJA A/ CINQUENTENARIO / BEL O 

HORIZONTE/ MG / 30570-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa 
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FG'IS. 

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das 

obrigações com o PGE. 

Validade: 30/10/2017 a 28/11/2017 

Certificação Número:2017103001171821684241 

Informação obtida em 01/11/2017, às 17:24:51. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 



PODER JUDECIÉ-.REO 
\ÉUSTIÇA no TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA - ME 

(MATRIZ E FILIAISNPJ: 04.335.223/0001-60 
Certidão n°: 133603930/2017 
Expedição: 18/07/2017, às 17:34:06 
Validade: 13/01/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

certifica-se que MAXIMO PECAS G PRODUTOS LTDA - ME 
(MATRIZ E FILIAIS), insCrito(a) no CNPJ sob o n° 

04.335.223/0001-60, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. K 

A aceitação desta certidão condiciona-se ã verificação de s.a 

dias 

   

 
  

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho n: 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os daoos 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurioicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrV 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgaao ou em 

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concerrente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, c stas, 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; EZX orrent 
de execução de acordos firmados perante o Ministê ' ico 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. ' 

Dzítriíiass e ssugesstõess: cndtlêtst . 3153.19: 
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Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

BELO HORIZONTE 

CERT|DÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA 

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a 
presente data, nas ações específicas de concordata Preventiva l Suspensiva, Falência de Empresários, 
Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, 
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra: 

Nome: MÁXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA-EPP 
CNPJ: 04.335.223/0001-60 

Observações: 
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 89 da Resolução 121/2010 

do Conseiho Nacional de Justiça; 

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados 

o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados; 

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo 
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(httpz//wwwxjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição; 

d) esta Certidão tem a mesma validade da emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça 
Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, incluindo os processos 
físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe e o Sistema CNJ (Ex- 

Projudi); 
A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas 
aqui mencionadas. . ' 

Certidão solicitada em 01 de Novembro de 2017 às 17:27 

/AUTENTICAÇÀO 2 informando o código. 

BELO HORIZONTE, 01 de Novembro de 2017 às 17:27 Ç¡ 
Código de Autenticação: 1711-0117-2749-0499-2955 

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (wvvw.t]mg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDA A CERTIDÃO d 
ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer 
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa 

de fraude. 

1 de 1 w 



ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 
DE HABILITAÇÃO 

_ PROCESSO LICITATÓRIO N° 31712017 
PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N” 09I2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

A Signatária MÁXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA-EPP, CNPJ 04.335.223/0001-60, neste ato 
representado pelo Sr Claudio da Silva Maciel. RG n°MG-4.623.911 SSP/MG e do CPF n°850.759.576- 
68, Declara, que até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-Se, 
ainda, a declarar, Sob as penalidades cabíveis, a Superveniência de fato impeditivo da habilitação, 

comme art. 32, parágrafo 2° da Lei n° 8.666/93. 

Belo Horizonte, 08 de Novembro de 2017. 

MÁXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP 
CNPJ: 0433522310001 -50 

CLÁUDIO DA SILVA MACIEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
RG: MG-4.623.911 SSPIMG 

CPF: 850.759.576-68 

7) 
04 335 2231000150 A 

Insc. Est.: 062256788- 'i 

MAXIMO PE CAS E. PRODUTOS LTDA EPP à ea 

RUA URSULA PAULINO N" 357 LOJA A CINQUENTENARIO - BHTE - M 
- TEL. 31 -3387-3090 -E-MAIL. Max.daniele@hotmail.com 
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Ministério da Indústria, Comercio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e integração 

_tg Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 

N” DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comerciai) 

N°DE CÓDIGO CÓDIGO DO 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

requer e VCS* o deferimento do seguinte ato: 

NIRE (da sede ou lilial. quando a Código da Natureza N" de Matricula do Agente 
sede for em outra UF) Juridica Auxiliar do Comercio 

31206559416 2062 NTO 
ILMO(A). SR.(A) PREslDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Nome: P O O 

N° FCN/REMP 

||| || 

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL 

|:| DECISÃO SINGULAR E] DECISÃO COLEGIADA 

ViAS oo ATO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO Do ATO r EVENTO 1173101430597 

1 | 002 ALTERACAO 
021 1 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

051 1 CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 

2001 1 ENTRADA DE SÓCIO/ADMINISTRADOR 

2005 1 SAIDA DE SOCIOIADMINISTRADOR 

'X Humtu Representante Legal da Empresa I Agente Auxiliar do Comércio: 
Local Nome: 

Assinatura:  Telefone de Contato: 
Data 

[:|sIM 
Nome(s) ErnpresariaKais) igual(ais) ou semelhantqs): 

|:| SIM 

|___| NÃO _I_¡ 
Data Responsável 

|:| NÃO _I_l 
Data Responsável 

Processo em Ordem 
A decisão 

Data 

Respdçsável 

DECISÃO SINGULAR 

E¡ Processo indeferido. Publique-se. 

Processo em vigência. [Vide despacho em folha anexa) 

Processo deferido. Publique-se e arquiva-se. 

2° Exigência 

D 
3” Exigência 

D 
4° Exigência 

l' f   
D 

5° Exigência 

D* 

 .Juma Comercial do Estado de Minas Gerais 
' Certifico registro sob o n" 6325614 em 25/08/2017' da Empresa PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA, N¡ 

protocolo 173975054 - 15101312017. Autenticação: 54 
Geral. Para validar este documento, acesse httpzffwwwJucemg.mg.gov.br e informe n 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25l0Bl2017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 

 
  
  

Data R pozçsável 

DEQSÂO COLEGIADA 2" Exigência 3' Exigência 4° Exigência 5° E igência 

[:| Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) lj Processo deferido. Publique-se e arquiva-se_ lj 1:1 É 
E Processo indeferido. Publique-se. 

__›'_›'___ 

D313 Vogal Vogal Vva¡ 
President   ' . 

- I .a. 

OBSERVAÇÕES TA C M DATA: '  
. _. r 

.  . / 

 
5( 

206559416 e 

8DB15CB5CEE37EDF7C7FB31BA9A93B75137TB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária- 
° do protocolo 17.897.505-4 e 0 código de segura a WQhcI 



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

Capa de Processo 

Identificação do Processo 
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

17/397.505-4 .1173101430697 14/03/2917 

Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome 

725.813.016-00 ALEXANDRE FERREIRA GOULART 

N_ 

CONFERIDA, CONFORME 

SITE DA JU TA COMERCI?? Í _ ¡ DATA- 105% 
SAAE . Piumhi! A I 

_ ' _' __ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais N 

I ° ' Certifico registro sob o n” 6325614 em 25/08/2017 da Empresa PETRO CIUALY COMERCIO E EXPORTACAO L A, Nire 31206559416 e   protocolo 173975054 - 16/08/2017. Autenticação: 5480515CB5CEE37EDF7C7FB31BA9A93B751377B1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária- 
Qhd Geral. Para validar este documento_ acesse htIpJ/wwwjucemg.mg.gov.br e informa n” do protocolo 17/397505-4 e o código de segurança 

Í Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2017 por Marinely de Pauta Bomfim - Secretária-Geral. Mag_ ' .. m» m.. .. 2/11 
s: anlnun¡ 



-' Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n° 6325614 em 25/08/2017 da Empresa PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LT 

protocolo 173975054 - 16/08/2017. Autenticação: 5430515055  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretaria-Geral. 

21ã. ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA PETRO QUALY COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO 
LTDA 

Pelo presente instrumento particular: 

a) MATTOS GARCIA SANTOS, brasileiro, natural de Piumhi/MG, nascido aos 30/04/1994, 
solteiro, comerciante, portador da cédula de identidade número MG-14.760.322, 
expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF 117.178.696-45, residente e domiciliado na Rua' 
Doutor Higino n9 224, Bairro Centro, em Piumhi, Minas Gerais, CEP 37925-000, e 

b) GERALDO BENEDITO SANTOS JUNIIÂ, brasileiro, natural de Piumhi/MG, nascido aos 

12/08/1991, comerciante, portador da cédula de identidade número MG-14.760.308, 
expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF 115.198.686-00, residente e domiciliado na Rua 

Doutor Higino n9 224, Bairro Centro, em Piumhi, Minas Gerais, CEP 37925-000; 

sócios representando a totalidade do capital social da sociedade empresária limitada 
denominada PETRO QUALY COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA, com sede à Av. Querobino 
Mourão Fiiho n. 200, Bairro Bela Vista, na cidade de Piumhi/MG, CEP 37925-000, inscrita 
no CNPJ sob o n. 05.245.166/0001-91, com Contrato Social devidamente registrado na 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o n. 3120655941-6 em 08/08/2002 e 

alterações n. 3056958 em 26/01/2004, 3512003 em 08/03/2006, 4283273 em 
22/01/2010, 4325457 em 15/04/2010, 4335414 em 05/05/2010, 4369964 em 
09/07/2010, 4462160 em 22/09/2010, 4470831 em 07/10/2010, 4525334 em 
26/01/2011, 4562099 em 04/04/2011, 4636560 em 17/06/2011, 4696116 em 
20/09/2011, 4936020 em 04/10/2012, 5210942 em 16/01/2014, 5583997 em 
17/09/2015, 5608436 em 04/11/2015, 6144019 em 28/12/2016, 6200489 em 
18/01/2017, 6224482 em 16/02/2017 e 6314257 em 31/07/2017; 

e, ainda: n 

c) ALEXANDRE FERREIRA GOULART, brasileiro, natural de Piumhi/MG, nascido aos 

25/04/1969, casado sob o regime da separação total de bens, empresário, portador da 
cédula de identidade número MG-5.290.381, expedida pela SSP/MG em 12/08/2011, 
inscrito no CPF 725.813.016-00, residente e domiciliado na Rua Benedito Valadares n9 

216, Apto. 103, Bairro Centro, em Piumhi/MG, CEP 37925-000, e 

d) PAULO CÉSAR GOULART. brasileiro, natural de Piumhi/MG, nascido aos 02/03/1967, 
divorciado, empresário, portador da cédula de identidade número M-2.802.215, expedida 
pela SSP/MG em 15/05/1981, inscrito no CPF 542.487.286-72, residente e domiciliado na 
Rua Benedito Valadares m9 216, Apto. 101, Bairro Centro, em Piumhi/MG, CEP 37925-000, 

tem entre si justo e acordado, por unanimidade, alterar o Contrato Social da sociedade, 
conforme disposto no Artigo 1.072, parágrafo 39. da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
("Código C¡vi|"), em decorrência da assinatura, ao final, n. : odos os sócios: 

CONFãRlDA. CONFORME 
SITE DA JUN 

DATA: 

' ..l- - 
f . 

, ire 31206559416 e 

CEE37EDF7C7FB31BA9AB3B75137TB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária- 
Gerai. Para validar este documento. acesse httpz/¡wwwjucemg.mg.gov.br e informe n” do protocolo 17/397505-4 e o código de segurança W9 d 

É ?g1 
D .1 



1 - CESSÃO DE QUOTAS 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

__ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
E; Certifico registro sob o n° 6325614 em 25108/2017 da Empresa PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTA 

protocolo 1739?5054 - 16/08/2017. Autenticação: 54BDB15CB5CEE3TEDF7C7FB31BA9A93B7513HB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária- 
Geral. Para validar este documento, acesse httpzfiwwwjucemg.mg.gov.br e informe n” do protocolo 17/397505-4 e o código de segurança WS 
Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 250812017 por Marinely de Pauta Bomfim - Secretária-Geral. 

Neste ato o sócio MATTOS GARCIA SANTOS, já qualificado, retirando-se da sociedade, 
cede e transfere 2.730.000 quotas do capital social da Sociedade, totalmente 
subscritas e integraiizadas, com valor nominal de RS 2.730.000,00 (dois milhões, 
setecentos e trinta mil reais), ao novo sócio ora admitido ALEXANDRE FERREIRA 

GOULART, já qualificado, pelo preço certo e ajustado de R$ 1.820.000,00 (um milhão, 
oitocentos e vinte mil reais), que serão quitados da seguinte forma: 
a) R$ 700.000,00 (setecentos miI reais) como dação em pagamento da divida 

representada pela nota promissória emitida em 05/01/2017, corn vencimento em 
25/01/2017. 

b) RS 300.000,00 (trezentos mil reais) como dação em pagamento da dívida 
representada pela nota promissória emitida em 05/04/2017, com vencimento em 
05/05/2017. 

c) RS 300.000,00 (trezentos mil reais) como dação em pagamento da dívida 
representada pela nota promissória emitida em 05/07/2017, com vencimento em 
25/07/2017. 

d) RS 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), em moeda corrente nacional, no ato 
da assinatura do presente contrato. 

O sócio MATTOS GARCIA SANTOS transfere ainda, 240.000 quotas do capital social da 
Sociedade, totalmente subscritas e integralizadas, com valor nominal de R$ 

240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), ao novo sócio ora admitido, PAULO 
CÉSAR GOULART, já qualificado, pelo preço certo e ajustado de RS 160.000,00 (cento 
e sessenta mil reais), que serão quitados em moeda corrente nacional, no ato da 
assinatura do presente contrato. 

Ato contínuo, o sócio GERALDO BENEDITO SANTOS JUNIOR, já qualificado, retirando- 
se da sociedade, cede e transfere a totalidade de suas 30.000 quotas do capital social 
da Sociedade, totalmente subscritas e integralizadas, com valor nominal de R5 

30.000,00 (trinta mil reais), ao novo sócio ora admitido PAULO CÉSAR GOULART, já 
qualificado, pelo preço certo e ajustado de R5 20.000,00 (vinte mil reais), que serão 
quitados em moeda Corrente nacional, no ato da assinatura do presente contrato. 

Em decorrência da cessão deliberada, o capital social, que é de RS 3.000.000,00 (Três 
milhões de reais) dividido em 3.000.000 (três milhões) de quotas no valor de RS 1,00 
(Um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas passa a ser assim 
distribuido: 

ALEXANDRE FERREIRA GOULART ..................... .. 2.730.000 quotas ..... .. RS 2.730.000,00 
PAULO CÉSAR GOULART ................................. .. 270.000 quotasnm.. RS 270.000,00 

CONFERIDA, CONFORME 
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1.5 Cedentes e cessionários outorgam-se, neste ato, mutuamente, a mais ampla, rasa, 
irrevogável e irretratável quitação, com relação às cessões e transferências de quotas 
realizadas nos termos dos itens acima, para mais nada reclamaram uma das outras, a 

qualquer tempo e a qualquer titulo. 

1.6 Considerando que: 

A totalidade das quotas do capital social foram dadas em garantia até a data de 
31/08/2018 do integral e tempestivo cumprimento das obrigações previstas em 
Contrato de Compra e Venda de Quotas de Sociedade Empresária Ltda, firmado em 
31/01/2017 entre MATTOS GARCIA SANTOS, já qualificado neste instrumento, 
ROGÉRIO JÚLIO SOARES FERREIRA, brasileiro, natural de Piumhi/MG, nascido aos 

09/10/1978, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador 
da cédula de identidade número MG-7.758.222, expedida pela SSP/MG, inscrito no 
CPF 001.446.516-70, residente e domiciliado na Rua Treze de Maio 444, Bairro 
Centro, em Piumhi/MG, CEP 37925-000 e RENATA SOARES FERREIRA MOTA, 
brasileira, natural de Piumhi/MG, nascida aos 07/04/1986, casada em regime de 
comunhão parcial de bens, empresária, portadora da cédula de identidade número 
MG-11.520.924, expedida pela SSP/MG, e do CPF 070.861.786-75, residente e 

domiciliada na Praça Doutor Avelino de Queiroz 172, Bairro Centro, em Piumhi/MG, 
CEP 37925-000, garantia esta pactuada conforme Instrumento Particular de Penhor 
de Quotas firmado em 19/02/2017 e registrado na Junta Comercial do Estado de 
Minas Gerais sob o número 6238147 em 09/03/2017. 

Neste ato: 
ROGÉRIO JÚLIO SOARES FERREIRA e RENATA SOARES FERREIRA MOTA liberam, de 
todo e qualquer ônus, a totalidade das quotas da Sociedade, dando expresso 
consentimento e anuência à cessão e transferência das quotas aqui pactuada, para 
mais nada reclamar com relação às mesmas. 

CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA PETRO QUALY COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA 

l- DA DENOMINACÃO SOCIAL E LOCALIZAÇÃO 

A sociedade gira sob a denominação social de PETRO QUALY COMÉRClO E EXPORTAÇÃO 

LTDA, com sede na cidade de Piumhi/MG, à Av. Querobino Mourão Filho n. 200, Bairro 
Bela Vista, CEP: 37925-000. 

II - DO OBJETO SOCIAL 

O objeto social da empresa é: 

a) Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores; 
b) Comercio varejista de lubrificantes; 
c) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, 
interestadual e internacional; 
d) Transporte rodoviário de produtos perigosos'     

  
CONFERIDA, CONFORME 
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e) Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veiculos automotores; 
f) Locação de automóveis sem condutor. 

III-DO PRAZO 

A sociedade iniciou suas atividades em 01/01/2003 e seu prazo de duração 
indeterminado. 

(D. 

IV - DO CAPITAL SOCIAL 

O capital social é de R5 3.000.000,00 (Três milhões de reais) dividido em 3.000.000 (três 
milhões) de quotas no valor de RS 1,00 (Lim real) cada uma, totalmente subscritas e 

integralizadas, e assim distribuídas: 

ALEXANDRE FERREIRA GOULART ............................ .. 2.730.000 quotas ..... .. RS 2.730.000,00 
PAULO CESAR GOULART ........................................ .. 270.000 quotas ..... .. R3 270.000,00 

V - DAS FILIAIS 

A sociedade não possui filiais, mas poderá abri-las a qualquer tempo, em qualquer parte 
do território nacional. 

VI- DA FORMA DA SOCIEDADE 

A sociedade é sociedade empresária limitada. 

vu - DA ADMINISTRAÇÃO 
A administração da sociedade será exercida pelo sócio ALEXANDRE FERREIRA GOULART, 

cabendo-lhe representar a sociedade ativa e passivamente, em juizo ou fora dele, bem 
como gerir, supervisionar e administrar as atividades e os negócios sociais. 
É vedado ao administrador usar a denominação social em negócios estranhos aos 

interesses da sociedade ou assumir responsabilidades que não digam respeito ao seu 

objeto, seja em favor de qualquer dos sócios quotistas ou de terceiros, bem como dar aval 
ou fiança em qualquer obrigação de terceiros. 
Tem o administrador poderes especiais e expressos para alienar bens móveis ou imóveis, 
hipotecar bens imóveis, constituir penhor de qualquer natureza, caucionar titulos ou 
direitos creditórios, dar bens móveis ou imóveis em alienação fiduciária em garantia. 
O administrador poderá, no âmbito de suas atribuições e poderes, constituir mandatário 
para representar a sociedade, devendo fazer constar nos respectivos mandatos o prazo de 
duração e os negócios a que se destinam. 
O administrador fará jus a uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as 

disposições regulamentares pertinentes. 

VIII- DA RESPONSABMDADE DOS SÓCIOS 

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do capital social 
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ix - oo EXERCÍCIO socIAL E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão 
contas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço 
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, em partes 
proporcionais à sua participação no capital social, os lucros ou perdas apurados. 

X - DO FALECIMENTO 
No caso de falecimento de sócio, a sociedade não se dissolvera', continuando entre os 

sócios remanescentes e os herdeiros do sócio falecido, cabendo a estes indicar um que os 

represente até a partilha judicial das quotas do sócio falecido. 

x¡ - RETIRADA DE SÓCIO. CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS 
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento do outro sócio. 

Parágrafo Primeiro - 0 sócio que pretender retirar-se da sociedade e alienar suas quotas 
deverá, primeiramente, oferecê-la ao outro sócio, com prazo minimo de trinta dias, por 
via de notificação, para que possa exercer ou não, o direito de preferência. 

Parágrafo Segundo -A notificação deverá conter a quantidade de quotas, o preço por elas 
pretendido e as condições de pagamento. 

(quinze) dias que se seguirem ao aviso que deverá ser-lhe feito, identificando o terceiro 
interessado, o preço e as respectivas condições de pagamento. 

Parágrafo Quinto - Não havendo manifestação, no prazo de quinze dias acima assinalado, 
l o alienante poderá então ceder as referidas quotas ao terceiro interessado, desde que por 

preço e em condições não mais vantajosas do que aquelas constantes de sua oferta ao 
outro sócio. 

Parágrafo Sexto - Será nula a transferência em desacordo com as disposições desta 
cláusula.  

  

XII- DA DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO 
Declaram os sócios não estarem incursos em quaisquer impedimentos de natureza civil, 
penal ou quaisquer que sejam, que os impeça o exercício das atividades sociais. 

Parágrafo Terceiro - Decorrido o prazo e não exercido o direito de preferência pelo sócio, 
o cadente estará automaticamente autorizado a oferece-las a terceiros, desde que por 
preço e em condições não mais vantajosas do que as constantes de sua oferta ao outro 
sócio. 

Parágrafo Quarto - Havendo interesse de terceiros na aquisição, o outro sócio poderá, 
ainda, exercer o direito de preferência, em condições de igualdade, no prazo de 15 
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Petro Qual); Cdmkerkàió e Exportação Ltda 
cobranca@perroqualy.com.br CNPJ:05.245.166/0D0l-9l 

Av. Querohiuu Mourão Fiihu, 200- 37.925.000 Piumhi/MG Telefone 37- 3371-3343 

 
DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

PROCESSO LICITATÓRIO N” 317/2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

A Petro Qualy Comércio e Exportação Ltda. inscrita no CNPJ sob o nO 
05.245.166l001-91, por intermédio de seu representante legal, o Sr° Gabriel 
Terra Goulart, portador do Documento de Identidade no 15473758 e inscrito 
no CPF sob o n° 117.065.296-43, DECLARA, sob as penas da lei, em 
cumprimento ao disposto no art. 7°, XXXIII da Constituição da 
República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

k 
aprendiz (x). n' 

Piumhi, 06 de Novembro de 2017. A 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 

Nome: Alexandre Ferreira Goulart 

Qualificação: Sócio-Administrador 



03/11/2017 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 

RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA  
NÚMERODEWSCRWÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO D^TADE^BERTUR^ 05.245.166I0001-91 08108.12 02 MAM¡ CADASTRAL ° 

NOME EMPRESARIAL 

PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO [NOME DE FANTASFA) 
d-kâúkt** 

coDIeo E DESCRIÇÃO DA ATIViDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

47.31 -8-00 - Comércio Varejista de combustíveis para Veículos automotores 

' CÓDIGO E DEscRIçAo DAs ATIVIDADES EOONOMICAs sEcuNDARIAs 

4520-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de Veiculos automotores 
47432-6-00 - Comércio Varejista de lubrificantes 
4930-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Intermunicipal, interestadual e 

Internacional 
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 
77.11-0-0D - Locação de automóveis sem condutor 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 

AV QUEROBINO MOURAO FILHO 200 

CEP DAIRRoIDIsTRITo MuNIcIPIo UF 

37.925-000 BELA VISTA PIUMHI MG 

ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE 

(037) 3371-4596 

ENTE FEDERATIVCI RESPONSÁVEL (EFR) 
*ti-tie 

SITUAÇÃO cADAsTRAL DATA DA sITuAçAo cADAsTRAL 

ATIVA 08IOBI2002 

MOTIVO DE SITUAÇÃO cADAsTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
*ri-faith tiittttt 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n” 1.634, de O6 de maio de 2016. 

Emitido no dia 03l11I2017 às 10:42:31 (data e hora de Brasília). Página 1 1 
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r 

Atualize sua pagina 

httpszllwww. receita .fazenda.gov.brl PessOaJuridica/CNPJI cn pjreVa/Cnpj reVa_CoI'nproVante.asp 1:' 1 



06/11/2017 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS Axos TRIBUTOS FEDERAIS E A DlvIDA ATIVA DA UNI o 

Nome: PETRO QUALY COMERC|O E EXPORTACAO LTDA 
CNPJ: 05.245.166I0001-91 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria - 

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em 
Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Dívida Ativa da União junto à Procuradoria- 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n9 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos 

endereços <httptlfwwwreceita.fazenda.gov.br> ou <http:Hwww.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n91.751, de 02I10I2014. 
Emitida às 07:37:36 do dia 06/11/2017 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 05/05/2018. 
Código de controle da certidão: 07A7.C557.CB9A.72F7 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS  
_ i _ CERTIDÃO EMITIDA EM: 

CERTIDAO DE DEBITOS TRIBUTARIOS 06/11/2017 

NEWHV¡ CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
04/02/2018 

NOME/NOME EMPRESARIAL: PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 

17§5CR1ÇÃ° ESTADUAL'- 515392340-00' CNPJ/CPF: 05.245.166/0001-91 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: AVE QUEROBINO MOURAO FILHO NÚMERO: 200 

COMPLEMENTO: BAIRRO: BELA VISTA CEP: 37925000 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: PIUMHI UF: MG 

Ressalvadop direito de _a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 

que: _ 

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

2. No caso de utilização para lavratura de escritura_ pública ou reqistro de formal de partilha, ge carta de adJuqicagao expedida em autos de inventario ou de_arro aguento, de sentença _em açao 
de se araçao judicial, divorcio, ou de_partilha de bens na uniao estavel e de escritura publica de 
doaç o de bens imoveisl_ esta certidao somente tera validade se acompanhada da Certidao de 
Pagamento / Desoneraçao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de 

Fazenda de Minas Gerais em www.fazeni_:la.mã.gov.br =› certidão de debltos tributários => certificar ocumentos 

CÓDIGO DE CONTROLEDE CERTIDÃO: 201700023712640? 

1/1 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIU 
CNPJ 16.781.346 z' 0001-04 

e-maiiiktributacaOQÉEeEeÊtu-ra-piumhi.mgigowbr 
' 7"37925-000 - PIUMHI - MINAS GERAIS 

==CERTIDÃO= 

Assunto: Certidão 
Serviço : Fazenda 

Número: 291/2017  7;:  
O Departamento Municipal de Receita da Prefeitura de Piumhi, 

Estado de Minas Gerais, na forma da Lei etc... 

Certifica a pedido da parte interessada através do requerimento 
com o protocolo de 11°: 3942 de 30 de outubro de 2.017, que revendo os Arquivos desta 
Prefeitura, consta que a Empresa: PETRO gUALY COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO 
LTDA - Inscrição Municipal n°: 117/04, CNPJ (MF) N": 05.245.166/0001-91, 
estabelecida na Avenida Querobino Mourão Filho, n": 0200 - Bairro - Bela Vista, 
administrada pelos sócios: Alexandre Ferreira Goulart - CPF: 725.813.016-00 & Paulo 
Cesar Goulart - CPF: 542.487.286-72, com a atividade de: COMÉRCIO VAREJISTA 
DE COMBUSTÍVEIS! ETC, tendo iniciado em: 13 de abril de 2.004, pagou os impostos 
e as taxas devidas, efetuou o pagamento da taxa de Licença para Localização e 

Fiscalização de Funcionamento em: 16 de janeiro de 2017, relativo ao exercício de 2017. 
Resguarda-se o direito da Fazenda Pública vir a constituir novos 

créditos tributários da responsabilidade da empresa e que, até a data ainda não foram 
apurados ou lançados ou que estejam em curso de cobrança e não vencidos. 
ESTÁ PORTANTO gUITE COM ESTA PREFEITURA ATÉ A PRESENTE DATA. 
OBS: ESTA CERTIDÃO TEM VALIDADE POR (60) SESSENTA DIAS. 

R Padre Abel n” 332 -› Centro - Tel.: (37) 3371-9200 Í Fax: (37) 3371-9221   

?a  fr si.,    

E para que produza todos os efeitos legais, expede-se a presente, 
Certidão. 

Departamento Municipal de Receita da Prefeitura de Piumhi- MG, 
em: 30 de outubro de 2017. 

 
 --e 

Jos Ge ald Arantes 
mneí-n- a DEPARTAMENTO 

M NI PAL DE RECEITA 

_f_ 

QOTABELIONATO 053407113   AUTENTICAÇAO e i ne,,_u 
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   em: sem¡ . 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 05245155/0001-91 
Razão Social: PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 
Endereço; AVEN QUEROBINO MOURAO FILHO 200/ BELA VISTA¡ PIUMHI/ MG/ 

37925-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 3.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 

empresa acima identificada encontra-se em situação reguiar perante o 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 

das obrigações com o FGTS. 

Vaiidade: 25/10/2017 a 23/11/2017* 

Certificação Número: 20171025 10104726139019 

Informação obtida em 06/11/2017, às 07:39:35. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à Verificaçao de autenticidade no site da Caixa: 

www.caixa.gov.br 

hitps:I/'wwwsifge.caixagovbr/Empres 

CrHCrfIFgeCFSImprimirPapeI.asp?VARPessoaMatriz=129488248NARPessoa=1294882 f:- ' 

j 
afCrffCri/'FgeCF5lmprimirPapel.asp'?VARPessoaMatriz=12Q4B824BNARPessoa 948B24&VARUf=MG&V. .. 'U1 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 05.245.166/0001~91 

Certidão n°: 139603294/2017 
Expedição: 06/ll/2017, às 07:41:03 Validade: 04/05/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

Certifica-se que 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) 

PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 
no CNPJ sob o n° 

05.245.166/0001-91, NÂO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 

Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, 
na Resolução Administrativa n° 1470/2 

642-A da Consolidação das Leis do 
de 7 de julho de 2011, e 

O11 do Tribunal Superior do 

Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 0 

anteri 
No caso de pessoa jurídica, 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de 

autenticidade no portal d 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

ores ã data da sua expedição. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de D 
necessarios à identificação das pessoas naturais e 

inadimplentes perante a Justiça d 
estabelecidas em sentença condenatória 

inclusive no concernente 

jurid 

acordos judiciais trabalhistas, 
recolhimentos emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Públic 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. ' 

ou decorre 

evedores Trabalhistas constam os dmdos 

#cas 
o Trabalho quanto às obrigações 

transitada em julgado oL e 
ao 

previdenciários, a honorários, a custas a 

a Certidão atesta a empresa em relação 

SU. 

o Tribunal Superior do Trabalho na 

n' 

K5' í;L*.-:i.::.1:; -.-.› s.=.::_ge::1;õ-.=. :s: çjfilzãL-'kàtàt-n 31,55. . 



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

PIUMHI 

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA 

CERTIFlCO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, ate a 

presente data. nas ações especificas de concordata Preventiva l Suspensiva, Falência de Empresários, 
Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, 

Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra: 

Nome: PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA. 

CNPJ: 05.245.186/0001-91 

Observações: a) Certidão expedida gratuitamente atraves da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 121/2010 

do Conselho Nacional de Justiça; 

b) a informação do número do CPF/CNPJ e de responsabilidade do solicitante da certidão. sendo pesquisados 

o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados', 

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPFICNPJ informado, podendo 
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(http:Hwww.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição; 

d) esta Certidão tem a mesma validade da emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça 
Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, incluindo os processos 
físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe e o Sistema CNJ (Ex- 
Projudi); r 

A presente certidão NÃO EXCLUl a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daque 

aqui mencionadas. 

Certidão solicitada em 06 de Novembro de 2017 às 14:00 

PIUMHI, 06 de Novembro de 2017 às 14:00 

  código de Autenticação: 1711-0614-0012-0025-5586 
Para validar esta certidão, acesse o sitio do TJMG (wwwtjmgjusbr) em Certidão JudiciahlAUTENTIClDADE DA CER A0 

JAUTENTICAÇÃO 2 informando o código_ 

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qu  emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentati a 

de fraude. 1de1 



d_ PETRO _ 

Qu ALY  
Petro Qualy Comércio e Exportação Ltda 

cobranca@perroqualy.com.br CNPJ: 05 245. 166/0001-91 
Av. Queroblno Mourão Ftlho, 200- 37925000 Piumhi/MG Telefone 37- 3371-3343 

 
em.: 

 
 

DECLARAÇÃO DE IDONE-IDADE E  
__ PROCESSO LICITATÓRIO N° 317/ 2017 

PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

DECLARAÇÃO 

A Signatária Petro Qualy Comércio e Exportação Ltda., CNPJ 05.245.166/0001-91, neste 
ato representada pelo Sr° Gabriel Terra Goulart, RG n° 15473758 SSP-MG e do CPF 
n° 117.065.296-43, Declara, que até a presente data encontra-se desimpedida de ' 

participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades 
cabíveis, a superveniêncía de fato impeditivo da habilitação, conforme art. 32, 

parágrafo 2° da Lei n° 8.666/93. 

Piumhi 06 de Novembro de 2017. 

Nome: Alexandre Ferreira Goulart 

Qualificação: Sócio Administrador 



 Serviço Autônomo de ' gua e Esgoto 
d¡retoriaexecutiva@saaepiumhi.c0m.br CNPJ: 2 .7 18161000110 › -_ 

35/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 l' Hí/MG - Telefax 37-3371-1332 Autarquia Municipal (Lei 10 

PRQPOSTA AJUSTADA AO PREÇO 
FINAL 

(N 

/AMP MECÂNICA DE AUTOS 
EIRELI-EPP 

e /MAXIMO PEÇAS s. PRODUTOS 
LTDA-EPP 

/PETRO QUALY 'ÇOMERCIO E 
EXPO TA ÇAO L TDA 



   
3) A ° 
r Meg? n c a. cl 

RUA ALVARINO RODR SUES DA SILVA, N9 05 - BAIRRO: EMIDINHO 

FCINE: (37: 3323-5203 FAX: (37) 3323-5208 
CNPJ: 14.661.146/000 «92 - INSC. EST.:O02502464.0098 

E-mar: vendasamp@yahoo.com 
CEPEíSSZ-OSO - PAINS - MlNASGERAlS 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi 
Processo Licitatório n9 00317/2017 
Pregão Presencial H9 00009/2017 

Proposta de preços rea: iustada conforme preço final 

Empresa: AMP iriECÂNIi A DE AUTOS E|RELI-EPP 

CNPJ: 14.66 ã .146l00L1-92 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001.8[6680.0C-99 

Endereço: Rua Aivarino i-'vidrigues da Silva, n°: 05 
,W BAIRRO: EMiLiNHO 

J PAINS-MG (IEP: 35582-000 

Telefone: (37) 3323-520'. FAX (37) 3323-5200 
Dados Bancários: BANCO SICO( B CONTA: 110.449-7 AGENCIA: 3095 

Data: 1C de Novemb a de 2017 

E-MAIL vendasamp@y nhoocom 

Rhuan Frari- :isco Oliveira Silva 

RuauManuel Lopes 119: 315 - Pains - MG Nome Representante: 

Endereço Representante 
Cargo na Empresa: Velldedm" 

Estado Civil Representante: C353** 
Identidade Representante: MG 12-9545 29 

CPF Representante: 199-387-97' "51 
Nacionalidade _ BFHSÍÍEÍFO 

q Outorga Poderes: PYOCUFaÇãO 

Apresentamos nossa proposta parar fornecin ento do objeto deste Pregão, acatando todas as 

estipulações consignadas no Edital, conforme abiixo: 

OBJETO: 

Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para o 
fornecimento de: Aditivo, Arla, Giraxa, Óleo Diesel BS-500, Óleo Lubrificante, Óleo 

Motor e Óleo Sintético, para atender os Jeículos e equipamentos pertencentes à frota 
oficial do SAAE de Piumhi - MG, sendo este fornecimento parcelado de acordo com as 

necessidades do SAAE, conforme especiiicações do Anexo I deste edital. 



 
 

 TEAMP Mecàmga de Autos E 
RUA ALVARINO RODR-GUES DA SILVA, N? 05 - BAIRRO: EMIDINHO 

FONE: (37: 3323-5203 FAX: (37) 3323-5208 
CNPJ: 14661146/000 .-92 - iNSC. EST.: 0025024640098 

E-ma :vendasamp@yahoo.com 
CEP 35582-0 0 - PAINS - MINAS GERAIS 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi 
Processo Licitatório ng 00317/2017 
Pregão Presencial U9 00009/2017 
Declaramos que nos preços indicados na proposta, estão computadas todas as despesas, mão de obra, custos 
diretos ou indiretos, os encargos necessários à exec= -ção do objeto, seguros em geral, royalties, taxas, impostos, 
tarifas, todos os encargos de possível demanda traialhista, civil ou penal e outras quaisquer despesas que se 

fizerem necessárias à boa execução do objeto deste í-regão e os demais custos que os compõem. 

Declaramos sob as penalidades da lei, -e para fin:: de participação no Pregão em epígrafe que: Nos preços 
propostos estão inclusos todos os impostos, taxas, tr _insporte, seguros e todas as demais despesas necessárias ao 
perfeito cumprimento da obrigação do objeto da lictação. concordamos e nos submetemos a todos os termos, 
normas e especificações do pertinente Edital, bem tomo às leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas 
incidam sobre a presente licitação; Declaramos que «estamos de acordo com todas as normas deste edital e seus 

Ãanexos. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a c-antar da data de abertura dos envelopes de proposta. 

Local e prazo de Entrega: A entrega dos produtos *erá futura e parcelada, de acordo com as necessidades do 
SAAE, dentro da zona urbana do Município de Piurr- ii-MG. Todos os produtos serão entregues no almoxarifado 
do SAAE à Praça Zeca Soares n9 211- Centro Piumhi --l/IG com exceção do combustível lTEM 05 do Anexo I- Termo 

de Referência do edital. 
.Prazo de garantia: o objeto Iicitado tera' garantia con* 'a defeito de fabricação, de acordo com o exigido no Edital. 

Pagamento: O pagamento decorrente da concretizaç io do objeto desta licitação será efetuado pela Tesouraria do 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG, «or processo legal, após a comprovação da entrega do objeto 
Iicitado nas condições exigidas e apresentação dos dl cumentos fiscais devidos, no prazo de 07 (sete) dias úteis; 

Declaramos que nos preços indicados na proposta estão computados todos os custos inerentes aos encargos 
financeiros e trabalhistas, fretes (CIF), cargas, ider-tificação de Marca, descargas, despesas com embalagens, 

n despesas com pessoal, impostos e quaisquer outros elacionados corn o objeto do Edital sem qualquer ônus para 
, ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi - TJIG, de modo que o valor proposto constitua a única e total 
É contraprestação pelo fornecimento do objeto do pre.~ente certame, sob pena de desclassificação. 

Declaramos conhecer e aceitar as condições consta- ntes do Edital e seus anexos bem como o disposto na Lei 

Federal n9 10.520 de 17/07/2002, e na Lei Federal n'I 8.666/93, e suas atualizações. A AMP MECÂNICA DE AUTOS 
ElRELl-EPP, CNPJ n.914.661.146/0001-92, com sede 'I' Rua Alvarino Rodrigues da Silva, n92 05, BAlRRO: EMIDINHO 

Pains- lVlG declara que o objeto do certame será prettado e entregue conforme estipulado no Edital. 

Atenciosamente, Pains, 10 de Novembro de 2017. 

AMP Mecânica de Autos Eireli-EPP. 
CNP): 14 661146/0001-92 

Rhuan Fr: :cisco Oliveira Silva 
CPF: . 09287537651 
RG!, !G 12.954.729 



   Mecàníggle Autos EireLiÀEP  
RUA ALVARINO RODR SUES DA SILVA, N? 05 - BAIRRO: EMIDINHO 

FONE: (37: 3323-5203 FAX: (37) 3323-5208 
CNPJ: 14.661.146/_000 92_ - INSC. EST.: 0025024640098 

E-ma :vendasamp@yahoo.com 
CEP 35582-0 0 - PAINS - MINAS GERAIS 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi 
Processo Licitatório m9 00317/2017 
Pregão Presencial n9 00009/2017 

PROPOSTA DE PREÇO RE! IUSTADA CONFORME PREÇO FINAL 

ITEM DESCRIÇÃO E UND QTD MARCA VUNIT VTOTAL 
ADITIVO ANTICORROSIVO PARA RADIADOR: 
ñuido sintético para uso em sistemas de 

arrefecimento de veículos automotivos, COmDOSÍ-l' 

à base de monoetileno glicol, com inibidores 
orgânicos e inorgânicos de corrosão, eleva o pont- 
de ebulição e baixa o ponto de congelamento da  água, mantendo o 

V motor trabalhando na temperatura ideal, evitand. 
1 a fervura e o congelamento da água de LT 10 DEKKO RS 6,70 R5 67,00 

refrigeração. Controla a corrosão e ferrugem dos 
componentes metálicos do motor, lubriñca a 

bomba d'água e inibe a 

formação de espuma. Recomendado para todo e 

qualquer sistema de refrigeração de veículos 
automotores [motos, automóveis, caminhões, 
ônibus, tratores, etc). Embalagem em frasco 1 

litro. 

Óleo lubrificante RT4 SAE 15w4o. 
6 Composiçãoíóleos básicos selecionadose de GL 40 GTO"- Rs 206,50 Rs 8260100 

ultima geracao. 
'Embalagem em galão de 20 litros _ 

Óleo lubrificante SAE 20w50 _ , 

Composição: Oleo mineral parafínico com 
aditivos: detergente dispersante, antidesgaste,  7 antioxidante, antiespumante e melhurador do LT 30 GTO"" Rs 850 Rs ZSSDO 

índice de viscosidade. 
Embalagem em frasco de 1 LT 

Óleo Lubrificante de alta performance 
para Sistema ljidráulico Grau ISO VG 68. 9 Composição: Oleos básicos selecionados e aditivo . Gl' 5 GTOIL R5 169,00 RS 845,00 

de última geração Embalagem em galão de 20 LT 

VALOR TOTAL RS 9.427,00 

VALOR TOTAL = NOVE MIL QUATROCENTOS 'E VINTE E SETE REAIS 



Razão Social 

Nome Fantasia 

CNPJ 

Inscrição Estadual 

Nome do signatário 
(para assinatura do contrato) 

identidade do signatário 

Nacionalidade do signatário 

Estado civil 

Proñsão 

CPF do signatário 

Telefone , fax do representante legal 

E mail do representante legal 

Instrumento que outorga poderes 

Endereço 

Pessoa para contato 

Teiefone fax 

Dados bancários 

PEÇAS E PRODUTOS LTDA - EPP 

MAX PEÇAS 

0433522370001-50 

0522567030001 

RUA ÚRSULA PAUL|NO N° 357 LOJA A CINQUENTENÁRIO BHIMG 

3337-3000 _ 3307 4550 

REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

CLÁUDIO DA SILVA MACIEL 

MG 4.623.911 SSP/MG 

Brasileiro 

Casado 

socio l Gerente, admistrador 

8507521576458 

(31) 3357-3090 

rnax.daniele@hotmeil.com 

Contrato social 

Rua Azaleia Branca n° 29, bairro Havai, BHIMG 

Daniele Santana Silva 

(31) 3387-3090 

max.daniele@hotmail.com 

Agéncia: 4829 Conta: 07183-8 

VALIDADE DA PROPOSTA: A proposta tera validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão. 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O paga 
MG, por processo legal, após a comprova 
pena de multa de 0,5% 
ao mes, ou fração (pro rata die), sobre o valor da fatura; com exceção do !TEM D5 que o pagamento sera mensal. S 

pagamento ficará suspenso até seu recebimento detinitivo. 

LOCAL DE ENTREGA: Todos os produtos serão entregues no atmoxarifado do SAAE à Praça Zeca Soares no 211- Centro Pium 

mento decorrente da concretização do objeto desta licitação será. 
ção da entrega do objeto Iicitado nas condições exigidas e apresentação dos documentos !isca 

PRAZO DE ENTREGA: os produtos será futura e paroetada, de acordo com as necessidades do SAAE. dentro da zona urbana do 

Municipio de Piumhi-MG. 

termo tem or objeto o 
para e empresa para o 

hi -MG 

Banco: Itaú 

efetuado pela Tesouraria do Serviço Autônomo de Água e Esoto de Piumhi- 
is devidos, no prazo de 0T (sete) dias úteis; sob 

e o objeto não for entregue contou-ne condições deste Edital, o 

Lubrificante, Óleo Motor e leo Sintético, para atender os veículos e equipamentos pertencentes a frota oficial do SAAE de Piumhi - MG. sendo este fornecimento parcelado de acordo 

do SAAE 

DE 
imediata, e totalmente às suas expensas de qualquer produto entregue comprovadam 
gestorlñscal de contrato do SAAE não aceitará nem receberá qualquer produto com at 
Ten-no de Referencia ou em desconforrniclade com as non-nas legais ou técnicas pertine 
neste T outro 

t deste 

-se-á a garantia à 

1 

MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA -EPP 

como efetuar a 
ente adutterado ou inutitizável. portanto. tora das especiücações técnicas e padrões de O 

raso, defeitos ou imperfeições, em desacordo com as especificações e condições 
ntes ao objeto, cabendo ao oontretado efetuar as substituições necessárias no prazo 

de de rescisão 

RUA ÚRSULA PAULINO N° 357 LOJA A CINQUENTENARIO BHTE - MG. CEP.30 -030 - 
TEL. 31 - 3387-3090 - E-MAIL. max.daniele@hotmail.com 



          
e vinte cinco mil, quatrocentos e vinte nove reais e noventa e três centavos). 

DECLARAÇ O 

trabalhistas, tarifas, e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto desta licitação. 

equipamentos do SAAE. 
Declaro ue aceitamos todos os termos do edital e seus anexos. 

ESTIMATIVA: Para delinição do valor global estimado para esta contratação, foram observados os orçamentos realizados, os gastos com aquisição foram de Rs 525.429,93 (Quinhentos 

Declaro que nos preços propostos estarão incluidas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações previdenciárias, fiscais, comerciais, 

Declaro que os produtos estarão de acordo com a legislação pertinentesegundo as recomendações do fabricante de forma a garantir completa segurança e operacionalização da frota e  

Beto Horizonte, 0B de Novembro de 2017. 

    @Qa- 
E PRODUTOS LTDA. - EPP 

CNPJ - 04.335.223/0001-60 

MAURO FERREIRA PORTO - PROCURADOR 

CPF: 558.370.186-20 ~ ID: MG 3.240.957 SSP-MG 

2 

MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA -EPP 

_ 
n I 

Cod. Item Especificação Unid. Quant Marca Valor unltarlo Valor total 

Produto 
SAAE 01953 2 ARLA 32, agente redutor liquido de NOX automotivo, GL 10 TOP ARLA R$37,80 R$378,00 

aproximadamente 32,5%de ureia grau premium e 67,586 de agua de 
alla pureza Embalagem em galão de 2D litros. 

04809 3 Graxa Azul especial para rolamentos Composição: óleo mineral, GL 04 GRAX R$290,00 R$1160,00 

sabão de Iitio, aditivo e corante. Embalagem em galão de 20 Kilos 
01055 4 Graxa Iubriticant a base de sabão de lítio. Composição: óleo GL 03 GRAX R$138,80 R$416,40 

mineral , sabão de lítio NLOGl2 e aditivos especiais Embalagem em  galão de 20 Kilos 
i' 

00360 8 OLEO LUBRlFlCANTE 2 TEMPOS: óleo lubrificante mineral para uso LT 2D PETROBRAS R$13,90 R$218,00 

em motores dois tempos a GASOLINA refrigerados a ar. que exijam 
lubriticantes com nivel de desempenho 2T. Embalagem em frasco 
1LT 02878 10 Oleo iubriflcante de Motor diesel turbinado SAE 15W40. Lubrificante GL 05 FORTOIL R$195,00 R$975,00 

mineral multiviscoso para uso em motores diesel de elevada potência 
com alto poder de limpeza e proteção contra o desgaste corrosivo das 
partes internas do motor. Embalagem em galão de 20 LT 

01529 11 Óleo lubrificante freio vegetal SAE10W30Composiçâo: Óleo mineral GL 04 DULUB R$212,60 R$851,20 

derivado do petróleo e agvos. Embalagem em galão de 20 LT. 
00725 12 Óleo lubrificante de transmissão 20W30. Composição: óleos básicos GL 03 PETROBRAS R$288,00 R$864,00 

selecionados e aditivos de última geração Embalagem em galão de 

20 LT 
04813 13 Óleo motor SAE10W40 semissintético multiviscoso. Composição: LT 10 PETROL R$16,90 R$169,00 

mistura de oleo básico mineral e sintético mais aditivos Embalagem 
em frasco de 1LT 

01047 14 Óleo motor SAE 20W40-oleo lubrificante mineral multiviscoso. LT 10 PETROBRAS R$15,90 R$159,00 

Embalagem em frasco de 1LT _ 04788 15 Óleo sintético SAE10W40 Óleo lubrificante multiviscoso, 100% LT 20 PETROL R$19,30 R$386,00 

sintético. Embalagem em frasco de 1LT 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 5.536,60 :Cinco mil seiscentos e trinta e seis reais e sessenta centavos 

RUA ÚRSULA PAULINO N** 357 LOJA A CINQUENTENARIO BHTE - MG. CEP.30.664-030 - 
TEL. 31 - 3387-3090 - E-MAIL. max.daniele@hotmail.com 



PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0912017 

Petro Qualy Comércio e Exportação Ltda. 

cobranca@petroqualy.com.br CNPJ: 05.245.166f0001-91 

Av. Querobino Mourão Filho, 200- CEP37.925.000 Piumhi/MG Telefone 37- 3371-3343 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 31712017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

PROPOSTA AJUSTADA AO PREÇO FINAL 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do item abaixo discriminado, que integra o 

instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

Razão Social: Petro Qualy Comercio e Exportação Ltda. 

CNPJ: 05.245.166/0001-91 
Endereço: Av. Querobino Mourão Filho 200, Bela Vista, Piumhi-MG CEP: 37.925-000 

E-mail: cobranca@getroguaiycombr 
Representante legal: Alexandre Ferreira Goulart. 

Nome: Alexandre Ferreira Goulart 

CPF: 725.813.016-00 

Qualificação: Sócio Administrador. 
Cod. ltem Especificação Unid. Quant. Marca Valor Valor 

Produto Unitário Total 

SAAE 

00802 5 Óleo Diesel BS- LT 144.000 Ipiranga 3,1300 450.720,00 

500 Original 

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão. 

Piumhi 14 de Novembro de 2017. 

Assinatura: @to 40H40 »Eh/ML . 
Nome: Gabriel Terra Goulart. 

Qualificação: Credenciada. 



 
* Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitac0es@saaepiumhLcmrLbr mvmsaaepiumlitcombr CNPJ : 2178181100001 l 0 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - Centro- 37925-000 PIUMHI/MG - Telefax 37-3371-1332 

' ATA OA REUNIÃO DE ADJUDICAÇÃO N° 024/2017 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTO DE PREços N° 009/2017 

PROCESSO LIcITATóRIO N° 317/2017 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

Às 08:30 horas do dia 14 de novembro de 2017, em sessão pública, reuniu-se a 
Pregoeira Oficial desta Autarquia, Maria das Graças Ferreira Barros Goulart e 
respectivos membros da Equipe de Apoio: Maria Luciana Goulart de Castro e Sônia 
Roseni Costa, designados pela Portaria n° 05/2017, de 02 de janeiro de 2017,_ em 
atendimento às disposições contidas na Lei 10.520/2002, subsidiariamente a Lei n° 
8.666/93, e suas alterações, bem como a Resolução SAAE n° 118/2013 (Regulamenta 
o Sistema de o Registro de Preços) o Decreto Municipal n° 2.887/2010 (Institui o 
Pregão) e Lei Complementar 25/2010 que institui o Estatuto da Microempresa, da 
Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual e Lei Complementar n° 
123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014 e 
pelas demais normas e condições estabelecidas no edital, referente ao Processo 
Licitatório n° 317/2017, com a finalidade de dar início aos trabalhos para adjudicação 
do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial de Registro de Preços n° 
09/2017, cujo objeto visa o registro de preços para futura 'e eventual contratação de 
empresa para o fornecimento de: Agitivo , Aria , Graxa ,Oleo Diesel 35-500, Oleo 
Lubrificante, Oleo Motor e Oleo Sintético, para atender Os veículos e 
equipamentos pertencentes à frota oficial do SAAE DE PIUMHI - MG, conforme 
descrição, características e informações constantes do Edital e seu Termo de 
Referência. Após análise e exame das propostas comerciais, à vista das exigências 
constantes do edital, a pregoeira juntamente com a equipe de apoio chegou ao 
seguinte julgamento. 

ADJUDICA como vencedora do certame as empresas: 

AMP MECÂNICA DE AUTOS EIRELI-EPP 
Cod. Item Especificação Marca Unid. Quant. v. Unlt. Total 

Produto 
SAAE T 

04871 01 ADITIVO ANTICORROSIVO DEKKO L 10 6,70 . 67,00 
' QARA RADIADOR: ' 

02317 os 4à“”"'"°a'“° “T4 s” GTOIL GL 4o 205,50 3.250,00 
01879 07 Oleo lubrificante SAE 20W50 GTOIL LT 30 8,50 255,00 

Óleo Lubrificante de alta 
01530 09 performance para sistema GTOIL GL O5 169,00 845,00 

- Hidráulico Grau ISO VG 68 



 
serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoesfõsaaegiumlii.c0m.br www-.saaepiumhicombr 
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MÁXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA - EPP 

CNPJ: 23/781816/000110 
Telefax 37-3371-1332 

Cod. Item Especificação Marca Unid. Quant. V. Unit. Total 

Produto 
SAAE 01953 02 ARM 32' (OP ARLA GL 10 37,80 370,00 

04309 03 f;;f:en:::' especia' 'ma GRAX GL 04 290,00 1.150,00 
Graxa lubrificante a base de 01055 04 sabão de 5th_ GRAX GL 03 138,80 415,40 

" 00350 05 ?Êãgos LUBRIFICANTE 2 PETROBRAS LT 2o 13,90 270,00 

Óleo lubrificante de Motor z¡ “s” 1° diesel turbinado sAE 1sw40. F°RT°IL G'- °5 195=°° 975m 

_' Óleo lubrificante freio 01529 11 Vegeta¡ sülowag_ DULUB GL 04 212,280 951,20 

Óieo lubrificante de 0725 12 transmssão ¡uwao PETROBRAS GL 03 288,00 354,00 

04313 13 me" "mm" SAENW” PETROL LT 10 15,90 159,00 

01047 14 m” "mt" s" 2°w4° PETROBRAS LT 1o 15,90 159,00 

04788 15 Oleo sintético sAE10W40 PHROL LT 20 19,30 386,00 

PETRO QUALY COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA 
cod. Item Especificação Marca Unid. Quant. V. Unit. Total 

Produto 
SAAE _ 00302 os oELo DEISEL 35-500 IPIRANGA LT 144.000 3,13 450.720,00 

ORIGINAL 

O. critério para a classificação das propostas foi 0 menor preço por item, após r¡ verificada a sua compatibilidade corn 0 preço de mercado conforme consta do  orçamento base do Termo de Referência em Anexo I. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 10:30 horas e para constar, 
Maria das Graças Ferreira Barros Goulart - Pregoeira os Membros da Equipe de Apoio, 
Sônia Roseni Costa e Maria Luciana Goulart de Castro, lavraram a presente ata que 
depois de Iicla e aprovada, será assinada por todos. 

Pregoeira: 
\ Maria das 

l Equipe de Apoio: 

 Maria Lucianla 1 d 

Sônia Roseni Êoa    E BSÍFO 

Werreira Barros Goulart 



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

23782816/000 - 

Piumhi - MG 

Sistema de Gestão de Materiais - Compras e Contratações 
Termo de adjudicação de processo de compra 317 I 2017 

 
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação e seus membros colaboradores, nomeados pelo(a) PORTARIA 
SAAE-P|U 05/2017, reunidos nesta data, processaram a licitação 009/2017 na modalidade Pregão presencial, 

decorrente do processo 3171201 7, obtendo os resultados discriminado abaixo. 

041335223110001 -60 

05.245.166/0001-91 

- 661 146/0001-92 

MAXIMO PECAS PRODUTOS LTDA EPP  ' ' 5.636,60 

PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 450.720,00 

AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI EPP 427,00 

Assim, adjudico a presente licitação para o(s) Iicitante(s) supracitado(s), pelo valor total discriminado acima. 

Piumhi- MG, terça-feira, 14 de novembro de 2017 

MÉ/ 
BARROS GOULART 

OElRA 
MARIA DAS G 

Sistema: MGFCompras - TermoDeAdjudicacaootrpt 
Prot: 13920 1' 2017 
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PARECER JURÍDICO 

Trata-se o feito de procedimento licitatório autuado sob o n. 317/2017, na 
modalidade pregão presencial “menor preço por item” que recebeu o número 9/2017, tendo 
por objeto a contratação de empresa para fornecimento parcelado de diesel e lubrificantes 

destinados a suprir a demanda da frota do SAAE. 

O processo foi autuado e instruído com cotações de pesquisa de mercado, 
autorização para abertura de processo de compra, classificação de modalidade de licitação, 
Portaria que designa Pregoeira no âmbito do SAAE, Decreto que regulamenta Pregão no 
Município de Piumhi e Resolução regulamentadora do SRP. 

0 Edital e seus anexos foram submetidos à análise desta assessoria jurídica, 
nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei de Licitações. 

Referido instrumento foi publicado no Diário Oficial do Estado, Jornal Folha 
da Manhã, Jornal O Tempo, bem como, veiculado conforme estabelece o art. 72 da LOM. 

Foi respeitado o prazo estabelecido no inc. V do art. 4° da Lei n.10.520/2012. 

Foi realizada a sessão pública com abertura da fase de lances, tendo 
demonstrado interesse em participar apenas as empresas, Máximo Peças S.: Produtos Ltda e 
EPP, AMP Mecânica de Autos Eireli r EPP, Opil Organizações Pirâmide Ltda, Petro Qualy 
Comércio e Exportação Ltda e Posto 41, as quais foram devidamente credenciadas. 

Após a apresentação dos lances as licitantes lograram-se vencedoras, em itens 
distintos as empresas, Máximo Peças & Produtos Ltda - EPP, AMP Mecânica de Autos 
Eireli - EPP e Petro Qualy Comércio e Exportação Ltda. 

Foi procedida a abertura dos envelopes da habilitação jurídica e, após 

conferência, constatou-se que os documentos apresentados pelas empresas estavam em 
conformidade com o que se exigiu no Edital - 

Assim, uma vez apresentadas as propostas finais ajustadas, foram-lhes 
adjudicados os bens conforme resultado dos lances, lavrando-se a Ata de Adjudicação n. 

24/2017, tendo em vista a ausência de interposição de recurso. 

Portanto, conclui-se que os atos realizados guardaram consonância com a Lei 
n. 8_'.666/93 e Lei n. 10.520/2000, autorizando, portanto, a homologação do certame. 

É o parecer, sub censura. 

Piumhi, 14 de novembro de 2017. 

8 OAB 9.733 



ñ 
N- 

Piumhi - MG, sexta-feira, 17 de novembro de 2017 

ill* 
Odécio dafsilva Melo 

Diretor 

"É 

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

Piumhi - MG 

Sistema de controle de documentos - Protocolo 
Protocolo de homologação de processo 

 
Considerando os termos de adjudicação aprovados pela comissão de pregão, HOMOLOGO este processo licitatório, 
nos termos da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993 com suas posteriores alterações, no valor total de R$ 
465.783,60 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e oitenta e tres reais e sessenta centavos), e 
encaminho-0 para a seção de contabilidade. 

Protocolo..... 13.922 I 2017 1711112017 00:00:00 

N" Processo... 9 l 2.017 

TÍPO PTOCGSSO.. Processo de compra 

ModaIidade..... Pregão presencial 

Responsável... 

Finalidade ...... .. Homologação 

Sistema: MGFCompras - TermoDeHomologacaoütrpt 



 Serviço Autônomo de Água e Esgoto  "a Licitac0es@saaepiumhLcomJJr CNPJ: 23.782.816l000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PlUMHl/MG - Telefax 37-3371-1332 

JUNTADA 

Nesta data faço a juntada aos autos referente às devoluções 
dos envelopes de habilitação dos fornecedores POSTO 41 LTDA 
E OPIL ORGANIZAÇÕES PIRÂMIDE LTDA, Pregão 
Presencial de Registro de Preços n° 09/2017 Processo Licitatório 
n°317/2017. 

Piumhi, 26 de Dezembro de 2017. 

   Maria das Graça eira Barros Goulart 
eira 



Devolução Envelope Habilitação 

_1de2 

Assunto: Devolução Envelope Habilitação 

De: Iicitacoesz <Iicitacoes2@saaep¡umhi.com.br> 
Data: 20/12/2017 08:09 

Para: Posto 4l - Grupoideal <Íposto4i@grupoidealmg.com.br> 

À 

j . .- 

POSTO 4¡ LTDA 55144333 (M0 m' 33° 

Referente: Pregão Presencial de Registro de Preços n9 09/2017 

Processo Licitatório n9317/2017 

Ao departamento de Licitações e Contratos 

Vimos por meio deste, informar que os documentos de habilitação 
referente ao processo em epígrafe, encontra-se a disposição de Vossa 

Senhoria para serem retirados no prazo de 05 (cinco) dias a contar do 
recebimento deste, caso não sejam retirados os mesmos serão 
incinerados. 

Aguardo seu retorno com a maior brevidade possível. 

Grata, 

Ângela Costa 

Licitações e Contratos 

SAAE Piumhi-MG 

20/12/2017 08:10 



Devolução Envelope Habilitação 

-Anexosz 

Devolução de envelopes de habiIitação.docx 39,6KB 

t2de 2 20/12/2017 08:10 



  
,il 

Serviço Autônomo de Água e -Esgdto d, _ _ - ç 

licitacoes@saaegiumhi.com.br - wvvw.saaepiumhi.com.br i QNPJ: 23.T§2.816i00O110 
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À 

POSTO 4l LTDA 

Referente: Pregão Presencial de Registro de Preços n!? 09/2017 

Processo Licitatório :12317/2017 

Ao departamento de Licitações e Contratos 

Vimos por meio deste, informar que os documentos de habilitação referente ao 

processo em epígrafe, encontra-se a disposição de Vossa Senhoria para serem retirados no 

prazo de O5 (cinco) dias a contar do recebimento deste, caso não sejam retirados os mesmos ' 

serão incinerados. 

Atenciosamente, 

Piumhi, 20 de dezembro de 2017. 

Maria das Graças Ferreira Barros Goulart 

Pregoeira 



RES: Devolução Envelope Habilitação 

k 

Assunto: RES: Devolução Envelope Habilitação 
De: "Posto 4l - GrupoideaI" <posto4i@grupoidealmg.com.br> 
Data: 20/12/2017 08:44 
Para: "'|icitacoes2"' <licitacoes2@saaepiumhi.com.br> 

Bom dia. 

Nós da empresa Posto 4I LTDA, iremos retirar o envelope com os documentos de 
habilitação referente ao processo licitatório n° 317/2017. 

Att. 

Diego 
Posto Ideal 
(37) 3371-1999 

De: Iicitacoesz [mailtozlicitacoes2@saaepiumhi.com.br] 
Enviada em: quarta-feira, 20 de dezembro de 2017 08:09 
Para: Posto 4I - Grupoideai 
Assunto: Devolução Envelope Habilitação 

_ tl' 

A 9M POSTO 4I LTDA 
Referente: Pregão Presencial de Registro de Preços n° 09/2017 

r¡ Processo Licitatório n“317/2017 

1de2 

Ao departamento de Licitações e Contratos 

Vimos por meio deste, informar que os documentos de habilitação 
referente ao processo em epígrafe, encontra-se a disposição de Vossa Senhoria 
para serem retirados no prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento deste, 
caso não sejam retirados os mesmos serão incinerados. 

Aguardo seu retorno com a maior brevidade possível. 
Grata, 
Ângela Costa 
Licitações e Contratos 
SAAE Piumhi-MG 

20/12/2017 09:19 



RES: Devolução Envelope Habilitação 

4  Livre de vírus. www.avast.com. 

2de2 
20/12/2017 09:19 
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Fwd: Devolução Envelope Habilitação 

1de2 

Assunto: Fwd: Devolução Envejlõbe/Habilitação 
De: lic¡tacoes2 <Iicitacoes2@saaepiumhi.com.br> 
Data: 20/12/2017 08:12 

Para: Posto Funil <postofuniI@yahoo.com.br> 

\ 
A 

33?J-.i5?8</30®Ê OPIL ORGANIZAÇÕES PIRÂMIDE LTDA 

Referente: Pregão Presencial de Registro de Preços n9 09/2017 

Processo Licitatório n9317/2017 

Ao departamento de Licitações e Contratos 

Vimos por meio deste, informar que os documentos de habilitação 
referente ao processo em epígrafe, encontra-se a disposição de Vossa 

Senhoria para serem retirados no prazo de O5 (cinco) dias a contar do 
recebimento deste, caso não sejam retirados os mesmos serão 
incinerados. 

Aguardo seu retorno com a maior brevidade possivel. 

Grata, 

Ângela Costa 

Licitações e Contratos 

SAAE Piumhi-MG 

20/12/2017 08:12 



Fwcl: Devolução Envelope Habilitação 

-Anexos: 

Devolução de envelopes de habi|itação.docx 
39,6KB 
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s 

A 

OPIL ORGANIZAÇÕES PIRÂMIDE LTDA 

Referente: Pregão Presencial de Registro de Preços n9 09/2017 

Processo Licitatório n2317/2017 

Ao departamento de Licitações e Contratos 

Vimos por meio deste, informar que os documentos de habilitação referente ao 

processo em epígrafe, encontra-se a disposição de Vossa Senhoria para serem retirados no 
prazo de O5 (cinco) dias a contar do recebimento deste, caso não sejam retirados os mesmos 
serão incinerados. 

Atenciosamente, 

Piumhi, 20 de dezembro de 2017. 

Maria das Graças Ferreira Barros Goulart 

Pregoeíra 



l Re: Fwd: Devolução Envelope Habilitação 

lde2 

Assunto: Re: Fwd: Devolução Envelope Habilitação 
De: Posto Funil <postofuni|@yahoo.com.br> 
Data: 20/12/2017 13:48 

Para: licitacoesz <licitacoes2@saaepiumhi.com.br> 

Ào 

SAAE PlUlVlI-HIMG 

Referente: Pregão Presencial de Registro de Preços n° 09/2017 

Processo Licitatório n°317I2017 

Ao departamento de Licitações e Contratos 

Vimos por meio deste, informar que os documentos de habilitação 
referente ao processo em epígrafe, serão retirados na data 21/12/2017 
pelo Sr. .Jose Rafael Bonfim, portador do CPF: 024.870796-57 e RG: 
M-8.196.389. 

Sem mais para o momento; 

Grato, 

'L1 . 

e: 

'ui/ater lvliter 
Posto Funil 
Opií Organizações Pirâmide Ltda 
Rua Padre Abel, 638 - Centro - Píumhi/ MG 
CEP: 37925-000 TEL: (37) 3371-1572 
CNPJ: 20.575.999/0001-04 
H5: 515.4-6ü862-0040 
Kia/I: 137 85 

Em quarta-feira, 20 de dezembro de 2017 09:55:18 BRST, |icitacoes2 

20/12/2017 16:21 



Re: Fwd: Devolução Envelope Habilitação 

<iicitacoes2@saaepiumhi.com.br> escreveu: 

À 

OPIL ORGANIZAÇÕES PIRÂMIDE LTDA 

Referente: Pregão Presencial de Registro de Preços n” 0912017 

Processo Licitatório n°317I2017 

Ao departamento de Licitações e Contratos 

Vimos por meio deste, informar que os documentos de habilitação referente ao processo 
. em epígrafe, encontra-se a disposição de Vossa Senhoria para serem retirados no prazo 
de 05 (cinco) dias a contar do recebimento deste, caso não sejam retirados os mesmos 
sezrão incinearacios. 

Aguardo seu retorno com a maior brevidade possivel. 

Grata, 

Ângela Costa 

Licitações e Contratos 

SFxAE Piumhi-MG 

2 de 2 20/12/2017 16:21 
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A TAS DE REGISTRO DE PREÇOS 

AMP MECÂNICA DE A U T OS EIRELLI- 
EPP 

MÁXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA- 
EPP 

PETRO QUAL Y qoMER CIO E 
EXPOR TA ÇA 0 L TDA 



 
Sewíço Autônomo de Água e Esgoto 

Iiciãarnes(FsazwpiI1mhi.cr›¡11.l›r (ÍNPJ : 2333231633110¡ il) 
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COMISSÃQ PERA/EANENTE m: LrcrTAçÃe 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 084/2917 
PREGÃO PRESENCIAL E REGISTRO DE PREÇOS N° 99/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 317/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 

Ata de Registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresa para o fornecimento de: Aditivo e óleo lubrificante , para 

atender os veiculos e equipamentos"pertencentes à frota oficial do 
SAAE de Piumhi ~ MG, sendo estefornecimento parcelado- de acordo 
com as necessidades do SAAE, que entre s¡ celebram o SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE ÁGUA e aeee-re ee PIUHMI-MG, ' Órgão 
üerenciador de Registro de Preços e de outro lado, AMP 
MECANICA DE AUTÚS EERELI-EPE na forma abaixo: 

Pelo presente instrumento, o seewxçe AUTÔNOMO DE' ÁGUA E 

ESGOTO DE PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Lei n° 
1.035/90 e suas alterações, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito 
no CNPJ/NIF n° 23.782.816/0001~1O com sede nesta cidade de 
PIUMHI/MG, na Praça Zeca Soares, 211, Centro, neste ato 
representado por seu Diretor Executivo Odécãe da Silva Melo, 
brasileiro, casado, Eng° Civil Pós Graduado em Saneamento Básico e 

Meio Ambiente, portador da Carteira de Identidade n° M. 645.658 
SSP/MG E CPF n° 236.095.166-15, residente e domiciliado nesta 
cidade de Piumhi/MG, doravante denominado apenas por SAAE 
PKUMHDMG nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 

10.520/2002, do Decreto Municipal 2.887/2010 e Resolução 118/2013, 
das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das 
propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 09/2017, por deliberação da Pregoeira Oficial e Equipe 
de Apoio, e homologada pelo Diretor Executivo, Eng. ODÉCIO A 
SILVA MELO, e a empresa AMP MECANICA E AUTOS EIRELPEPP 
, inscrita no CNPJ/MF n° 14.661.146/0001-92, Inscrição Estadual nO 

002502464.00-98, estabelecida na rua Alvarino Rodrigues daSilva n° 
05, bairro Emidinho, Pains» MG , representada neste ato pelo Sr. Rhuan 

Francisco Oliveira Silva , procurador, portador da carteira de identidade 
.'10 MG.12.954.729 e CPF n° 109.287.976-51 , doravante denominado 
apenas por FQRNECEBOR, RESüLVE registrar os preços c _   



 
lici tncocs@ saaepiumhixtotmhr (ÍNPJ: 23.7823 1610901 ill 

Autarquia IX-Iilnícipzil (Lei [035/90) Praça Zeca Soares, !l l - 37925-000 PÍUiVHHB-IG - Telefax 37-3371-1332 

COMESSÃO PERNKANENTE DE LICITAÇÃo 
nos anexos desta ata, a serem utilizados no SAAE PIUMHPMG, tendo 
sido os referidos preços oferecidos pela(s) empresa(s) respectiva(s) 
constantes dos anexos desta ata, .cujas propostas foram classificadas 
em primeiro lugar, observada's as condições anunciadas nas cláusulas 
que se seguem. 

Cláusula Primeira: -- DO OBJETO - 

O Fornecedor se compromete ao SAAE Piumhi-MG, o Registro de 
Preços para futura e eventual fornecimento de: Aditivo e Óleo 
lubrificante, para atender os veículos e equipamentos pertencentes à frota 
oficial do SAAE de Piumhi - MG, sendo este fornecimento parcelado de 
acordo com as necessidades do SAAE, com as especificações e 
quantidades constantes no anexo I deste edital, e conforme 
Edital do Pregão Presencial de Registro de Preços n° 09/201?, a 
proposta do Fornecedor e a Ata da Sessão Pública' do Pregão, cujos 
termos são parte integrante do presente instrumento. 

Sub-Cláusula Primeira: 

As qualidades dos produtos deverão seguir as _normas 
regulamentadoras vigente. Qualquer alteração detectada será causa 
para rescisão imediata do contrato. 

Cláusula Segunda: - DO PREÇO 

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

contratada para cumprir o objeto desta Atade Registro de Preços. 
II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as 
cláusulas e condições constantes do Edital, que a precedeu, na íntegra 
e as disposições da Resolução n° 118/2013 que regulamenta oRegistro 
de Preços no SAAE Piumhi-MIG, assim como as cláusulas condições 
constantes do Edital do PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 99/2017 que a precedeu e integra o presente 
instrumento de compromisso.. . 
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CoMIssÃo PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

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

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

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

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

VI - As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso 
de desequilíbrio da equação econôsnico-financeira, serão publicadas 
em jornal de circulação local. ' 
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COMESSÃO PERMANENTE DE ucITAçÃo 
I - I -O pagamento decorrente da concretização do objeto desta 
licitação será efetuado pela Tesouraria do Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto' de Piumhi-MG, por processo legal, após a comprovação da 
entrega do objeto Iicitado nas condições exigidas e apresentação dos 
documentos fiscais devidos, no prazo de 07 (sete) dias úteis; sob pena 
de multa de 0,5% ao mês, ou fração (pro rata die), sobre o valor da 
fatura; 
a) se o objeto não for entregue conforme condições deste Edital, o 
pagamento ficará suspenso até seu recebimento definitivo. . 

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

II - O SAAE PIUMHI-MG, identificando qualquer divergência na nota 
fiscal, deverá devoIvê-la à adjudicatária para que sejam feitas as 
correções necessárias, sendo que o prazo estipulado no “item 1" será 
contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que 
devidamente sanado o vício. 
III -_O pagamento devido pelo SAAE PIUMHI-MG será efetuado por 
meio de depósito em conta bancária a ser informada pela adjudicatária 
ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre 
as partes, sem nenhum ônus para o SAAE PIUMHI=MG. 
IV - O pagamento só será efetuado se a documentação referente à 
regularidade para com a Fazenda Municipe!, INSS (CND), FGTS 
(CRF), e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT 
estiverem devidamente válidos, ficando retido o pagamento se a 

documentação estiver vencida, até que se _regulariza a situação, sem 
que isso gere direito à alteração de preços, correção monetária, 
compensação financeira. A 

V - O pagamento não será efetuado, enquanto pendente de liquidação, 
qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito à alteração de preços, 
correção monetária, compensação financeira. 
VI - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a 
adjudicatária dará ao SAAE PIUMHI-MG plena, geral e irretratável 
quitação da remuneração referente aos valores nela discriminados, 
para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou 
forma. - 

Sub-Cláusula Primeira: 
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CoMrssAo PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento dos produtos, objeto 
da ata, nos seguintes casos: g ' 

I - Se a qualidade dos produtos não corresponder às especificações 
exigidas no instrumento licitatório, e não for aprovado pelo 
Aimoxarifado do SAAE DE PIUMHI-MG será devolvido à empresa 
detentora da Ata para as necessárias substituições, com as 
informações que motivaram sua rejeição, voitando a contar o_ prazo a 
partir da data de sua reapresentação. E de responsabilidade da 
Contratada substituir no fornecimento do produto qualquer produto 
impugnado no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a partir do 
recebimento da impugnação. . 

a) A devolução do produto/serviço não aprovado pelo Almoxarifado do 
SAAE DE PIUMHI-MG em hipótese alguma servirá de pretexto para 
que a empresa detentora da Ata suspenda a entrega do 
produto/serviço. . 

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

III- Débito do Fornecedor para com o SAAE PIUMHI-MG quer provenha 
da execução do contrato, quer resulte de outras obrigações; 
IV - Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o 
pagamento ficará retido até que o Fornecedor atenda a cláusula 
infringida. 

Sub-Cláusula Segunda: 

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

Sub-Cláusula Terceira: 

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

cláusula Quinta: - DA VALÍDADE oo REGISTRO oe PREÇOS 

I - O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preçosé de 12 
(doze) meses, nos termos da Lei. 
II v Nos termos do art. 15, parágrafo 4°, da_ Lei Federal 8.666/93, 
alterada pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta 
Ata de Registro de Preços, o SAAE PIUMHI-MG não será o gado a 
adquirir os produtos referidos nesta ata. ' 
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COMISSAOPERMANENTE DE LIcITAçÃo 
III - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei 
Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas pela Lei 
Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, 
cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla 
defesa. - 

Cláusula Sexta: - nos ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DE 

QUANTITATIVOS 

I - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de 
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 
da Lei n° 8.666, de 1993. 

II - As cartas-contratos decorrentes do Sistema de 
Registro de Preços poderão ser alteradas, observado o disposto no 
art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, bem como artigo 57 da referida lei. 
III- O Termo de Contrato poderá ser dispensável pela autarquia nos 
termos do § 4° do artigo 62 da lei 8666/93. 

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

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

Cláusula Oitava: - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, 
RECEBIMENTO E DO PRAZO DEENTREGA 

I - O fornecimento do produto será parcelado de acordo com as 
necessidades do SAAE PIUMHI-MG. A solicitação será atravésde nota 
de empenho enviada via email/fax ao setor responsável. ' 

II - O (s) Fornecedor(es) cletentor(es) da presente Ata de Registro de 
Preços serão obrigados a atender todos os pedidos efetuados durante 
a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver 
prevista para data posterior a do seu vencimento. 

a) se a qualidade dos produtos entregues não corresponderem 
às especificações exigidas no edital do Pregão que precedeu a presente 
Ata, a remessa dos produtos apresentados será devolvida àdetentora 
para as necessárias substituições, com as informações que motivaram 
sua rejeição, voltando a contar o prazo a partir da d de sua 
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COMESSAO PERMANENTE BE LECITAÇAO' 
reapresentação. É de responsabilidade da Contratada substituir no 
fornecimento do produto/serviço qualquer produto/serviço impugnado 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento 
da impugnação. 

b) A devolução do produto não aprovado pelo' Almoxarifado do 
SAAE DE PIUMHI-MG em hipótese alguma servirá de pretexto para 
que a empresa detentora da Ata suspenda a entrega do 
produto/serviço. . 

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

Sub-Cláusula Primeira: 

I- - A área competente para receber, autorizar, supervísionanconferir 
e fiscalizar a execução do objeto desta licitação observando se o 
mesmo está atendendo os padrões exigidos neste editai, será oChefe 
do Setor de Patrimônio Material e Transportes do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Piumhi-MG, observados os artigos 67 a 76, da Lei 
Federal m9 8.666/93. . - 

II-. O licitante vencedor assume integralmente a responsabilidade por 
prejuízos decorrentes de acidentes de trabalho eventualmente 
ocorridos com seu pessoal durante o transporte e ou descarga do 
produto licitaclo. 
IIÍ". Os itens, objeto desta licitação terão seu recebimento 
PROVISORIO, para efeito de posterior verificação da conformidade do 
produto/serviço com a especificação, e DEFINITIVAMENTE após a 

verificação da QUALIDADE e conseqüente aceitação. 

Sub-Cláusula Segunda: 

O Prazo de entrega dos produtos sera' futura e parcelada, de acordo 
com as necessidades do SAAE, dentro da zona urbana do Município de 
Piumhi-MG. Todos os produtos serão entregues no almoxarifado do 
SAAE à Praça Zeca Soares n° 211- Centro Piumhi -MG 

Sub-Cláusuia Terceira: 

Poderá ser concedido pelo SAAE PEUMHI-MG dilação no prazo de 
entrega dos produtos, com motivo plenamente justificado e a _ ito pela 
mesma. 
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e coMrssÃo PERMANENTE DE LtcImçÃo 
Sub-Cláusula Quarta: t. _ . 

 

Não será concedida, pelo SAAE PIUMHI-MG, qualquer dilação de 
prazo para a entrega dos produtos, por erro do Fornecedor. 

Cláusula Nona: - DA AUTORIZAÇÃO PARÁ FORNECIMENTO 

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

Cláusula Décima: - nos REcuRsos ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços 
correrão por conta das possíveis dotações orçamentárias consignadas 
nos Programas: 17.122.0021.2165, 1751204472169, 
17.512.0449.21.70, e Elementos: 3.3.9030, do Orçamento do 
SAAE PIUMHI-MG em vigor, ou_ da que vier a substitui-la nos 
próximos exercícios, segundo o novo Plano de Classificação Funcional 
Programática, e demais disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em 
combinação com inciso V, do art. 55, da Lei n° 8.666/93, em 
combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei Complementar n° 101/2000. 

Cláusula Décima Primeira: - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
DO FORNECEDOR ' 

O Fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de 
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla 
defesa: 
I- A pedido, quando: ' 

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, 
por ocorrência de casos fortuitos o_u de força maior; 
b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, ¡nexeqüível 
em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que 
compõem o custo dos produtos. 
II - Por iniciativa do SAAE PIUMHI-MG, quando: l 

a). Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; 
b). Por razões de interesse público, devidamente, motivado e 

jusüñcado ** ' 

III - Por iniciativa' do órgão ou entidade usuário, quando: 
a) O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da 'ta de 
Registro de Preço; -- 
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coMrssAo PERMANENTE DE LicHAÇÃo 
b). Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as 
Notas de Empenho decorrentes da Ata de Registro de Preço; . 

c). caracterizada qualquer hipótese de ínexecução total ou parcial das 
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos de 
compra dela decorrentes; _ ç o ' 

IV - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o SAAE 
PIUMHI-MG fará o devido apostilamento na Ata de Registro de' Preço e 
informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro. 

Cláusula Décima Segunda: -=- DO CANCELAMENTO A ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO 

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pelo SAAE 
PIUMHI-MG, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o 
Fornecedor: . e' . 

a). Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou 
asnormas legais aplicáveis à espécie; 
b). Não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese de este tornar- 
se superior aos praticados no mercado. 
I - Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente 
Ata também poderá ser cancelada por razões de interesse público. 
II- A comunicação do cancelamento do preço registrado nas hipóteses 
previstas nas alíneas “a", “b" desta cláusula será feita pessoalmente 
ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o 
comprovante ao processo de administração da presente Ata de 
Registro de Preços (no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o 
endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no 
órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando- 
se cancelado o preço registrado a partir da publicação); 
III - Esta Ata de Registro de Preços' poderá ser rescindida nas hipóteses 
de rescisão dos contratos em geral, com as conseqüências legalmente 
previstas. 

Sub-Cláusuia Única: 

As Atas de Registro de Preço decorrentes desta licitação serão 
canceladas, também: ' E - ' 

I - Automaticamente: 
II - Por decurso de prazo dee-vigência; 
III - Quando não restarem fornecedores registrados; ou 
IV - Pelo SAAE PIUMHI-MG, quando caracterizado o interesse público; 
V - Por outros motivos previstos em Ata de Registro de Preç . i 
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coMissÃo PERMANENTE m: LICITAÇÃO 
Cláusula D_écima ,Tel-Ceira: - nas OBRIGAÇÕES E 

RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 

I - Entregar os produtos, na forma pactuada.; 
II - Dar ciência o SAAE PIUMHI-MG, imediatamente, e por escrito, de 
qualquer anormalidade existente nos produtos, mesmo que não _sejam 

de sua competência; 
III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo SAAE 
PIUMHI-MG, cujas reclamações se obriga a atender prontamente; 
IV - A ausência ou omissão cia fiscalização do SAAE PIUMHI-MG não 
eximirá o Fornecedor das responsabilidades previstas neste 
instrumento; 
V - Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e 
comerciais resultantes deste instrumento; 
VI ~ Manter, durante o prazo de vigência do instrumento e em 
compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no presente Edital: 
a). Poderá o SAAE PIUMHI-MG, a qualquer tempo, exigir do Fornecedor 
a comprovação das condições de habilitação e qualificação exigidas no 
presente instrumento, reservando-se, inclusive, o direito de_ reter o 
valor correspondente aos pagamentos devidos até a regularização das 
obrigações pendentes. ' 

Cláusula Décima Quarta: - DAS ÔBRIGAÇÕES DO SAAE PIUMHI- 
MG - 

São obrigações do SAAE PIUMHI-MG: 
I - Efetuar o pagamento no prazo estipulado na Cláusula Quarta; 
II - Notificar ao Fornecedor qualquer irregularidade ou defeito 
encontrado nos produtos; _ 

III - Recusar os produtos que não estiver de acordo com as 
especificações; 
IV - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo Fornecedor. 

Cláusula Décima Quinta: - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

I ~ Advertência;  Y” 
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COMESSAO 'PERMANENTE DE LECITAÇAO 
II - Multa; 
III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento 
de contratar com o SAAE PIUMHI-MG pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
IV ~ Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SAAE 
PIUMHI-MG. _Â 7 

V - As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula poderão 
ser aplicadas cumulativamente com a do inciso II. 
VI -' Ficará impedida de licitar e de contratar com o SAAE PIUMHI-MG, 
pelo prazo de até O5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação 
e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, a pesso-a jurídica que praticar 
quaisquer atos previstos no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/02, 
observadas as normas contidas nas Resoluções n° 114/2011 e suas 
alterações e 118/2013, no que couber, e também: 
a) Ensejar o retardamento da execução do certame; 
b) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
c) Comportar-se de modo inidôneo; 
d) Fizer declaração falsa; 
e) Cometer fraude fiscal; _ 

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
g) Recusar-se injustificadamente a assinar o contrato ou retirar a nota 
de empenho. 
VII - O cometimento das ilegalidades descritas nas alíneas "a" a “g" 
implica o descredenciamento do cadastramento de fornecedores do 
SAEE PIUMHI-MG. 

Sub-Cláusula Primeira: 

A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas 
aquelas q-ue não acarretem prejuízo de monta à Administração; 

Sub-Cláusula Segunda: 

Pelo atraso na entrega dos produtos, por culpa imputada ao 
Fornecedor, e pela sua execuçãode forma incorreta, poderá ser 
aplicada multa, a ser determinadado seguinte modo, sem prejuízo de 
outras cominações cabíveis: 
I - Multa diária de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), por dia 
de atraso sobre a parcela que deverá ser entregue; - 

II - 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos entregues corn 
problemas técnicos, mais multa de 0,33 (trinta_e três centésimos) por 
cento ao dia se os produtos com problemas técnicos não f em 

11 



à   
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacacs@saalepiumhiconnbr (IN-PJ: 23.7S2.816/Df1ü1 HI _ 

Autarquia híuuicipai (Lei 1035190) Praça Zeca Strares. 211 - 37925-000 PlUhíí-IIIÀ-ÍG - Tefefax 37-3371-1332 

COMÉSSAÚ PERMANENTE DE LÍCITAÇAO 
substituídos em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que o 
SAAE PIUMHI-MG tiver comunicado à empresa a irregularidade; 
III - 10% (dez por cento), por descumprimento de quaisquer das 
obrigações decorrentes do ajuste, que não estejam previstas nos 
subitens acima, a qual incidirá sobre o valor do total do Pedido de 
Fornecimentoemitido à favor do Fornecedor. 

Sub-Cláusula Terceira: 

As multas serão cobradas em dobro a partir do 31° (trigésimo primeiro) 
dia de atraso. 

Sub-Cláusula Quarta: 

Quando estipulados prazos parciais a multa será calculada pelo 
percentual correspondente ao prazo de entrega dos produtos, incidente 
sobre o valor do objeto entregue com atraso. 

Sub-Cláusula Quinta: 

Para os fins do subitem anterior consideram-se prazos parciais aqueles 
estabelecidos para entrega de parte dos produtos, objetivando a sua 
entrega antecipada. 

Sub-Cláusula Sexta: 

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

Sub-Ciáusula Sétima: 

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

Sub-Cláusula Oitava: 

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

Sub-Cláusula Nona: 
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'- COMISSAO PERMANENTE DE LECITAÇAG 
A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com o 
SAAE Piumhi-MG, pelo prazo' de até O2_(dois) anos, poderá seraplicada 
nos seguintes casos, mesmo que desses' fatos não resultem prejuízos 
à mesma: , 

I - Reincidência em descumprimento de prazo estipulado; 
II - Descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação est_ipu|ada. 

Sub-Cláusula Décima: 

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

Sub-Cláusula Décima Primeira: 

As penalidades de suspensão temporária e de declaração de 
inidoneidade poderão ser aplicadas, ainda: 
I - Ao Fornecedor que tenha sofrido condenação definitiva por prática 
de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixe de 
cumprir suas obrigações fiscais ou para-fiscais; ' 

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

Sub-Cláusula Décima Segunda: 

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

pena de multa. - - 

Sub-Cláusula Décima Terceira: 

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

Cláusula Décima Sexta: - m, NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS 

Em caso da não entrega total ou parcial dos produtos ou 
inadimplemento, o Fornecedor estará sujeito, sem prejuízo e sua 

B É 
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COMISSÃG PERMANENTE DE LICETAÇÃG 
responsabilidade civil e/ou criminal, no que couber, e as penalidades 
previstas no artigo 80 da Lei n°_ 8.666/1993. 

Cláusula Décima Sétima: - D05- RECURSOS 

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

Cláusula Décima Oitava: - DOS ILÍCITOS PENAIS 

As infrações penais tipificadas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02 serão 
objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo 
das demais cominações aplicáveis. 
I - Havendo indícios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro 
ato de má-fé, o Pregoeiro comunicará os fatos verificados ao Ministério 
Público Estaduahpara as providências devidas. ' 

II - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar~se de modo inidôneo, fizer declaração_faIsa ou cometer 
fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará 
impedido de licitar e contratar com o SAAE PIUMHI-MG, pelo prazo de 
até 05 (cinco anos), enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas previstas 
no edital e no contrato e das demais cominações legais. 
a) A competência para a abertura e instrução de ' processo 
administrativo será do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, para apurar as 
infrações descritas no caput do artigo anterior] 
b) Conciuída a instrução de processo administrativo, os autos serão 
remetidos ao Diretor Executivo do SAAE PIUMHI-MG que tem'o prazo 
de até 30 (trinta) dias para decidir, salvo prorrogação por igual período 
expressamente motivada. i 

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

Cláusula Décima Nona: - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal n° 8.666/93 
em_sua atual redação, Decreto Municipal 2.887/2010 e pela Resolução 
n° 118/2013, no que for incompatível com a legislação Federal, e, 
subsidiariamente pelos princípios gerais de direito. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LECETAÇÃO 

Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do art. 
110 da Lei Federal 8.666/93 com as alterações posteriores. 

O Fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados 
durante a vigência desta Ata de' Registro de Preços, ainda que a 
expiração do prazo de entrega previsto no cronograma ocorra após seu 
vencimento. 

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto Municipal 
na 2887/2010 e Resolução n° 118/2013, as Leis Federais n° 8.666/93 
e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis. subsidiariamente, aplicar- 
se-ão os Princípios Gerais de Direito. 

Cláusula Vigésima - DO FORO 

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

Por estarem, assim, justos e' acordados assinam a presente Ata de 
Registro de Preços, em 02 (duas) _vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas abaixo assinadas. . 

Piumhi-MG, 21 de novembro de 2017. 

i0» 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA É ESGOTO DE PIUHMÍ-MG Eng° Odécio da ¡lva Melo ' 

Diretor Executivo 

,órgã §. 
AMP MECANICÀÉE AUTOS EIRELI-EPP 

Sr. Rhuan Francisco Oliveira Silva 
Procurador   I e 

Goulart 
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COMISSÃO PERMANENTE ?DE LIcITAçÃo¡ 

__ PROPOSTA FINAL 

Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para 
o fornecimento de: Aditivo e Óleo Lubrificante para os veículos e 

equipamentos pertencentes à frota oficial do SAAE de Piumhi -- MG, 

sendo este fornecimento parcelado de acordo com as necessidades do 
SAAE. 

Fornecedor: AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI-EPP 
CNPJ: 14.661.146/0001-92 
Endereço: Rua Alvarino Rodrigues da Silva n° 05, Bairro Emidinho, 
Pains- MG 

Cod. Item Especificação Unid. Quant. Marca Valor Valor 
Produto Unitário Total 

SAAE 
04871 1 ADITIVO ANTICORROSIVO Lt 10 DEKKO 6,70 67,00 

PARA RADIADOR: fluido sintético « 

para uso em sistemas de 

arrefecimento de veiculos 
automotivos, composto à base de 
monoetileno glicol, com inibidores 
orgânicos e inorgânicos de corrosão, 
eleva o ponto de ebulição e baixa o 
ponto de congelamento da água, 
mantendo o motor trabalhando na 

temperatura ideal, evitando a 
fervura e o congelamento da água 
de refrigeração. Controla a corrosão 
e ferrugem dos componentes 
metálicos do motor, lubrifica ,a 
bomba d'água e inibe a formação de 
espuma. Recomendado para todo e 

qualquer sistema cle refrigeração de 
veiculos automotores (motos, 
automóveis, caminhões, ônibus, 
tratores, etc). Embalagem em 
frasco 1 litro. 

02317 6 Óleo lubrificante RT4 SAE GL 40 _ GTOIL 206,50 8.260,00 
15W40. Composição: óleos básicos 
selecionados e de última geração. 
Embalagem em galão de 20 
litros 

01879 7 Óleo lubrificante SAE 2DW50 LT 30 GTOIL 8,50 255,00 
Composição: Óleo ¡nineral 
parafínico com aditivos: detergente 
clíspersante, antidesgaste, 
antioxidante, antiespumante e 
meihorador do indice de 
viscosidade. 
Embalagem em frasco de 1 LT 
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COMHSSÃQ 'PERMANENTE m: LICITAÇÃO 

Cod. Item Especificação Unid. Quant. Marca Valor Valor 
Produto Unitário Total 

SAAE ' 

01530 9 Óleo Lubrificante de alta GL 05 GTOIL 169,00 845,00 
performance para Sistema 
Hidráulico Grau ISO VG 6B. 
Composição: Óleos _ básicos 
seiecionados e aditivos de última 

geração 
Embalagem em galão de 20 LT 

VALOR TOTAL ..........................  ................................................  .... ..R$ 9.427,00 
(Nove mil, quatrocentos e vinte sete reais) 

AMP MEcAéaícA DE AUTOS EIRELI-EPP 
Sr. Rhuan Francisco Oliveira Silva 

Procurador 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG: 
EXTRATO ATA REGISTRO PREÇOS N° 084/2017: Referência: 
Processo Licitatório n° 317/2017, Modalidade: Pregão Presencial de 
Registro de Preços NO 09/2017. Contratante: SERVIÇO AUTÔNOMO 
DE AGUA E ESGOTO. Contratada: AMP MECANICA DE AUTOS 
EIRELLI-EPP. Objeto: Registro de preços para futura e eventual 
contratação de empresas especializadas para fornecimento de 
Aditivo e Óleo Lubrificante, para atender os veículos e 
equipamentos pertencentes à frota oficial do SAAE de Piumhi-MG. 
Valor registrado por Item: Item 01- R$6,70 frasco 1 litro, Item 
06- R$206,50 galão de 20 litros, Item 07- R$8,50 frasco de 1 
litro, Item 09- R$169,00 galão de 20 litros. Vigência: 12 (doze) 
meses iniciando-se na data de 21/11/2017 e encerrando-se na data 
de 21/11/2018. Odécio da Silva Melo- Diretor Executivo do SAAE. 
Piumhi, 21 de novembro de 2017. 

 

CERTIFICAMOS PARA FINS DE- CUMPRIMENTO 

AO DISPOSTO NO ARTIGO 72 DA LEI 0 GÂNIC 

UE PUBLIQUE! A(0) 

'JZNIILFALÉ G33 me Qgf/[âoga NO QUAUR DE AVISODO NICIPIOEPORTALDETRANSPARENCIA. 

PIuMHi _-Ií. 
mmsraçafemlm Barros Goulart 

Ad lnlstrativo 
e  PlumhllMG 



ATA REGÍSTRO PREÇOS 084/2017 

Assunto: ATA REGISTRO PREÇOS 084/2017 

De: Maria Das Graças <Iicitacoes@saaepíumhi.com.br> 
Data: 21/11/2017 09:35 

Para: vendasamp@yahoo.com 

A 

AMP MECÂNICA DE AUTOS EIRELI-EPP 

REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS NE O9/2917 

PROCESSO LICITATÓRIO N9 317/2917 

Segue anexo Ata de Registro de Preços n9 O84/2917 para sua apreciação e conferencia, 
favor imprimir em 02 vias, rubricar todas as vias e assinar as paginas 15 e 17 e 

nos devolver para assinatura do SAAE à Praça Zeca Soares n9 211, Centro CEP 

37.925.900 - Piumhi MG 

¡_W Atenciosamente, 

Maria das Graças 

Licitações e Contratos 

Fone: 37-3371-1332 ou 37 -9 9951- 9754 

“AHGXOSI 

ATA REGiSTRO AMP 84 2017.pdf 290KB 

1de1 ,“ 21/11/20171&48 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
A_'_I'A oe REOISTRO os PREÇOS_   

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N” 085/ 2017 

PREGÃO PRESENCIAL na Racismo os maços N° 09/2017 
pnocesso LICITATORIO no 317/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

Ata de Registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresa para 0 fornecimento de: Aria, Graxa , Óleo Lubrificante, Óleo 
Motor e Óieo sintético, para atender os veiculos e equipamentos 
pertencentes à frota oticiai do SAAE de Piumhi - MG, sendo este 
fornecimento parcelado de acordo com as necessidades do SAAE, que 
entre si celebram o SERVIÇO AUTÔNOMO os ÁGUA e escore 
DE PIUHMI-MG, Órão Gerenciador de Registro de Preços e de 
outro lado, MÁXIMO peças a PRODUTOS LTDA -epp ,na forma 
abaixo: 

Peão presente instrumento, o seavxço AUTÔNOMO os ÁGUA e 
ESGOTO DE PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Lei n° 
1.035/90 e suas alterações, Pessoa Jurídica de Direito Púbiico, inscrito 
no CNPJ/MF a0 23.782.816/0001-10 com sede nesta cidade de 
PIUMHI/MG, na Praça Zeca Soares, 211, Centro, Piumhi-MG, neste ato 
representado por seu Diretor Executivo Odécio da Silva Meio, 
brasiieiro, casado, Eng** Civil Pós Graduado em Saneamento Básico e 
Meio Ambiente, portador da Carteira de Identidade a0 M. 645.658 
SSP/MG E CPF e” 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 Le¡ 

10.520/2002, do Decreto Municipal 2.887/2010 e Resolução 118/2013, 
das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das 
propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 09/2017, por deliberação da Pregoeira Oñciai e Equipe 
de Apoio, e homoiogada pelo Diretor Executivo, Eng. ODÉCIO DA 
SILVA MELO, e a empresa MÁXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA - 

EPP, inscrita no CNPJ/MF n° 04.335.223/0001~»60, Inscrição Estaduai @J 

W /üs l É 
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COMISSAO PERMANENTE na LICITAÇÃO 
n° 062256788130451 estabelecida na Rua Ursula Paulino n° 357, Lo§a 

A, n” 357, Bairro Cinquentenário, na cidade de Belo HorizonteMG, 
representada neste ato pelo Sr. Cláudio da Silva Maciel , representante 
legal, brasileiro, casado, comerciante, portador da Carteira de 
Identidade no MG-4.623.911, CPF n° 850.759.576-68, doravante 
denominado apenas por FORNECEDOR, RESOLVE registrar os preços 
constantes nos anexos desta ata, a serem utilizados no SAAE 
PIUMHI-MG, tendo sido os referidos preços oferecidos pela(s) 
ernpresa(s) respectlva(s) constantes dos anexos desta ata, cujas 
propostas foram classificadas em primeiro lugar, observadas as 
condições enunciados nas cláusulas que se seguem. 

Ciáusula Primeira: ~ DO OBJETO 

O Fornecedor se compromete ao SAAE Piumhi-MG, o Registro de 
Preços para futura e eventual fornecimento de: Aria , Graxa , Óleo 
Lubrificante, Óleo Motor e Óleo Sintético, para atender os veículos e 
equipamentos pertencentes à frota oñciai do SAAE de Piumhi - MG, sendo 
este fornecimento parcelado de acordo com as necessidades do SAAE, 
com as especificações e quantidades constantes no anexo I 
deste edital, e conforme Edital do Pregão Presencial de Registro 
de Preços n° 09/ 2017, a proposta do Fornecedor e a Ata da Sessão 
Pública do Pregão, cujos termos são parte integrante do presente 
instrumento. 

Sub-cláusula Primeira: 

A qualidade do Aria , Graxa , Óleo Lubrificante, Óleo Motor e Óleo 
Sintético, deverão seguir as normas reguiamentadoras vigente. 
Qualquer alteração detectada será causa para rescisão imediata do 
contrato. 

Cláusula Segunda: - DO PREÇO 

I - Os preços ofertados pela(s) empresas) signatários) da presente 
Ata de Registro de Preços são os constantes da planilha de preços 
anexa deste instrumento, de acordo com a respectiva classificação, e 
neles §á estão todas as despesas com transportes, imposto, taxas, 
seguros, bem como os ônus decorrentes de contratação de pessoa!, 
leis trabalhistas, da Previdência Sociai, encargos Fiscais, comerciais, 
descarga, e outras que direta ou indiretamente incidlrem sobre a 

contratada para cumprir o objeto desta Ata de Registro de Preços. G4 

M ;o 2g 
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COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
II - Em cada foroecimeoto decorrente desta Ata, serão observadas as 
cláusulas e condições constantes do Editai, que a procedeu, na integra 
e as disposições da Resolução n** 118/2013 que reguiamenta o Registro 
de Preços no SAAE Piumhi-Mg, assim como as cláusoias condições 
constantes do Edita¡ do PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE 
PREÇOS N** 09/2017 que a procedeu e integra o presente 
instrumento cie compromisso. 

Cláusula Terceira: - DA ADEQUAÇÃO aos maços 

Durante a vigência da Ata, a qualquer tempo, o preço registrado poderá 
ser revisto, reduzindo-o de conformidade com pesquisa de mercado, 
para os fins previstos no inciso V do Art. 15 da Lei 8.666/93 com as 
alterações posteriores, ou quando alterações conjunturais provocaram 
a redução dos preços praticados no mercado atacadista. Cabe ao Orgão 
Gerenciador convocar os fornecedores registrados para negociar o 
novo vaior no caso de redução e ao fornecedor solicitar e comprovar o 
desequiiíbrio econômico financeiro no preço registrado. 
I - Os preços registrados poderão ser majorados, em decorrência de 
fato superveniente e de natureza econômica, capaz de comprometer o 
equiiibrio econômico-financeiro do Fornecedor, por solicitação 
motivada do interessado ao Diretor êxecutivo do SAAE PIUMHI- 
MG. 
II - O pedido deverá ser devidamente justificado e instruído com 
documentos e pianiihas analíticas, que comprovem a sua procedência, 
tais: como iistas de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição, 
matérias primas ou de outros documentos juigados necessários que 
embasaram a oferta de preços por ocasião da classificação e as 
apuradas no momento do pedido. 
III - Se autorizado, peio Órgão Gerenciador que reaiiza o processo 
iicitatório de Registro de Preços, o reequilíbrio econômico financeiro ou 
a redução nos preços registrados, os mesmos serão registrados em Ata 
de Registro de Preços, sendo a mesma pubiicada no mural público 
municipai. i 

IV - Em qualquer hipótese os preços decorrentes cia revisão não 
poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a 
diferença percentual apurada entre o valor originaimente constante da 
proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do 
registro - equação ecooômicmfinanceira. 
V - Será considerado preço de mercado, os que forem iguais ou 
inferiores a média daqueles apurados peio SAAE PIUMHI-MG para 
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COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO 
determinado item, ou, ainda, os constantes de tabela realizada por 
órgãos de pesquisa contratados pelo SAAE PIUMHI-MG. 
VI - As alterações de preços oriondas da revisão dos mesmos, no caso 
de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas 
em jornal de circuiação iocai. 

Cláusula Quartai- 90 PAGAMENTO 

I -O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação 
será efetuado pela Tesouraria do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 
de Piumhi-MG, por processo iegai, após a comprovação da entrega do 
objeto lícitado nas condições exigidas e apresentação dos documentos 
fiscais devidos, no prazo de 07 (sete) dias úteis; sob pena de muita 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 Editai, 
o pagamento ficará suspenso até seu recebimento definitivo. 

b) A íüota/Físcai/Fatura emitida pelo contratado deverá conter, 
em focal de fácil visuaiização, a indicação do n° do processo, n° do 
Pregão e da Ordem de Empenho, a fim de se acelerar o trâmite de 
recebimento dos materiais e posterior liberação do documento fiscal 
para pagamento. 
II ~ O SME PIUMHI-MG, identificando qualquer divergência na nota 
fiscai, *deverá devoivê-la à adjudicatária para que sejam feitas as 
correções necessárias, sendo que o prazo estipuiado no “item 1" será 
contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que 
devidamente sanado o vício. 
HI - 0 pagamento devido peão SAAE PIUMHI-MG sera' efetuado por 
meio de depósito em conta bancária a ser informada pela adjudicatária 
ou, eventuaimente, por outra forma que vier a ser convencionada entre 
as partes, sem nenhum ônus para o SAAE PIUMHI-MG. 
Iv - O pagamento só sera' efetuado se a documentação referente à 
regularidade para com a Fazenda Municipal, INSS( CND ) , FGTS 
(CRF), e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT 
estiverem devidamente válidos, ficando retido o pagamento se a 
documentação estiver vencida, até que se reguiarize a situação, sem 
que isso gere direito à alteração de preços, correção monetária, 
compensação Financeira. 
V ~ O pagamento não será efetuado, enquanto pendente de iiquidação, 
quaiquer obrigação financeira decorrente de penaiidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito à alteração de preços, 
correção monetária, compensação financeira. 
VI - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a 

adjudicatária dará ao SAAE PIUMHI-MG plena, geral e irretratávei g4 

W” pi» 4 % 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
quitação da remuneração referente aos valores neia discriminados, 
para nada mais vir a reciamar ou exigir a quaiquer títuio, tempo ou 
forma. 

Sub-Ciáusuia Primeira: 

O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento dos produtos, objeto 
da ata, nos seguintes casos: 
I - se a quaiidade dos produtos não corresponder às especificações 
exigidas no instrumento licitatório, e não for aprovado pelo 
Almoxarifado do SAAE DE PIUMHI-MG será devolvido à empresa 
detentora da Ata para as necessárias substituições, com as 
informações que motivaram sua rejeição, vpitando a contar o prazo a 
partir da data de sua reapresentação. E de responsabilidade da 
Contratada substituir no fornecimento do produto quaiqoer produto 
impugnado no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a partir do 
recebimento da impugnação. 
a) A devoiução do produto/serviço não aprovado peio Almoxarifado do 
SAAE DE PIUMHI-MG em hipótese alguma servirá cie pretexto para 
que a empresa detentora da Ata suspende a entrega do 
produto/serviço. 
II - Obrigação do Fornecedor com terceiros que, eveotuaimente, possa 
prejudicar o SAAE PIUMHI-MG; 
III - Débito do Fornecedor para com o SAAE PIUMHI-MG quer provenha 
cia execução do contrato, quer resuite de outras obrigações; 
IV - Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o 
pagamento ficará retido até que o Fornecedor atenda a ciáusula 
infringida. 

Sub-Cláusula Segunda: 

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

Sub-Cláusuia Terceira: 

No preço ajustado na presente ata inciuem-se todas as despesas 
verificadas tais como transporte do objeto do contrato e obrigações 
tributárias, trabalhistas, prêmio de seguro, para-fiscais, infortunísticas, 
previdenciárias, fiscais, etc 

Cláusula Quinta: - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
I - O prazo de vigência da presente Ate de Registro de Preços é de 12 
(doze) meses, nos termos da Lei. 
II -- Nos termos do art. 15, parágrafo 4°, da Lei Federal 8.666/93, 
alterada peía Le¡ Federal 8.883/94, durante o prazo de vaiidade desta 
Ata de Registro de Preços, o SAAE PIuMHI-MG não será obrigado a 
adquirir os produtos referidos nesta ata. 
III - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Le¡ 
Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas peia Lei 
Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, 
cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampia 
defesa. 

Cláusula Sexta: »- aos ACRÉSCIMOS e supnessões oe 
QUANTITATIVOS 

I - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados peia ata de 
registro de preços, inciusive o acréscimo de que trata o § 3.0 do art. 65 
da Lei 9° 8.666, de 1993. 

II - As cartas-contratos decorrentes do sistema de 
Registro de Preços poderão ser alteradas, observado o disposto no 
art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, bem como artigo 57 da referida rei. 
m» O Termo de Contrato poderá ser dispensávei pela autarquia nos 
termos do § 4° do artigo 62 da lei 8666/93. 

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

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

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

I - O fornecimento do produto será parcelado de acordo com as 
necessidades do SAAE PIUMHI-MG. A solicitação será através de nota 
de empenho enviada via email/fax ao setor responsável. 
II - O(s) Fornecedodes) detentor(es) da presente Ata de Registro de 
Preços serão obrigados a atender todos os pedidos efetuados durante 
a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deies decorrente estiver 
prevista para data posterior a do seu vencimento. 
a) Se a quaiidade dos produtos entregues não corresponderem às 
especificações exigidas no edita¡ do Pregão que precedeu a presente 
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COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO 
Ata, a remessa dos produtos apresentados será devolvida à detentora 
para as necessárias substituições, com as informações que motivaram 
sua rejeição, voiçaado a contar o prazo a partir da data de sua 
reapresentação. E de responsabilidade da Contratada substituir no 
fornecimento do produto/serviço qualquer produto/serviço impugnado 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento 
da impugnação. 
b) A devoiução do produto não aprovado peio Almoxarifado do SAAE 
DE PIUMHI-MG em hipótese aiguma servirá de pretexto para que a 
empresa detentora da Ata suspende a entrega do produto/serviço. 
III - Os produtos deverão estar de acordo com a legislação pertinente, 
segundo as recomendações do fabricante de forma a garantir compieta 
segurança e operacionaiização da frota e equipamentos do SAAE. 

Sub-Cláusula Primeira: 

1- - A área competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir 
e fiscalizar a execução do objeto desta licitação observando se o 
mesmo esta' atendendo os padrões exigidos neste edital, será o Chefe 
do Setor de Patrimônio Materiai e Transportes do Serviço Autônomo de 
Agua e Esgoto de Piumhi-MG, observados os artigos 67 a 76, da Lei 
Federai a9 8.666/93. 
II~. O licitante vencedor assume integralmente a responsabilidade por 
prejuízos decorrentes de acidentes de trabalho eventualmente 
ocorridos com seu pessoal durante o transporte e ou descarga do 
produto licitado. 
III-a Os itens, objeto desta licitação terão seu recebimento 
?ROVISORIQ para efeito de posterior verificação da conformidade do 
produto/serviço com a especificação, e DEFINITIVAMENTE após a 
verificação da QUALIDADE e conseqüente aceitação. 

Sub-Ciáusula Segunda: 

O Prazo de entrega dos produtos será futura e parcelada, de acordo 
com as necessidades do SAAE, dentro da zona urbana do Município de 
Piumhi-MG. Todos os produtos serão entregues no almoxarifado do 
SAAE à Praça Zeca Soares n° 211- Centro Piumhi -MG 

Sub-Cláusula Terceira: 
Poderá ser concedido pelo SAAE PIUMHI-MG diiação no prazo de 

entrega dos produtos, corn motivo pienamente justificado e aceito peia í 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Sub-cláusula Quarta: 

Não sera' concedida, pelo SAAE PIUMHI-MG, qualquer dilação de 
prazo para a entrega dos produtos, por erro do Fornecedor. 

Cláusula Nona: - on AUTORIZAÇÃO PARA ronnscxmeuro 

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

ciáusuia Décima» nos RECURSOS oaçamenrránxos 

As despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços 
correrão por conta das possiveis dotações orçamentárias consignadas 
nos Programas: 1742100211165, 172511044732169, 
17.512.0449.21.70, e Elementos: 3.330.311, do Orçamento do 
SAAE PIUMHI-MG em vigor, ou da que vier a substitui-la nos 
próximos exercícios, segundo o novo Plano de Classificação Funcional 
Programática, e demais disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em 
combinação com inciso V, do art. 55, da Lei 13° 8.666/93, em 
combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei Complementar n° 101/2000. 

Ctáusula Décima Primeira: - D0 CANCELAMENTO DO REGISTRO 
DO FORNECEDOR 

O Fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de 
processo administrativo especiñco, assegurado o contraditório e ampla 
defesa: 
I «- A pedido, quando: 
a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, 
por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível 
em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que 
compõem o custo dos produtos. 
II - Por iniciativa do SAAE PIUMHPMG, quando: 
a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; 
b) Por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado 
III - Por iniciativa do órgão ou entidade usuário, quando: 
a) O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de 
Registro de Preço; 
b) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as 
Notas de Empenho decorrentes da Ata de Registro de Preço; 

giz( V); s 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
c) caracterizada quaiqoer hipótese de inexecução total ou parcíai das 
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos de 
compra deia decorrentes; 
IV - Em qualquer das hipóteses acima, concluido o processo, o SAAE 
PIUMHI-MG fará o devido apostilamento ea Ata de Registro de Preço e 
informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro. 

Cláusula Décima Segunda: - D0 CANCELAMENYO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO 

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pelo SAAE 
PIUMHI-MG, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o 
Fornecedor: 
a) Descumprir as condições estabeiecidas no presente instrumento ou 
as normas legais aplicáveis à espécie; 
b) Não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese de este tornar-se 
superior aos praticados no mercado. 
I - Sempre assegurado o contraditório e a ampia defesa, a presente 
Ata também poderá ser cancelada por razões de interesse púbiico. 
II -~ A comunicação do caoceiamento do preço registrado nas hipóteses 
previstas nas alíneas "a", “b" desta cláusula será feita pessoalmente 
ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o 
comprovante ao processo de administração da presente Ata de 
Registro de Preços (no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o 
endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no 
órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando- 
se cancelado o preço registrado a partir da publicação); 
III - Esta Ata de Registro de Preços podera' ser rescindido nas hipóteses 
de rescisão dos contratos em geral, com as conseqüências iegaimente 
previstas. 

Sub-Ciáusuia Única: 

As Atas de Registro de Preço decorrentes desta iicitação serão 
canceladas, também: 
I - Aotomaticamente: 
II - Por decurso de prazo de vigência; 
III - Quando não restaram fornecedores registrados; ou 
IV ~ Peio SAAE PIUMHI-MG, quando caracterizado o interesse público; 
V - Por outros motivos previstos em Ata de Registro de Preços. 

Cláusula Décima Terceira: - DAS OBRIGAÇÕES 
RESPONSÀBILIDÀDÊS DO FORN ECÊDÔR 
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COMISSÃO PERMANENTE m: LICITAÇÃO 

I «- Entregar os produtos, na forma pactoada; 
II - Dar ciência o SAAE PIUMHI-MG, imediatamente, e por escrito, de 
quaiquer anormaiídade existente nos produtos, mesmo que não sejam 
de sua competência; 
III - Prestar os esclarecimentos que forem soiicimdos peão SAAE 
PíUMHLMG, cujas reciamações se obriga a atender prontamente; 
IV - A ausência ou omissão da fiscaiização do SAAE PIUMHI-MG não 
eximirá o Fornecedor das responsabiiidades previstas neste 
instrumento; 
V - Assumir a responsabiiidade pelos encargos sociais, fiscais e 
comerciais resuitantes deste instrumento; 
VI - Manter, durante o prazo de vigência do instrumento e em 
comoatibiiidade com as obrigações a serem assumidas, todas as 
condições de habiiitação e qualificação exigidas no presente Editai: 
a) Poderá o SAAE PIUMHI-MG, a qualquer tempo, exigir do Fornecedor 
a comprovação das condições de habiiitação e qualificação exigidas no 
presente instrumento, reservando-seg inclusive, o direito de reter o 
valor correspondente aos pagamentos devidos ate' a regularização cias 
obrigações pendentes. 

Ciáusuia Décima Quarta: - DAS OBRIGAÇÕES DO SAAE PIUMHI- 
MG 

São obrigações do SAAE PIUMHI-MG: 
I - Efetuar o pagamento no prazo estipulado na Cláusula Quarta; 
II - Notiñcar ao Fornecedor quaiqoer irreguiaridade ou defeito 
encontrado nos produtos; 
III - Recosar os produtos que não estiver de acordo com as 
especificações; 
IV - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo Fornecedor. 

cláusula Décima Quinta: - DAS sanções ADMINISTRATIVAS 

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o SAAE PIUMHI-MG 
poderá apiicar ao Fornecedor as seguintes sanções, garantida a defesa 
prévia prevista no artigo 87, § 2° e os recursos do art. 109, ambos da 
Lei n° 8.666/93, no prazo de até O5 (cinco) dias úteis: 

I - Advertência; 
II - Muita; 
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COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
III - Suspensão temporária de participar em iicitaçâfo e impedimento 
de contratar com o SAAE PIUMHI-MG oeio prazo de até 02 (dois) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para iicitar ou contratar com o SAAE 
PIUMHI-MG. 
V - As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusuia poderão 
ser apiicadas cumulativamente com a do inciso II. 
VI -~ Ficará impedida de licitar e de contratar com o SAAE PIUMHI-MG, 
peão prazo de até O5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação 
e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição OLE até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penaiidade, a pessoa juridica que praticar 
quaisquer atos previstos no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/02, 
observadas as normas contidas nas Resoluções n° 114/2011 e suas 
alterações e 118/2013, no que couber, e também: 
a) Ensejar o retardamento da execução do certame; 
b) Não mantiver a proposta, injostifícadamente; 
c) comportar-se de modo inidôneo; 
d) Fizer declaração falsa; 
e) cometer fraude ñscai; 
f) Faihar ou fraudar na execução do contrato; 
g) Recusar-se injustificadamente a assinar o contrato ou retirar a nota 
de empenho. 
VII - O cometímento das ilegaiidades descritas nas alíneas "a" a “g" 
implica o descredenciamento do cadastramento de fornecedores do 
SABE PIUMHI-MG. 

Sub-Cláusula Primeira: 

A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas 
aquelas que não acarretam prejuizo de monta à Administração; 

Sub-Ciáusuia Segunda: 

Peão atraso na entrega dos produtos, por culpa imputada ao 
Fornecedor, e pela sua execução de forma incorreta, poderá ser 
aplicada moita, a ser determinada do seguinte modo, sem pre§uízo de 
outras cominações cabíveis: 
I - Multa diária de Ú,33°/o (trinta e três centésimos por cento), por dia 
de atraso sobre a parte-ia que deverá ser entregue; 
II - 10°/o (dez por cento) sobre o valor dos produtos entregues com 
probiemas técnicos, mais muita de 0,33 (trinta e três centésimos) por 
cento ao dia se os produtos com probiemas técnicos não forem 

d" vi 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
substituídos em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que o 
SAAE PIUMHI-MG tiver comunicado à empresa a irreguiaridade; 
III «- 190/0 (dez por cento), por descumprimento de quaisquer das 
obrigações decorrentes do ajuste, que não estejam previstas nos 
subitens acima, a qua! incidirá sobre o valor do total do Pedido de 
Fornecimento emitido à favor do Fornecedor. 

Sub-Cláusuia Terceira: 

As muitas serão cobradas em dobro a partir do 31° (trigésimo primeiro) 
dia de atraso. 

Sub-Cláusuia Quarta: 

Quando estipuiados prazos parciais a multa será caicuiada pelo 
percentual correspondente ao prazo de entrega dos produtos, incidente 
sobre o valor do objeto entregue com atraso. 

Sub-Cláusula Quinta: 

Para os fins do subitem anterior consideram-se prazos parciais aqueies 
estabelecidos para entrega de parte dos produtos, objetivando a sua 
entrega antecipada. 

Sub-Ciáusula Sexta: 

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

Sub-Ciáusu Ia Sétima: 

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

Sub-Ciáusula Oitava: 

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

Sub-Cláusula Nona:  
w ia 



 
serviço Autônomo de Água Esgoto 

iiciimnes@saaepiunzlú.rtxn.br CNPJ: 23.782.816#)l)01I0 
Amamuin Municipal (Lei 1635190) Praça Em:: Soares, 213 _msesaw KOMBI/Riff; m Teldhx 3743114332 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
A penalidade de suspensão temporária de iicitar e contratar com o 
SAAE PiumhivMG, pelo prazo de até 02 (dois) anos, poderá ser apiicada 
nos seguintes casos, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos 
à mesma: 
I «- Reincidêncía em descumprimento de prazo estipuíado; 
II - Descumprímento ou parcial cumprimento de obrigação estipuiada. 

Sub-Ciáusuia Décima: 

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

Sub-Çiáusuia Décima Primeira: 

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

Sub-Cláusula Décima Segunda: 

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

Sub-Cláusuia Décima Terceira: 

As penalidades previstas seáo aplicadas peia autoridade competente, 
após a instrução do respectivo processo, no qual fica assegurada a 
ampia defesa do Fornecedor interessado, e será publicada na Imprensa 
Oficiai. 

Cláusuia oécima Sexta: - on não ENTREGA nos moouros 

Em caso da não entrega total ou parciai dos produtos oo 
inadimpiemento, o Fornecedor estará sujeito, sem prejuízo de sua 

W r 



 
serviço Automacao da Água o Esgoto 

iiciiames@saaepiumlú.ctm.br CNPJ: 217823161009110 
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COMISSÃO PERMANENTE m; LICITAÇÃO 
responsabiiidade civii e/ou criminal, no que couber, e as penaiidades 
previstas oo artigo 80 da Lei n° 8.666/1993. 

Ciáusula Décima Sétima: - DOS RECURSOS 

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

Cláusula Décima Oitava: - nos ILÍCITOS PENAIS 

As infrações penais tipificadas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02 serão 
objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuizo 
das demais comiaações aplicáveis. 
I - Havendo indícios de coniuio entre os licitantes ou de quaiquer outro 
ato de má-fe', o Pregoeiro comunicará os fatos verificados ao Ministério 
Público Estaduai, para as providências devidas. 
II « O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscai, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará 
impedido de licitar e contratar com o SAAE PIUMHI-MG, pelo prazo de 
até O5 (cinco anos), enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabiiitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penaiidade, sem prejuizo das multas previstas 
no edital e no contrato e das demais cominações legais. 
a) A competência para a abertura e instrução de processo 
administrativo será cio Pregoeiro e da Equipe de Apoio, para apurar as 
infrações descritas no caput do artigo anterior. 
b) Conciuícla a instrução cie processo administrativo, os autos serão 
remetidos ao Diretor Executivo do SAAE PIUMi-lI-MG que tem o prazo 
de até 30 (trinta) ciias para decidir, saivo prorrogação por iguai periodo 
expressamente motivada. 
c) O Diretor Executivo cio SAAE PIUMHI-MG tem o dever de 
explicitamente emitir decisão nos processos administrativos. 

Ciáusula Décima Nona: -- rms nxsposxçôes FINAIS 

Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federai n° 8.666/93 
em sua atual redação, Decreto Municipai 2.887/2010 e pela Resolução 
a0 118/2013, no que for incompatível com a iegisiação Federal, e, 
subsidiariamente pelos principios gerais de direito. 

ai* W: 14 



 
serviço Autônomo da Água e Ewan 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do art. 
110 da Lei Federai 8.666/93 com as alterações posteriores. 

0 Fornecedor iicará obrigado a atender todos os pedidos efetuados 
durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, ainda que a 
exoiração do prazo de entrega previsto no cronograma ocorra após seu 
vencimento. 

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto Municipal 
na 2887/2010 e Resoiução nO 118/2013, as Leis Federais n° 8.666/93 
e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis. subsidiariamente, aplicar- 
se-ão os Princípios Gerais de Direito. 

Cláusula Vigésima ~ DO FORO 

Para dirimir as questões oriundas deste instrumento, será 
competente o do foro da Comarca de Pium hi-MG. 

Por estarem, assim, justos e acordados assinam a presente Ata de 
Registro de Preços, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Piumhi-MG, 21 de nov bro de 2017. 

senvxço AUTÔNOMO De ÁGUA ESGOTO se PIUHMI-MG 
Eng° Odécio da Silva Melo 

Diretor Executivo 
-Órgão Gerenciador- aí 

MÁXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA - EPP 
Sr. Cláudio, da Silva Maciel 

Sócio Administrador 

Testemunhas: -  

i5 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PROPOSTA FINAL. 

Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para 
o fornecimento de: Aria , Graxa , Óleo Lubrificante, Óleo Motor e 
Óleo Sintético para os veicuios e equipamentos pertencentes à frota 
Oñcial do SAAE de Piumhi ~ MG, sendo este fornecimento parceiado de 
acordo com as necessidades do SAAE. 

Fornecedor: MÁXIMO PEÇAS a pnonuros non -epp 
CNPJ: 04.335.223(0001-60 
Endereço: Rua Ursula Paulino n° 357, Loja A n° 35?, Bairro 
Cínquentenário- Belo Hte-MG 

com Item Especificação Unid. Qunt. Marca Valor Vaior 
Produto Unitário Total 
sua; 
01953 2 :um 32, agente redutor iiquido de GI. 10 TOP ARIJ¡ 37,80 378,00 

nox automotivo, aproximadamente 
32,5%de areia grau premium e 

67,5% de água de aita pureza. 
Embalagem em galão de 20 litros. 

04809 3 Graxa Azul aspas!! para Gt.. 04 GRAX 290,00 :$60,00 
rotamentos Composiçãozóieo 
minerai, sabão de iítio, aditivo e 

corante. Embaiagem em galão de 
20 Kilos 

01055 4 Graxa iubrlficantaabase de sabão GL 03 GRAX 138,80 416,40 
de lítio. Composição: óãeo mineral, 
sabão de lítio NLOGIZ e aditivos 
especiais. 
Embalagem em goiânia 20 Kilos 

00360 8 OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS: LT 20 PETROBRAS 13,90 278,00 
óleo fubrificante mineral para uso em 
motores dois tempos a GASOUNA 
refrigerador. a ar, que exijam 
tubrificantes com niver de 
desempenho 2T. 

Embalagem em frasco 11.1' 
02878 10 óieo lubrificante de Motor diese! Gl. 05 FORTOIL 195,00 975,00 

turbinado SAE 159040. Lubrificante 
mãnerai multiviscoso para uso em 
motores diesel de elevada potência 
com aito poder de iimpeza e proteção 
contra o desgaste corrosivo das partes 
interraas do motor. 
Embalagem emjalão de 20 LT 

01529 11 Óieo lubrificante freio Vegeta¡ G1. 04 DULUB 212,80 851,20 
smsiowaocomposiçãa: Óleo 
minerai derivado do petróieo e 
aditivos. 

Emhatgggn em gaíãc de 2o LT. 
00725 12 Óieo lubrificante de transmissão Gi. 03 PETROBRAS 288,00 864,00 

znwao. composição: óleos 
básicos selecionados e aditivos de 

Embaigggza em galão de 20 LT 

M ykgâ 



serviço Autônomo da Água e Esgoto 
iícitnuwswaepiumhimmxhr CNPJ: 233182816500131 10 

Amarquia Municipal (Lá 1935190115349: ?mas StmresJll -3325-009 PÍUMHIIMG - Telefax 376371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
cod. !tem Especificação fonte. Quant. Marca vaio: valor 

Pmdlüo Unitário Total 
SAAE_ 

04813 13 óleo motor $AE10W40 semíssintétjco L1' 10 PETROL X630 169,00 
muttiviscnso. Composiçãa: mistura de área 
básico mineraf e sintético mais aditivos 
Embalagm em frasco de XLT 

01047 14 óleo motor SAE zow4o-àiao lubrificante 1.1' 1o PETROBRAS 15,90 159,90 
minerai muttívisccso. 

Embalaggm em frLsco ie :gr 
04733 15 Grao sintético snazowtco óleo LT 2o PEFROL 19,30 335,00 

lubrificante multíviscosa, 100% sintético. 
Embaggggm em frasco de 11.7 

VALOR Town ' ' ' RS 5636.60 
1 Cinco mil. selsoantos e trinta e seis reais e sessenta centavos) 

MÁxmo PEÇAS a PRODUTOS LTDA - EPP 
Sr. Cláudio, da Silva Maciei 

Sócio Administrador 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG: 
EXTRATO ATA REGISTRO DE PREQS N° 08512017: Referência: 
Processo Licitatório n° 317/2017, Modalidade: Pregão Presencial de 
Registro de Preços N° 09/2017. Contratante: SERVIÇO AUTÔNOMO 
DE ÁGUA E ESGOTO. Contratada: MÁXIMO PEÇAS & PRODUTOS 
LTDA-EPP. Objeto: Registro de preços para futura e eventual 
contratação de empresas especializadas para fornecimento de Arla, 
Graxa, Oleo Lubrificante, Oleo Motor e Oleo Sintético para 
atender os veículos e equipamentos pertencentes à frota oficial do 
SAAE de Piumhi-MG. Valor registrado por Item: Item 02- 
R$37,80 galão 20 Lt, Item 03- R$290,00 galão de 20 kg, Item 
04'- R$138,8O galão 20 kg, Item 08- R$13,90 frasco 1 Lt, Item 
10- R$195,00 galão 20 It, Item 11- R$212,80 galão 20 Lt, Item 
12- R$288,00 galão 20 Lt, Item 13- R$16,90 Frasco de 1 Lt, 
Item 14- R$15,90 frasco 1 Lt, Item 15- R$19,30 frasco 1 Lt. 
Vigência: 12 (doze) meses iniciando-se na data de 21/11/2017 e 
encerrando-se na data de 21/11/2018. Odécio da Silva Melo- Diretor 
Executivo do SAAE. Piumhi, 21 de novembro de 2017. 

CERTIFICAMOS PARA FINS DE' CUMPRIMENTO 
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REFERENTE ATA DE REGISTRO OE PREÇOS 085/2017 

Assunto: REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 085/2017 

De: María Das Graças <Iicitacoes@saaepiumhhcom.br> 
Data: 21/11/2017 10:50 
Para: max.daniele@hotmail.com 

A 

MÁXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA - EPP 

REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N9 09/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO me 317/2917 

Segue anexo Ata de Registro de Preços nã G85/2017 para sua apreciação e conferencia, 
favor imprimir em 02 vias, rubricar todas as vias e assinar as paginas 15 e 17 e 
nos devolver para assinatura do SAAE à Praça Zeca Soares n9 211, Centro CEP 

37.925.066 - Piumhi MG 

/EN Atenciosamente, 

Maria das Graças 

Licitações e Contratos 

Fone: 37-3371-1332 ou 37 -9 9951- 9754 

-Anexos 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 085 2017 MAXIMO PEÇAS.pdf 285KB 

1 de 1 21/11/2017 10:50 



 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 

liciracuesiêsnuepiuimh LCDIILÍDI' CNPJ: 23.782.561 6/0130¡ l ll 
Aularquia ?Municipal [Lei 1035/90) Praça ?em Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIWEIÍ; - Telefax 117-3372-¡332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 086/2017 
PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N” 09/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 317/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 

Ata de Registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresa para o fornecimento de: Óleo Diesel BS-500, para atender os 
veículos e equipamentos pertencentes à frota oficial do SAAE de Piumhi 
- MG, sendo este fornecimento parcelado de acordo com as 
necessidades do SAAE, que entre si celebram o SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUHMI-MG, Órgão 
Gerenciador de Registro de Preços e de outro lado, PETRO 

QUALY COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA, na forma abaixo: 

Pelo presente instrumento, O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO DE PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Lei nO 

1.035/90 e suas alterações, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito 
no CNPJ/MF n° 23.782.816/0001-10 com sede nesta cidade de 
PIUMHI/MG, na Praça Zeca Soares, 211, Centro, neste ato 
representado por seu Diretor Executivo Odécio da Silva Melo, 
brasileiro, casado, Eng° Civil Pós Graduado em Saneamento Básico e 

Meio Ambiente, portador da Carteira de Identidade n° M. 645.658 
SSP/MG E CPF n° 236.095.166-15, residente e domiciliado nesta 
cidade de Piumhi/MG, doravante denominado apenas por SAAE 
PIUMHI-MG nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 

10.520/2002, do Decreto Municipal 2.887/2010 e Resolução 118/2013, 
das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das 
propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 09/2017, por deliberação da Pregoeira Oficial e Equipe 
de Apoio, e homologada pelo Diretor Executivo, Eng. ODÉCIO DA 
SILVA MELO, e a empresa PETRO QUALY COMÉRCIO E 

EXPORTAÇÃO LTDA , inscrita no CNPJ/MF n° 05.245.166/0001-91, 
Inscrição Estadual n° 515282340.00-73, estabelecida na Av. 
Querobino Mourão Filho n° 200, Bairro Bela Vista ,nesta cidade de 
Piumhi-MG, representada neste ato pelo Sr. Alexandre Ferreira 
Goulart, representante legal, brasileiro, casado, empresário, portador 

1 A o¡ 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
ÍÍCÍÉHÍÉDBSQ¡55221.1¡EIIIIÍIÍCDIHJDI íZNPJ: 23.7S2.S16f(m01l0 

Anlarquin :Yíunicipal (Lei 1035190) Praça 3595:.: Soares, ZH - 33925-000 PIUDrâHI/PVIG -Telef-.Ix 37-3371-1332 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
doravante denominado apenas por FORNECEDOR, RESOLVE 
registrar os preços constantes nos anexos desta ata, a serem utilizados 
no SAAE PIUMHI-MG, tendo sido os referidos preços oferecidos 
pela(s) empresa(s) respectiva(s) constantes dos anexos desta ata, 
cujas propostas foram classificadas em primeiro lugar, observadas as 

condições enunciadas nas cláusulas que se seguem. 

Cláusula Primeira: - DO OBJETO 

O Fornecedor se compromete ao SAAE Piumhi-MG, o Registro de 
Preços para futura e eventual fornecimento de: Óleo Diesel' 35-500, 
para atender os veiculos e equipamentos pertencentes à frota oficial do SAAE 
de Piumhi - MG, sendo este fornecimento parcelado de acordo com as 
necessidades do SAAE, com as especificações e quantidades 
constantes no anexo I deste edital, e conforme Edital do Pregão 
Presencial de Registro de Preços n° 09/2017, a proposta do 
Fornecedor e a Ata da Sessão Pública do Pregão, cujos termos são 
parte integrante do presente instrumento. 

Sub-Cláusula Primeira: 

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

Sub-Cláusula Segunda: 

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



 
serviço Autônomo de Agua e Esgoto 

iicilacoes@saaepiumliiconnhr (TNPJ: 23.732.ãii6l000110 
Autarquia !tluiiicipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-060 PIUIYÍHIINK¡ - Telefax .37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Sub-Cláusula Terceira: 

Para atender o abastecimento dos GRUPOS GERADORES instalados nas 
seguintes localidades: O1 ( Um) na Estação de Tratamento de Agua - 

' ETA na Rua João Perez nO 233, Bairro Nova Piumhi, 01 (Um ) na 
Estação Elevatória de Esgoto no Bairro Morada do Sol na Av. do 
Contorno , 01 (Um) na Estação Elevatória de Esgoto Bairro Alvorada 
(Sítio Pâmela) e 01 (um) na Elevatória de Esgoto Bairro Estrela Branca 
na Rua A s/nP, o licitante vencedor será obrigado a levar o 
combustível Oleo Diesel BS-500 e até o local onde estão 
instalados os grupos geradores sem nenhum custo adicional para 
o SAAE, devidamente acondicionados e transportados dentro das 
normas e leis vigentes, com entrega imediata quando solicitado pelo 
SAAE e de acordo com suas necessidades, através de uma requisição 
fornecida pelo SAAE, com assinatura do funcionário credenciado para 
este fim. O SAAE poderá incluir ou excluir locais para abastecimento 
dos grupos geradores. 

Cláusula Segunda: - D0 PREÇO 

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

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

Cláusula Terceira: - DA ADEQUAÇÃO D05 PREÇOS 

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

desequilíbrio econômico financeiro no preço registrado. 
I - Os preços registrados poderão ser majorados, em decorrência de 
fato superveniente e de natureza econômica, capaz de comprometer o 
equilíbrio econômico-financeiro do Fornecedor, por solicitação 
motivada do interessado ao Diretor Executivo do SAAE PIUMHI- 
MG. 
II - O pedido deverá ser devidamente justificado e instruído com 
documentos e planilhas analíticas, que comprovem a sua procedência, 
tais: como listas de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição, 
matérias primas ou de outros documentos julgados necessários que 
embasaram a oferta de preços por ocasião da classificação e as 

apuradas no momento do pedido. 

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

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

registro - equação econômico-financeira. 

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

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

Cláusula Quarta: - D0 PAGAMENTO 

I - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação 
quando solicitado pelo SAAE PIUMHI-MG através de nota de 
empenho e de acordo com as necessidades da autarquia será efetuado 

4 w: 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
licitncoesü!?saaepinmliixtomjir (JNPJ: .Z3.7B2.8l6¡iiIlil1]il 

Autarquia Aiunicipal (Lei iüíiãiãill) ?raça Zeca Sciares, 211 - 37025-000 PlUI'vIH1fN1('i-'Teiefax 37-3371-1332 

COIVIISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO 
MENSALMENTE pela Tesouraria do SAAE PIUMHI-MG, por processo 
legal, após a comprovação da entrega do objeto Iicitado nas condições 
exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos, no prazo de 
07 (sete) dias úteis; sob pena de multa de 0,5% ao mês, ou fração 
(pro rara die), sobre o valor da fatura; 
a) se o objeto não for entregue conforme condições deste Edital, o 
pagamento ficará suspenso até seu recebimento definitivo. 
b) A Nota/Fiscal/Fatura emitida pelo contratado deverá conter, em 
local de fácil visualização, a indicação do n° do processo, n° do Pregão 
e da Ordem de Empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento 
dos materiais e posterior liberação do documento fiscal para 

pagamento. II - O SAAE PIUMHI-MG, identificando qualquer divergência na nota 
fiscal, deverá devolve-la à adjudicatária para que sejam feitas as 
correções necessárias, sendo que o prazo estipulado no "item 1" será 
contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que 
devidamente sanado o vício. 
III - O pagamento devido pelo SAAE PIUMHI-MG será efetuado por 
meio de depósito em conta bancária a ser informada pela adjudicatária 
ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre 
as partes, sem nenhum ônus para o SAAE PI UMHI-MG. 
IV - O pagamento só será efetuado se a documentação referente à 
regularidade para com a Fazenda Municipal, INSS( CND) , FGTS 
(CRF), e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT 
estiverem devidamente válidos, ficando retido o pagamento se a 
documentação estiver vencida, até que se regularize a situação, sem 
que isso gere direito à alteração de preços, correção monetária, 

compensação financeira. 
V - 0 pagamento não será efetuado, enquanto pendente de liquidação, 
qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito à alteração de preços, 
correção monetária, compensação financeira. 
VI - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a 
adjudicatária dará ao SAAE PIUMHI-MG plena, geral e irretratável 
quitação da remuneração referente aos valores nela discriminados, 
para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou 

forma. 

 

Sub-Cláusula Primeira: 

O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento dos produtos, objeto 
da ata, nos seguintes casos: 
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COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO 
I - Se a qualidade dos produtos não corresponder às especificações 
exigidas no instrumento licitatório, e não for aprovado pelo 
Almoxarifado do SAAE DE PIUMHI-MG será devolvido à. empresa 
detentora da Ata para as necessárias substituições, com as 

informações que motivaram sua rejeição, voltando a contar o prazo a 
partir da data de sua reapresentação. E de responsabilidade da 
Contratada substituir no fornecimento do produto qualquer produto 
impugnado no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a partir do 
recebimento da impugnação. 
a) A devolução do produto/serviço não aprovado pelo Almoxarifado do 
SAAE DE PIUMHI-MG em hipótese alguma servirá de pretexto para 
que a empresa detentora da Ata suspenda a entrega do 

produto/serviço. 
II - Obrigação do Fornecedor com terceiros que, eventualmente, possa 
prejudicar o SAAE PIUMHI-MG; 
III ~ Débito do Fornecedor para com o SAAE PIUMHI-MG quer provenha 
da execução do contrato, quer resulte de outras obrigações; 
IV - Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o 
pagamento ficará retido até que o Fornecedor atenda a cláusula 

infringida. 

Sub-Cláusula Segunda: 

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

Sub-Cláusula Terceira: 

No preço ajustado na presente ata incluem-se todas as despesas 
verificadas tais como transporte do objeto do contrato e obrigações 
tributárias, trabalhistas, prêmio de seguro, para-fiscais, infortunisticas, 
previdenciárias, fiscais, etc 

Cláusula Quinta: - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

I - O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 12 
(doze) meses, nos termos da Lei. 
II - Nos termos do art. 15, parágrafo 4°, da Lei Federal 8.666/93, 
alterada pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta 
Ata de Registro de Preços, o SAAE PIUMHI-MG não será obrigado a 

adquirir os produtos referidos nesta ata. 
III - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei 
Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas pela Lei 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, 
cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla 
defesa. 

Cláusula Sexta: - nos ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DE 

QUANTITATIVOS 

I - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de 
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 
da Le¡ n° 8.666, de 1993. 
II - As cartas-contratos decorrentes do Sistema de Registro de 
Preços poderão ser alteradas, observado O disposto no art. 65 da Lei 
n° 8.666, de 1993, bem como artigo 57 da referida Iei. 
III- O Termo de Contrato poderá ser dispensável pela autarquia nos 
termos do § 4° do artigo 62 da lei 8666/93. 

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

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

Cláusula Oitava: - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, 
RECEBIMENTO E oo PRAZO DE ENTREGA 

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

II - O(s) Fornecedor(es) detentor(es) da presente Ata de Registro de 
Preços serão obrigados a atender todos os pedidos efetuados durante 
a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver 
prevista para data posterior a do seu vencimento. 

a) Se a qualidade dos produtos entregues não corresponderem às 

especificações exigidas no edital do Pregão que prececieu a presente 
Ata, a remessa dos produtos apresentados será devolvida à detentora 
para as necessárias substituições, com as informações que motivaram 
sua rejeição, voltando a contar o prazo a partir da data de sua 
reapresentação. E de responsabilidade da Contratada substituir no 
fornecimento do produto/serviço qualquer produto/serviço impugnado 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
no prazo máximo de O5 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento 

da impugnação. 
b) A devolução do produto não aprovado pelo Almoxarifado do SAAE 
DE PIUMHI-MG em hipótese alguma servirá de pretexto para que a 
empresa detentora da Ata suspenda a entrega do produto/serviço. 
III - Os produtos deverão estar de acordo com a legislação pertinente, 
segundo as recomendações do fabricante de forma a garantir completa 
segurança e operacionalização da frota e equipamentos do SAAE. 

Sub-Cláusula Primeira: 

I- - A área competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir 
e fiscalizar a execução do objeto desta licitação observando se o 
mesmo está atendendo os padrões exigidos neste edital, será o Chefe 
do Setor de Patrimônio Material e Transportes do Serviço Autônomo de 
Agua e Esgoto de Piumhi-MG, observados os artigos 67 a 76, da Lei 

Federal nã 8.666/93. 
II-. O licitante vencedor assume integralmente a responsabilidade por 
prejuízos decorrentes de acidentes de trabalho eventualmente 
ocorridos com seu pessoal durante o transporte e ou descarga do 

produto licitado. 
III-. Os itens, objeto desta licitação terão seu recebimento 
PROVISORIO, para efeito de posterior verificação da conformidade do 
produto/serviço com a especificação, e DEFINITIVAMENTE após a 

verificação da QUALIDADE e conseqüente aceitação. 

Sub-Cláusula Segunda: 

O Prazo de entrega do combustível será futura e parcelada, de acordo 
com as necessidades do SAAE, dentro da zona urbana do Municipio de 
Piumhi-MG, e será conforme abaixo: 

I- ABASTECIMENTO: 

DOS VEÍCULOS:Os veículos serão conduzidos pelos funcionários do 
SAAE, credenciados para este fim, até o posto do licitante vencedor, 
os quais apresentarão requisição fornecida pelo SAAE, com assinatura 
do funcionário credenciado para este fim. Não será permitida a 

execução do objeto sem as referidas requisições. 
DOS GRUPOS GERADORES: Para atender o abastecimento dos 
Grupos Geradores instalados nas seguintes localidades: 01 (Um) na 
Estação de Tratamento de Água - ETA na Rua João Perez n° 233, Bairro 

n. Nova Piumhi,01 (Um ) na Estaçao Elevatória de Esgoto no Bairro 
(É 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licilaeoes(Ésauepiinniiimzunrhr (ENPJ: 23.782.S16i00Ell.lll 
Autarquia Nrlimicipal (lei 1035190¡ Praça Zeca Scrares, 211 - 37025-000 PÍUNIHHNIG - 'Telefax .373371-!332 

a. 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO 
Morada do Sol na Av. do Contorno, 01(um) na Elevatória de Esgoto na 
Rua Oito NO 100-Bairro Alvorada - (Sítio Pâmela), e 01 na Elevatória 
de Esgoto Bairro Estrela Branca Rua A- S[N°, o licitante vencedor 
será obrigado a levar o combustível Oleo Diesel 35-500 até o 
local onde estão instalados os grupos geradores sem nenhum 
custo adicional para o SAAE, devidamente acondicionados e 
transportados dentro das normas e leis vigentes, com entrega imediata 

quando solicitado pelo SAAE e de acordo com suas necessidades, 
através de uma requisição fornecida pelo SAAE, com assinatura do 
funcionário credenciado para este fim .O SAAE poderá incluir ou excluir 
locais para o abastecimento de grupo gerador. 

Sub-Cláusula Terceira: 

Poderá ser concedido pelo SAAE PIUMHI-MG dilação no prazo de 
entrega dos produtos, com motivo plenamente justificado e aceito pela 

mesma. 

Sub-Cláusula Quarta: 

Não será concedida, pelo SAAE PIUMHI-MG, qualquer dilação de 
prazo para a entrega dos produtos, por erro do Fornecedor. 

Cláusula Nona: - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 

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

Os abastecimentos dos veículos/grupo gerador do SAAE serão 
solicitados mediante apresentação de requisições, fornecida pelo SAAE, 
com assinatura do funcionário credenciado para este fim. Não será 

permitido a execução do objeto sem as referidas requisições. 

Cláusula Déc¡ma:- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços 
correrão por conta das possíveis dotações orçamentárias consignadas 
nos Programas: 17.122.0021.2165, 17.512.0447.2169, 
17.512.0449.21._70, e Elementos: 3.3.90.30, do Orçamento do 
SAAE PIUMHI-MG em vigor, ou da que vier a substitui-Ia nos 
próximos exercícios, segundo o novo Plano de Classificação Funcional 
Programática, e demais disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em 
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CONIISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO 
combinação com inciso V, do art. 55, da Lei n° 8.666/93, em 
combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei Complementar n° 101/2000. 

Cláusula Décima Primeira: - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
DO FORNECEDOR 

O Fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de 
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla 
defesa'. 
I- A pedido, quando: 
a) Comprovar estar impossibilitado cle cumprir as exigências da Ata, 
por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível 
em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que 
compõem o custo dos produtos. 
II - Por iniciativa do SAAE PIUMHI-MG, quando'. 
a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; 
b) Por razões de interesse público, devidamente, motivado ejustificado 
III - Por iniciativa do órgão ou entidade usuário, quando: 
a) O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de 

Registro de Preço; 
b) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as 

Notas de Empenho decorrentes da Ata de Registro de Preço; 
c) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos de 

compra dela decorrentes; 
IV - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o SAAE 
PIUMHI-MG fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e 
informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro. 

Cláusula Décima Segunda: - DO CANCELAMENTO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇO 

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pelo SAAE 
PIUMHI-MG, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o 

Fornecedor: 
a) Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou 
as normas legais aplicáveis à espécie; 
b) Não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese de este tornar-se 
superior aos praticados no mercado. 
I - Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente 
Ata também poderá ser cancelada por razões de interesse público. 
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COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
II- A comunicação do cancelamento do preço registrado nas hipóteses 
previstas nas alíneas "a", “b" desta cláusula será feita pessoalmente 
ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o 
comprovante ao processo de administração da presente Ata de 
Registro de Preços (no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o 
endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no 
órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando- 
se cancelado o preço registrado a partir da publicação); 
III - Esta Ata de Registro cle Preços poderá ser rescindida nas hipóteses 
de rescisão dos contratos em geral, com as conseqüências legalmente 

previstas. 

Sub-Cláusula Única: 

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

Cláusula Décima Terceira: - DAS OBRIGAÇÕES E 

RESPONSABILIDADES oo FORNECEDOR 

I - Entregar os produtos, na forma pactuada; 
II - Dar ciência o SAAE PIUMHI-MG, imediatamente, e por escrito, de 
qualquer anormalidade existente nos produtos, mesmo que não sejam 

de sua competência; III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo SAAE 
PIUMHI-MG, cujas reclamações se obriga a atender prontamente; 
IV - A ausência ou omissão da fiscalização do SAAE PIUMHI-MG não 
eximirá o Fornecedor das responsabilidades previstas neste 
instrumento; 
V - Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e 
comerciais resultantes deste instrumento; 
VI - Manter, durante o prazo de vigência do instrumento e em 
compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no presente Edital: 
a) Poderá o SAAE PIUMHI-MG, a qualquer tempo, exigir do Fornecedor 
a comprovação das condições de habilitação e qualificação exigidas no 
presente instrumento, reservando-se, inclusive, o direito de reter o 
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COMISSÃO PERLMANENTE DE LICITAÇÃO 
valor correspondente aos pagamentos devidos até a regularização das 

obrigações pendentes. 

Cláusula Décima Quarta: - DAS OBRIGAÇÕES DO SAAE PIUMHI- 
MG 

São obrigações do SAAE PIUMHI-MG: 
I - Efetuar o pagamento no prazo estipulado na Cláusula Quarta; 
II - Notificar ao Fornecedor qualquer irregularidade ou defeito 
encontrado nos produtos; 
III - Recusar os produtos que não estiver de acordo com as 

especificações; 
IV - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo Fornecedor. 

Cláusula Décima Quinta: - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

I - Advertência; 
II - Multa; 
III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento 
de contratar com o SAAE PIUMHI-MG pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SAAE 

PIUMHI-MG. 
V - As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula poderão 
ser aplicadas cumulativamente com a do inciso II. 
VI - Ficará impedida de licitar e de contratar com o SAAE PIUMHI-MG, 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação 
e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, a pessoa jurídica que praticar 
quaisquer atos previstos no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/02, 
observadas as normas contidas nas Resoluções n° 114/2011 e suas 
alterações e 118/2013, no que couber, e também: 
a) Ensejar o retardamento da execução do certame; 
b) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
c) comportar-se de modo inidôneo; 
d) Fizer declaração falsa; 

e) Cometer fraude fiscal; V): 12 
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COMISSAO PERNIANENTE DE LICITAÇAO 
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
g) Recusar-se injustificadamente a assinar o contrato ou retirar a nota 
de empenho. 
VII - O cometimento das ilegalidades descritas nas alíneas “a" a “g" 
implica o descredenciamento do cadastramento de fornecedores do 
SAEE PIUMHI-MG. 

Sub-Cláusula Primeira: 

A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas 
aquelas que não acarretem prejuízo de monta à Administração; 

Sub-Cláusula Segunda: 

Pelo atraso na entrega dos produtos, por culpa imputada ao 
Fornecedor, e pela sua execução de forma incorreta, poderá ser 
aplicada muita, a ser determinada do seguinte modo, sem prejuízo de 
outras cominações cabíveis: 
I - Multa diária de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), por dia 
de atraso sobre a parcela que deverá ser entregue; 
II - 1.09/0 (dez por cento) sobre o valor dos produtos entregues com 
problemas técnicos, mais multa de 0,33 (trinta e três centésimos) por 
cento ao dia se o produto com problemas técnicos não for substituído 
em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que o SAAE PIUMHI- 
MG tiver comunicado à empresa a irregularidade; 
III - 10% (dez por cento), por descumprimento de quaisquer das 
obrigações decorrentes do ajuste, que não estejam previstas nos 
subitens acima, a qual incidirá sobre o valor do total do Pedido de 
Fornecimento emitido à favor do Fornecedor. 

Sub-Cláusula Terceira: 

As multas serão cobradas em dobro a partir do 31° (trigésimo primeiro) 
dia de atraso. 

Sub-Cláusula Quarta: 

Quando estipulados prazos parciais a multa será calculada pelo 
percentual correspondente ao prazo de entrega dos produtos, incidente 
sobre o valor do objeto entregue com atraso. 

Sub-Cláusula Quinta: 

.x 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

ÍÍCÍÍQCDE¡@SililEpiiinlhiJíôlllÂ1r CNPJ: 23.7B2.S16Iiii]iJ1]ll 
Autarquia ?irhznaicipai (Lei 1935/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUNIHIINIG _Telefax 37-3371-1332 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO 
Para os fins do subitem anterior consideram-se prazos parciais aqueles 
estabelecidos para entrega de parte dos produtos, objetivando a sua 
entrega antecipada. 

Sub-Cláusula Sexta: 

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

Sub-Cláusula Sétima: 

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

Sub-Cláusula Oitava: 

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

Sub-Cláusula Nona: 

A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com o 
SAAE Piumhi-MG, pelo prazo de até 02 (dois) anos, poderá ser aplicada 
nos seguintes casos, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos 
à mesma: 
I - Reincidência em descumprimento de prazo estipulado; 
II - Descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação estipulada. 

Sub-Cláusula Décima: 

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

Sub-Cláusula Décima Primeira: 

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



 
Serviço Autônoma de Água e Esgoto 

licilacoeslãsnnepiuuniilxou¡.hr (ÍNPJ: 23.732,8l6¡(lDUI1ll 
¡xmanjuin Àhmícijznl [Lei 1035/90] Praça ?Seara Soares, lll - 37925-006 P1 IJIVIHJIlUÍG - 'Telefax 37-3371-1332 

COMISSAO PERRIIANENTE DE LICITAÇAO 
I - Ao Fornecedor que tenha sofrido condenação definitiva por prática 
de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixe de 
cumprir suas obrigações fiscais ou para-fiscais; 
II - Ao Fornecedor que tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os 
objetivos da licitação. 

Sub-Cláusula Décima Segunda: 

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

Sub-Cláusula Décima Terceira: 

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

Cláusula Décima Sexta: - DA NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS 

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

Cláusula Décima Sétima: - DOS RECURSOS 

Das decisões relativas à rescisão contratual e aplicação das sanções 
previstas neste instrumento cabem os recursos constantes do art. 109, 
da Lei n° 8666/93, sendo processados de acordo com as disposições 
dos parágrafos do mesmo artigo. 

Cláusula Décima Oitava: - oos ILÍCITOS PENAIS 

As infrações penais tipificadas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02 serão 
objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo 
das demais cominações aplicáveis. 
I - Havendo indícios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro 
ato de má-fé, o Pregoeiro comunicará os fatos verificados ao Ministério 
Público Estadual, para as providências devidas. 
II - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

15 w: 



 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 

iicitacoes@suaepiunihixtonpiir CNPJ: lfif/Rlãilñ/Dmillü 
Auiarquia :Wunicipai (Lei 1935/90) Praça Zeca Soares, 211 - 32925-000 PIiJhil-lI/lvlí; #Telefax 37-3371-2362 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO 
comportar-se de modo inidõneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará 
impedido de licitar _e contratar com o SAAE PIUMHI-MG, pelo prazo de 
até 05 (cinco anos), enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas previstas 
no edital e no contrato e das demais cominações legais. 
a) A competência para a abertura e instrução de processo 
administrativo será do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, para apurar as 
infrações descritas no caput do artigo anterior. 
b) Concluída a instrução de processo administrativo, os autos serão 
remetidos ao Diretor Executivo do SAAE PIUMHI-MG que tem o prazo 
de até 30 (trinta) di_as para decidir, salvo prorrogação por igual período 
expressamente motivada. _ 

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

Cláusula Décima Nona: - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal n° 8.666/93 
em sua atual redação, Decreto Municipal 2.887/2010 e pela Resolução 
n° 118/2013, no que for incompatível com a legislação Federal, e, 
subsidiariamente pelos princípios gerais de direito. 

Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do art. 
110 da Lei Federal 8.666/93 com as alterações posteriores. 

O Fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados 
durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, ainda que a 
expiração do prazo de entrega previsto no cronograma ocorra após seu 
vencimento. 

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto Municipal 
na 2887/2010 e Resolução n° 118/2013, as Leis Federais n° 8.666/93 
e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis. subsidiariamente, aplicar- 
se-ão os Princípios Gerais de Direito. 

Cláusula Vigésima - D0 FORO 

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



  

 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacaes(Êsnaepiumlzicunmbr CNPJ: 23.732.8l6flFllü11ü 
Autarquia .Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, ZH - 3792S-0íl0 PilJlirlHíihãG - 'Teiefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Por estarem, assim, justos e acordados assinam a presente Ata de 
Registro de Preços, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Piumhi-MG, 21 de novembro de 2017. 

M: 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGÍÂE ESGOTO DE PIUHMI-MG Eng° Oclécio a Silva Melo 

Diretor Executivo 

mas,  
PE"'rRo QUALY coMERcño E EXPORTAÇÃO LTDA 

Sr. Alexandre Ferreira Goulart 
Sócio Administrador 

Testemunhas:  
Maria das  F r eira Barros Gouiart 
RG n° MG. -:. = 

RG n° M-6.233.419 
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Serviço Autónomo de Agua e Esgoto 
Eicitacoes@saaepinmhtcom.hr lÍfNPJ: 23.782.8l6f000110 

.Autarquia Niunitànal (Lei IDSSIEIIJJ Praça Zeca Soares, 211 - JWHS-Oltü Pillfsililíivlíi -Telefax '37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PROPOSTA FINAL 

Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para 
o fornecimento de: Óleo Diesel BS-500 para os veículos e 

equipamentos pertencentes à frota oficial do SAAE de Piumhi - MG, 

sendo este fornecimento parcelado de acordo com as necessidades do 
SAAE. 

Fornecedor: PETRO QUALY COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA 
CNPJ: 05.245.166/0001-91 
Endereço: Av. Querobino Mourão Filho n° 200, Bairro Bela Vista- 
Piumhi-MG 

Cod. Item Especificação Unid. Quant. Marca Valor Valor 
Produto unitário Total 

SAAE _ 

00802 5 Oleo Diesel B5-500 original LT 144.000 Ipiranga 3,13 450.720,00 

“nunk @W053i  
PETRÕQUALY COMERCIÉ E EXPORTAÇÃO LTDA Sr. Alexandre F rreira Goulart 

Sócio Administrador 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG: r~ 

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 08612017: Referência: 
Processo Licitatório n° 317/2017, Modalidade: Pregão Presencial de 
Registro de Preços N° 09/2017. Contratante: SERVIÇO AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO. Contratada: PETRO QUALY COMERCIO E 

EXPORTAÇÃO LTDA. Objeto: Registro de preços para futuras e 
eventuais fornecimento de Oléo Diesel BS-500 original para os 
veículos e equipamentos pertencentes a frota oficial do SAAE 
de Piumhi-MG. Preço Registrado: Oleo Diesel 85-500 original 
R$3,13 o litro marca Ipiranga. Vigência: 12 (doze) meses 
iniciando-se na data de 21/11/2017 e encerrando-se na data de 
21/11/2018. 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 EI O GANIC 

M 1mm. aus PUBLIQ Ei AIO) e 

5 m9 NO euAniç na 
AVISO OMUNICÍPIOEPORTAL DE TRANSPARENCIA. 

“uma” guys - oneoueuqg B 

AQEHÉIUIIUPV 10190 33ml!) 

gang soma 51131181925219 sup eua¡ 



I REFERENTE ATA REGISTRO DE PREÇOS 0867/2017 

Assunto: REFERENTE ATA REGISTRO DE PREÇOS 0867/2017 

De: Maria Das Graças <Iicítacoes@saaepiumhí.com.br> 
Data: 21/11/2017 09:45 

Para: cobranca@petroqualx/.combr 

A 

PETROQUALY COMERCIO E EXPORTÃO LTDA 

REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS N9 09/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N9 317/2017 

Segue anexo Ata de Registro de Preços n9 686/2017 para sua apreciação e conferencia, 
favor imprimir em 02 vias, rubricar todas as vias e assinar as paginas 15 e 17 e 

nos devolver para assinatura do SAAE à Praça Zeca Soares n9 211, Centro CEP 

37.925.099 - Piumhi MG 

/TX Atenciosamente, 

María das Graças 

Licitações e Contratos 

Fone: 37-3371-1332 ou 37 -9 9951- 9754 

-Anexos 

ATA REGISTRO DE PREÇOS O86 PETRO QUALY.pdf 302KB 

1 de 1 . 21/11/2017 10:48 
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Serviço Autônomo de Agua a Esgoto 
diretor¡ eeeee utiva@saaepiumhi.cum.br CNPJ: 217818161000110 

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

PEDIDO N “'64 8/2 01 7 

NO TA DE EMPENHO N°838/201 7 E 
SUA RESPECTIVA NO TA DE 

LIQUIDA ÇÃ 0, NO TA FISCAL E 
COMPRO VANTE DE PA GAMENTO. 

LIQUIDA ÇÃO 01 E NF 2.383- 
R$2.065,00  

VALOR: R$2. 065,00 

AMP MECÂNICA DE AUTOS 
EIRELLI-EPP 



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

Piumhi -_MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços 

Pedido N° Pedido de compra de bens materiais Aplicação 2.017 Data do pedido: 1911 2I2017  l  7 solicitante Adilson Jose Pereira Responsável: SRC 

Despesa: 87 Açãou- 03.001 .000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Agua U 

Fonte de recurso ......... .. 100 - Recursos ordinários Código da aplicação T1000 

Elemento de despesa... 33.90.30 Material de Consumo Sublílemenw! 02 

Caráter de urgencia: Normal Lubrificantes Automotivos 

389 I 2.017 - 0 Finalidade: AQUISIÇÃO OLEO LUBRIFICANTES PIMANUNTENÇÃO NOS GRUPOS GERADORES 

Cód do item Especificação técnica do item Pedido Autorizado Unidade 

_4000002317 OLEO LUBRIFICANTE RT4 15W40 10,0000 1050000 GL 

Local de entrega... 
Observações ...... .. 
C ,. interna 

...... .. SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 
..... .. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA NOS 

GRUPOS GERADORES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 084/2017, 
PROCESSO LICITATORIO N°317l2017 

Adilson Jose Pereira  
Sistema: MGFCompras - Pedidoüecompmot .rpt 

Página 1 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Processo de Compra 

Processo de Compra N° Processo de Compra . u Bens 3 I_  7 LUBRIFICANTES PI VEÍCULOS E OUTRAS FINALIDADES 
Carater de urgência: compra normal Prazo limite de entrega 

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

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

Item Código prod Descrição do produto Quantidade Unidade 

1 00000002317 OLEO LUBRIFICANTE RT4 15w40 10,00 Gus) n _ 

n 
i 

Objeto: AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA NOS GRUPOS 
GERADORES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 084/2017, PROCESSO LICITATORIO 
N°317l2017 

Sistema: MGFCompras - ProcessoDeCompramrpi Página 1 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
raça 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 3 I  7 LUBRIFICANTES PI VEÍCULOS E OUTRAS FINALIDADES 
Carater de urgência: compra normal Data do processo: 19112/2017 

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

14.661.146/0001-92 AMP MECANICA DE AUTos EIRELI EPP 19/12/2017 

'W 

Página 1 Sistema: MGFCompras - FornecedoresConvocadosD1 .rpt 



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

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 14.661.146/0001-92 Data hora cotação:19l12l2017 
AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI EPP 

389 Í 2017 RUA ALVARINO RODRIGUES DA SELVA, N° 05 

PA|NS - MG 
Contato: 

Local entrega 

Vaiidade 30 dias Prazo entrega: O dias 

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

300002317 OLEO LUBRIFICANTE RT4 15W40 10,00 Gus) 2065000 
Marca: 

Modeio: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 2.065,00 

Sistema: MGFCompras - Cotacaom .rpl Página 1 



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

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Pesquisa de Mercado 

Processo de compra N° 389 I 2017 

CNPJ Razão social do fornecedor pesquisado Valor proposto 

14.661_14B¡O001-92 AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI EPP 2.065,00 

Sistema: MGFCompras - PesquisaDeMercadomJpi Página 1 



 
   
Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Praça Zeca Soares, 211 
CNPJ: 23.702.816/0001-10 

Criada pela Lei 1035/90 
Piumhi - MG 

Nota de Empenho 

 Número 

00838/2017 
 Data de Emissão 

19/12/2017  
Favorecido: AMP MECÂNICA DE AUTOS ElRELI-EPP 

Inscrição-Estadual: 0018766800099 

Endereço: RUA ALVARINO RODRlGUES DA SILVA, N” 05 - EMIDINHO 

Cidade/Estado: PAlNS/MG 

CNPJ/CPF: 14.661.146/0001-92 

FAX: (_) _í-__ 
Tel.: (37) _3323-5200 

CEP: 35.582-000 

Atividade: 03.001.000.17512041472169 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano 

Elemento de Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo (0087-5) 

Subelemento da Despesa: 02 - Lubrificantes Automotivos 
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários 

Código de Aplicação: 110.00 - Geral 

“saldo Anterior: 3.901 ,4a Total Desta: 2.065,00 
 

Compra Processo de Licitação Contrato Tipo de Empenho: Empenho Global 

N°: 00389/2017 Modalidade: Pregão N°: Regime de Despesa: Regime Normal 

Data: 19/12/2017 N": 00009/2017 Data: 

Data: 21/11/2017 

“item Descrição Unidade Qtde Uxftzço :i2: 
VALOR QUE SE EMPENHA_REFERENTE A AQUISIÇÃO ÓLEO LUBRIFICANTE PARA 
OPERAÇÃO, MANUNTENÇAO E CONSERVAÇÃO DOS GRUPOS GERADORES. _ 

0001 OLEO LUBRIFICANTE RT415W40 GL 10 R$206,50 2.065,00 

ON¡ 0 ORIGINAL 
:ÊÍÀÉÉZIRAEAÊQL NADO NESTA 
AUTARQUIA- G 

Pivô/Il* Í 3 PIUMH¡ 4» ¡ i .---  
Saldo dual: 1.836,48 

Importa o presente em RS Rudge/J (dois mit e sessenta e cinco reais) 

Í  / 
Sávia Vilela Go lart eita - MG-109714/O-9 C tad T3 

 a 
Odécío d Silva Melo 

Diretor Executivo 

LIQUIDAQÃO 
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/84) 

Doc: 

/ / 

 RECIBO DESPESA PAGA 
Recebuemos) a imponência correspondente ao documento, anexo. Banco: 

Piumhi, __/_/ Agência: 

AMP MECÂNICA DE AUTOS ElRELI-EPP Conta: 

Nome¡ Cheque n°: 

RG n°: 

ORDEM DE PAGAMENTO 
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Le¡ Federal 4320/64 

__/_._¡___ 

 
Odécio da Silva Melo 

Diretor Executivo 

  

Incluído por Sávia Vilela Goulart Queiroz 
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Nota de Empenho 838 2017 

Assunto: Nota de Empenho 838 2017 

De: licitacoes2 <Iicitacoes2@saaepiumhí.com.br> 
Data: 21/12/2017 14:35 

Para: ampains@yahoo.com.br, almoxarifado2@saaepiumhLcombr 

A 

AMP Mecânica de Autos EireIIi-EPP 

Segue anexo NE- 838/2017 para providências da mercadoria com a maior 
brevidade possível e emissão da Nota Fiscal e Boleto para pagamento. 

Emitir Nota Fiscal para liquidação e pagamento. 

Favor enviar para o seguinte e-mail ; notafiscal@saaepiumhi.com.br 

Na oportunidade solicitamos que seja referenciado no corpo da Nota 
Fiscal o seguinte: 

Nota de Empenho n°838/2017 

Pregão Presencial Registro de Preços n909/2017, Processo Licitatório 
n9317/2017 

'N Angela Costa 

Setor de Contratos e Licitações 

SAAE de Piumhi-MG 

u* Anexos: 

NE 838 2017 345KB 

1 de 1 21/12/2017 14:35 



Compra Processo de Licitação contrato Tipo de Empenho: Empenho Global 

N°: 00389/2017 Modalidade: Pregão No¡ Regime de Despesa: Regime Normal 

Data: 19¡12l2017 N": 00009l201T Data: 

Data: 21/11/2017 

x V l V l “sk, ítem Descrição Unidade Qtde a of a or 

  Serviço Aut. de Água e Esoto 
Praça Zeca Soares, 211 
CNPJ: 23.782.816i0001-10 

Nota de Liquidação     Número 

0838l2017-001 

Data de Emissão 

22112/2017 

Seq.      J Criada pela Lei 1035190 

Piumhi - MG    
Favorecido: AMP MECÂNICA DE AUTOS EIRELI-EPP CNPJICPF: 14.661.146/0001-92 

Inscrição Estadual: 0018766800099 FAX: (___) _í-__ 
Endereço: RUA ALVARINO RODRIGUES DA SILVA, N” 05 - EMIDINHO Tel.: (37) _3323-5200 
CidadelEstado: PAlNS/MG I CEP: 35.582-000 

Atividade: 03.001.000.1 7512044721651 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano 

Elemento de Despesa: 3.3.9030 - Material de Consumo (0087-5) 

Suhelemento da Despesa: 02 - Lubrificantes Automotivos 

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários 

Códio de Aplicação: 110.00 - Geral 

Unitário Total 

VALOR QUE SE_EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ÓLEO LUBRIFICANTE 
PARA OPERAÇAO. MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO nos GRUPOS 
GERADORES. 

0001 OLEO LUBRIFICANTE RT4 15W40 GL 10 206.500 2.065,00 

Saldo Anterior: 2.065,00 Total Desta: 2.065,00 Saldo Atual: 0,00 

Importa o presente em RS R$2.065,00 (dois mil e sessenta e cinco reais) 

M' e a i" @Q0120 0/ 
 

odécioÁIa Silva Melo Sávia vi eia Go ai¡ Queiroz - MG-109714lO-9 
Diretor Executivo Contadora 

LIQUIDAÇÃO ORDEM DE PAGAMENTO 

Atesto a Iiqyidaçãmíítei despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) 

@Qi/gx ;D31 #w l l Odé _o'da Silva Melo 
Diretor Executivo  

RECIBO DESPESA PAGA 

Recebüemos) a importância correspondente a(o) , anexo. ' Banco: 104 

Piumhi, ífíi' Agencia: 1425 

AMP MECÂNICA DE AUTOS EIRELI~EPP Conta: 8-9 

Nome: Cheque número: 

RG n°: 

CONFERE COM O -ORIGINAL 
SE ACHA ARQUIVADCJNESTA 
AUTARQUIA. 

IU H|-. 

..qua . 
      PIUMHL_ 

incluido por Sávia Vilela Goulart Queiroz 



RECEBEMOS DE AMF MECANICA DE AUTOS EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N”  é 

                      
 
AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI EPP DANFE 

_ Documento Auxiliar da 
' - - -' ' ' R ALVARJNO RODRIGUES DA SILVA N° 005 Nota Fiscal Eletrônica  EMÍDINHO - PAINS-MG 0_ ENTRADA CHAVE DE ACESSO 

1 CEP 355324” 1- SAIDA 3117 1214 6611 4600 0192 5500 1000 0023 0317 4570 5007 

0 FONE (37)3323-5200 No 000002333 
1 SÉRIE 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 

FOLHA U1 www.nfe.fazenda.gov.br/p0rta1 ou 11o site da Sefaz autorizadora 

NATUREZA orexAçAo vao-tucano m: AIJTORIZAÇÃO m: uso 

VD OLEO/LUBF. CONSFINAL 131172789448226 22112/2017 10:18:38 

INSCRIÇÃO LsTAnuAL msc. ESTADUAL no sunsT. TRIBUTÁRIO ::N14 

0025024640098 14.66 E .146/0001-92 

DESTINATÁRIOIREMETENTE 
Nommumlo socnAL curszcmr DATA DA zwussAo 

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PIUMHI 23.732.816/0001-10 221112/2017 

uzmmuzco BAIRRO/DISTRITO cz? nATA uA SAIDA! ENTRADA 

PRACA ZECA SOARES 211 CENTRO 37925-000 22/12/2017 

MUNICÍPIO FONEJFAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DBsAinA 

PIUMHI (37)3371-1332 MG 10:20:24 

/”*1¡PLICATAS 
r E140 VENCIMENTO VALOR 

L\JUUOOOZSS3-AC 22/01/2018 2.065,00 

CÁLCULO no IMPOSTO 

BASE n: CÁLCULO no ICMS VAmn no :cms BASE n: CÁLCULO no :cms SUBSTITUIÇÃO VALOR no :cms sunsn-runçño vALon TOTAL. nos rnonmwos 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.065,00 

vALon no mm: VALOR no sacuno nascem-ro ournms DESPESAS AcxssúmAs VALOR no m vALon TOTAL DA NOTA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.065,00 

TRANSPORTADORIVOLUMES TRÀNSPORTADOS 
NOMBRAZÃO sucuu. FRETE POR CONTA cómcu ANTI' PLACA no vzicuw Ur CNPJ/CPF 

AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA O-EMITENTE 413091572110001 -00 

ENDEREÇO MUNICÍPIO ur INSCRIÇÃO ESTADUAL 

AV BRASIL l 108 FORMIGA MG 4658670830068 

EA DOS DO PRODUTOISERVIÇO 

common. uzscmçño DOPRODUTOISERVIÇO NCM/SH csosn cm? uma. QUANT. vunrTámo vmzsc. vxcrrAL BCJCMS_ umas v.m  "'35" 

_dggí OLEO MOTOR 27101932 05cm $656 PC 10,00( 206.50 0,00 2.065,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 

CONFERE COM O \ORIGINAL 
SE AC HA ARQUIVADO NESTA 
AUTARQUIA. 

- PIUMHI - G 

,w Plumnnjgd ” ,ÁÍ 

Cadillac que o materiauservíço constante 
i deste documento fo¡ mcebídoiprestado 
a aceito.   

   
dilson José Pereira 

Chefe Seção de Redes 
Ramais Água_ e Elavatórlas 

CÁLCULO no ISSQN _ _É _W _ _ __ .. . .à _. . . ._ __ _ ____....T “MIWMG 
!NSCIIIÇÀDMUNICIFAL VALORTOTAL DOS SERVIÇOS .I BASE DE CÁLCULO DO ISSQN l VALOR TOTAL DO ISSQN 

' 0,00 | 0,00 ¡ 0,00 

.DADOS ADICIONAIS ' 

INFOEMACÕÉSCÚMPLEMENIARES RESERVADO A0 FISCO 

EMPLOS3BIZOIT COMPRAMEEWIUI? ?11551009/201? DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES 

NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Prazo Pag.:30 FAT PedÍdmRJSúUDIZ 
Cod.Vand.: 150.3 

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 2211212017 10:18 Dasanvolvidu por Plansyst Nf-a 



Portal da Nota Fiscal Eletrônica httpz//wwwnfe.fazenda.gox/.br/portal/consultalm 

 
 have de Acesso _ Número NF-e _ Versão 

1-1 71 244.661 .146/'0001 -92-55-001 -0O0.002.383-1 74.578.500-7 Í 2383  3.1 O 

 

 

Dados da NF-e 

Modelo Série Número Data de Emissãc' Datalgma de Saída °u da Valor Total da Nota Fiscai 
1'35"”  *  2202/2012  Em” a  13565513"" " 222222222  ””””” 2";  - = 10:16:25-02-.00  22112/2017 1022024112200      

Emitente 

"N _ . . _ 

_ CNPJ Nome l Razao Social - Inscriçao Estadual UF 

““  14.661.146/0001-92  AMP MECANICA DE AUTOS EIRELI EPP  0025024640098  MG 

Destinatário 

CNPJ Nome I Razão Social inscrição Estadual UF  23.762.616/0001-10  SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PIUMHI    1 MG  
Destino da operação Consumidor fina¡ Presença do Comprador  1 -Operação Interna  1 -Consumidor final  1 - Operação presencial  

Emissão 

Pmcem “[5935” d° npo de Emissão Finalidade 
O - com aplicativo do ._---.'-'---9ÊÊ§9------»~  5  _ ' 

Contribuinte  2.0  1 ' Nümal  1 Normal  ñ «- '- L Natureza da Operaçao -npo da Operação Forma de _mgest Vania da NFe 

VD OLEO/LUBF.  PÊÊQETÊEHE .................. ..à WWTaÍEDdKBBnqUW z E EMBhB¡ 41 F; 
CONS-“NAL   ' 

Situação Atuai: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção) 

Eventos da NF-e Protocolo Data Autorização _ Data Inclusão AN  Autorização de Uso   131172789448226  22/12/2017 às 10:18:38-02:00  22/12/2017 às 10:21:53 

CONFERE com o ORIGINAL 
SE ACHA ARQUIVADO NE AUTARQUIA. STA 

PIUMHI, à lg? ' M JKIIÊÀ 5/.-.122/¡21121 I 
     

1 de 1 22/12/201716254 



 
O SIÇGUOB 756-0 

Local de Pagamento 

"PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS SICOOB." 
Cedente 

AMP MECANICA DE AUTOS EIRELE EPP CPF/CNPJ: 14.6B1.14Bf0001-92 

Vencimento 

Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 

22/12/2017 002383-AC . DM N 22/12/2017 0000026008-7 
Uso do Banco Caneira Espécie Quantidade Vetor (=) Valor do Documento 

1 R$ 2.065. 00 
nsIruç-Bes I oãas as Informações es e oque o s o e em Jswa responsaBt ¡ãañe ao ceHenIe.) 

Cobrar juros de R$ 8,26 por dia de atraso _ 

SUJEITO A PROTESTO APÓS O QUINTO DIA UTIL. 
COBRAR MULTA DE 2,00% POR MES DE ATRASO. 

1-) DescontofAbalimeI-tto 

(-) Outras Deduções 

(+1 Morattvlulta 

(+) Outros Acrescimos 

(=) Valor Conrado 

Sacado 

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PIUMHI 

PRACA ZECA SOARES, 211,, 
37925-000 CENTRO PIUMHI MG 

SICOOB 756-0 
"PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS SICOOB." 

INO RODRIGUES DA LV 5 EMID 

Odaâ E5 intermaçüas 

PF NPJ: 14.661 .146I0001-92 

PAI 

bloqueio são de exclusiva responsabilidade da cadente.) 

Cobrarjuros de R$ 8,26 por dia de atraso 
SUJEITO A PROTESTO APÓS O QUINTO DIA ÚTIL. 
COBRAR MULTA DE 2,00% POR IVIÊS DE ATRASO. 

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PIUMHI 

PRACA ZECA SOARES, 211,, 

37925-000 CENTRO PIUMHI MG 

Recebimento através do cheque núm. do banco 

Estaxguitaçao só terá \elidade após o pagamento do cheque pelo sacado. 

 SlCOOB 756-0 

CPF/CNPJ dc sacado 

CNPJ: 23.782.816/0001-10 

Código de Baixa 

0000026008-7 

Autenticação mecanica 

Recibo do sacado 

CN PJ: 23.7B2.816I0001-10 

Codigo de Baixa 

00000260085¡ 

Autenticação melánica 

75691 .30953 01008450601 02600870014 8 74120000206500 
Local de Pagamento 

"PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS SICOOB." 
Cedente 

AMP MECANICA DE AUTOS EIRELE EPP CPF/CNPJ: 14.651.146/0001-92 

Vencimento 

22/01 12018 
Agêncielcóoigo cadente 

3095-3/0008450-6 
Data do Documento Número da Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 

22/1 212017 0D238° -AC DM N 22/12/2017 000002150013-7 
Uso do Banco Cip Caneira Espécie Quantidade Vetor (=) Valor do Documento 

000 1 Rã 2 .O65. OO 
Instmções (Todas as Informações deste bloqueio são de enctuaixra responsahmdade do cadente.) 

Cobrar juros de R$ 8,26 por dia de atraso 
SUJEITO A PROTESTO APOS O QUINTO DIA ÚTIL. 
COBRAR MULTA DE 2,00% POR MÊS DE ATRASO.   O oRÍGIhmÉtmsAcrescimos 

H DesoonlufAbalimento 

noutras Deduções 

(+1 Moralàtlulla 

SÉ ACHA ARQUIVADO NESTA  (ávalorcabmdo 

EJLLMHI - MQ _ .. 
sacado PIUMHI, QC., I PFrcNPJ do Sacado 

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PIUMHI 
PRACA ZECA SOARES, 211.. 

37925-000 CENTRO PIUMHI MG 

IIIIIIII I III IIIIII 

CNPJ: 23.782.816/0001-10 

D de Baixa 

0000026008-7 

Autenticação mecanica 

ate PDF. To remove the line, buy a license. 



InteRnet---Ba_nking CAIXA 

:CAI A 
Comprovante de Pagamento de Boleto 
Via Internet Banking CAIXA 

l Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Pagador Final l Efetivo 

CPF/CNPJ: 23.782.316/0001-10 

Nome: SAAE PIUM HI 

Conta de débito: 1425 / 006 / 00000008-9 

Representação numérica do código de barras: ::Ígàéfooogzsoía&808450601 02600370014 8  Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATNO DO BRASIL S.A. 

Código do Banco: 756 

Pagador Final - correntista 

Nome/Razão Social: SAAE PIUMHI 

CPF/CNPJ: A 23.782.816/0001-10 

Data do Vencimento: 22/01/2018 

Data de Efetivação / Agendamento: 22/12/2017 

Valor Nominal do Boleto: 2.065,00 

Juros (R9: 0,00 

fx” IOF (R$): 0,00 

ki Murta (R$): 0,00 

Desconto (R$): 0,00 

CONFERE COM ,O ORIGINAL Abatirnento (Rs): 0,00 SE ACHA ARQUIVADO NESTA 
AUTARQUIA. 

Valor calculado (R5): 2.065,00 

Valor Pago (R$): 2.065,00 

Identificação do Pagamento: AMP PG NE 838 NF 2383 

r/Data/hora da operação: 22/12/2017 19:27:29 

Código da operação: 56581971 

Chave de segurança: 39JNOAGQ9PVOS26K ;A 
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente. 

1 de 2 79/17/9017 10mm 



uucm1UL---Da_nl(111g CAIXA 

SAC CAIXA: 0800 726 0101 
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
HeIp Desk CAIXA: 0800 726 D104 

CONFERE COM O ORIGÍNAL 
SE ACHA ARQUIVADO NESTA 
AUTARQUIA. 

_PIUMHI - MG 
PIUMHI. É f 

26162 ññ¡1n¡nnqn-- - 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
" Licitacoes@saaepiumhi.c0m.br CNPJ: 217818161000110 

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

JUNTADA 

Nesta data faço a juntada aos autos do Primeiro 
Termo Aditivo a Ata de Registro de Preço n° 086/2017, com 
objetivo de corrigir o valor do Item 5 da Ata em Epígrafe, 
relativo ao Pregão Presencial de Registro de Preços 
n°09/2017, Processo Licitatório n°317/2017, fornecedor 
PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA. 

Piumhi, 25 de Janeiro de 2018. 

zé' @ãmrgíâ 

Maria das Graçasg/ggilra arros Goulart 9 P _oer a 



 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 

licitacnes@saaepiunzhixont .br (INPJ: 2.3.782.8!6/ll0011li 
Autarquia Multicipal ("Lei !IES/Wii Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/IVIG - Telefax 37-3371-1332 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
_ ATA DE REGISTRO DE PREÇO NQ 036/2017 

PREGAO PRESENCIAL NO REGISTRO DE PREÇOS NE 09/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N9 317/2017 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PlUMHl-MG Autarquia Municipal criada pela Lei no. 

1.035/90, Pessoa Jurídica de Direito Publico, inscrito no CNPJ/MF n.” 23.782.816/0001-10 com sede nesta 
cidade de PIUMHI/MG, na Praça Zeca Soares, 211 - Centro, neste ato representado por seu Diretor 
Executivo Odécio da Silva Melo, brasileiro, civilmente casado, engenheiro civii pós graduado em 
saneamento básico e meio ambiente, portador do CPF n” 236.095.166-15, residente e domiciliado na 
cidade de Piumhi/MG, doravante denominado apenas por SAAE PIUMHI-MG. 

PETRO QUALY COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ/MF n° 05.245.166/0001-91, com sede na 

Cidade de Piumhi-MG, na Av. Querobino Mourão Filho n” 200, Bairro Bela Vista , neste ato representada 
pelo Sr. Alexandre Ferreira Goulart, CPF n? 725.813.016-00, FIG n? MG-5.290.381, doravante 
denominado apenas por FORNECEDOR. 

Considerando que as partes acima firmaram a Ata de Registro de Preços em epígrafe, objetivando o 
registro dos preços para o fornecimento de "combustíveis", sendo este fornecimento parcelado de acordo 
com as necessidades do SAAE, para atender o abastecimento da frota (veículos, motos, retro escavadeira) 
e equipamentos (compactador de solo, roçadeiras, grupo gerador e equipamento para desobstrução e 
limpeza de ramais e redes coletoras de esgotos) do SAAE de Piumhi-MG, e conforme o aludido Edital do 
Pregão Presencial de Registro de Preços e a proposta do Fornecedor; 

Considerando, ainda, que necessário se faz a recomposição de preços da Ata de Registro de Preço 
referente aos seguintes itens: Item 05- Óleo Diesel BS-500 marca Ipiranga, tendo em vista, que o mesmo 
sofreu alteração no mercado indo do patamar de R$ 3,2498 referente à Nota Fiscal 001.312.583 do dia 
07/11/2017 para Fl$ 3,2832 referente à Nota Fiscal 001.337.811 do dia 19/01/2018, necessitando-assim, a 
devida adequação ao mercado atual. 

Considerando o pedido de realinhamento de preço apresentado pela empresa contratada, 
devidamente instituído com Notas Fiscais que comprovam o aumento do preço do combustível. 

Considerando, ainda, que os comentários do festejado doutrinador Marçal Justen Filho em sua obra 
intitulada Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, pág. 505, 93 edição, Ed. 
Dialética, São Pauio, 2002, que com muita propriedade discorre a respeito do assunto, senão vejamos: 

"(...) A Administração e o particular, após efetivado o exame dos fatos, promoverão 
aditamento contratual, destinado a restabelecer o equilibrio econômico-financeiro da 
contratação. Costuma-se denominar esse procedimento de 'recomposição de preços'. A 

expressão tem a vantagem de identificar a alteração dos preços derivada da verificação do 
rompimento do equilibrio econômico-financeiro do contrato". 

Ademais, no que tange ao "reaiuste" de preços é urna solução desenvolvida a partir da prática 
contratual pátria. 

A Administração passou a prever, desde iogo, a variação dos preços contratuais segundo 
a variação de indices (predeterminados ou não). Essa prática é identificada como 
"reajuste" de preços. Trata-se da alteração dos preços para compensar 
(exclusivamente) os efeitos das variações inf/acionárias. Usua/mente, reputa-se que o 
reajuste somente poderá ser admitido se previsto no ato convocatório e no instrumento 
contratual. A questão se raso/ve pela consideração de que o particular tem direito de obter 
a recomposição da equação econômico-financeira. Ainda que não esteja previsto 
contratua/mente o reajuste, deverá assegurar-se ao interessado o direito ao 
reequii/brio rompido em virtude de eventos supervenientes imprevisíveis etc. Nesse 
sentido é que se pode interpretar o Acórdão n ° 376/1997 - Primeira Turma do TCU, em 
que se reconheceu que a ausencia de previsão de reajuste não impedia sua prática. 



     
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacues@snaepiumhhccmbr (ÍNPJ: 23.782.BI6/0U0l10 
Atltarqnía Iviunicipal (Lei 1033390] Praça Zeta Soares, 211 - .37925-¡100 flllMHllltrlG - 'Telefax 37-3371-1332 

É a explicação que encontramos no ILC (Informativo de Licitações e Contratos da editora Zênite) n? 

91, setl2001, p_ 772: 

"O reajuste de preços implica atualização do valor inicial em face de alterações 
mercadológicas que repercutam no contrato (custo da execução e remuneração). 
Enfim, é a atualização do valor do contrato, levando-se em conta a elevação do 
custo de produção de seu objeto, diante do curso normal da economia". 

A mesma orientação se colhe na doutrina: 

“Assim, são modificações incidenlais que não alteram o contrato: a) reajustes de preços, 
que farão variar o valor inicialmente estimado do contrato, desde que calculados 
segundo os critérios previstos no próprio contrata... " (Pereira Júnior, 2003, p. 669). 

E também: 

"Reajuste é a majoração dos preços inicialmente contratados de forma a compensar 
os efeitos da inflação, ou elevações de mercado, decorrentes de desvalorização da 
moeda ou aumento geral de custos durante o periodo de execução contratual." (Manual de 
Licitações e Contratos de Obras Públicas, Governo do Estado de Santa Catarina, 1Ê 

edição, Abriil2009, pag. 62, Reajustes contratuais) 

Considerando, finalmente, que da Cláusula Terceira da Ata de Registro de Preços em epígrafe e a 
aliena "d" do inciso II do Art. 65, da Lei Federal n9_8.6BBi93, permite a recomposição de preços. 

Resolveram as partes acordadas aditar a aludida Ata de Registro de Preços, na forma abaixo: 

Cláusula Segundaz- DO PREÇO 

Pelo objeto registrado, o SAAE PlUMHl-MG pagará ao Fornecedor o valor de R$ 3,16 (Três reais e 
dezesseis centavos) referente ao item 05- Óleo Diesel BS-500 original. marca lpiranga, que passará a 

vigorar a partir de 25l01l2018. ' 

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições da ata de registro de preços originária. 

Para constar, Iavrou-se o presente termo, que vai assinado pelas partes e testemunhas. 

Piumhi-MG, 24 de .Janeiro de 2018. 

!A 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE NGTJA E ESGOTO DE PlUHMl-MG 

Odécio da Silva Melo 
Diretor Executivo 

-Órgão enciador- 

@Ogh @JKA 
PETRO QUALY COMÉRCIO EXPÕRJAÇÃO LTDA 

i Sr. Paulo Cés r Goulart 
Sócio Admin¡ trador 

Testemunr/¡Êñm 
Maria da a F. Barros Goulart 
RG n” x8 6  



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE  n 

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 08612017: Referência: Processo Licitatório n° 
317/2017, Modalidade: Pregão Presencial de Registro de Preços N° 
09/2017. Contratante: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E 
ESGOTO. Contratada: PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTAÇÃO 
LTDA. Objeto: Recomposição de preços da Ata de Registro de Preço 
referente aos seguintes itens: Item 05- Oleo Diesel BS-500 marca 
Ipiranga no valor de R$3,16 (Três reais e dezesseis centavos) para 
atender os veículos e equipamentos pertencentes à frota oficial do 
SAAE de Piumhi-MG. Iniciando-se na data de 25/01/2018. Odécio da 
Silva MeIo- Diretor Executivo do SAAE. Piumhi, 24 de janeiro de 
2018. 

CERTIFICAMOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO 

A0 msposro no ARTIGO 72 o LEI ORGÂNICA 

MUNIC!? L aus pu LiQU A(O - ' .. 

- - ai?, 6 o QUADRO ne 
AVISO no MUNICÍPIO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. 

PiUMHl, i i 



  
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 

líc¡lacoes@saaegiumhixonLbr CNPJ: 23.7S2.8l6/I](|0,l li) 
Amarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares. 211- 37925-000 PIUMHUMG - 'Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA ÇÃO 

PANILHA DE CÁLCULO DO REAJUSTE PARA ATENDER A 
MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, 
REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 086/2017, DO 
PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇO No 09/2017, 
PROCESSO LIcITA TóRIO N°317/2017. 

P Item O5 - Óleo Diesel 35-500 Original marca Ipiranga 

-PV conf. Proposta Finai ref. Ata de Registro de Preços n? 086/2017 de 07/11/2017 
= R$ 3,13 '“ 

-APC conf. NFE - n° 001.312.583 da Ipiranga Produtos de Petróleo S/A de 
07/1 1/201 7-R$ 3,2498 A 

-NPC conf. NFE - no 001.337.811 da Ipiranga Produtos de Petróleo S/A de 
19/01/2018- 3,2832 

Fórmula: NPV = [(NPC - APC + 1] x PV 
APC 

NPV = [(3 2832 -3 2498) + 1 ]X 3,13 NPV = [(0,0103+ 1 ]X 3,13 
3,2498 ' 

 
NPV= I,0103X3,13 NPV= 3,1619 

NPV = R$ 3,16 

Piumhi, 24 de janeiro de 2.018. 

  MARIA DAS GRAÇ/I""   os GOULART 

OBS: 
NPV = Novo preço de venda 
NPC: Novo preço de compra 
APC: Antigo preço de compra 
PV = Preço de venda 



Primeiro Termo Aditivo e Planilha reajuste 

*W 

1de1 

Assunto: Primeiro Termo Aditivo e Planilha reajuste 
De: Iicitacoes2 <Iicitacoes2@saaep¡umh¡.com.br> 
Data: 25/01/2018 10:21 

Para: tamarapetroqua|y@hotmaiLcom, tuIiopetroqua|y@hotmai|.com 

A 

Petro Qualy Comércio e Exportação Ltda 

Ieda, 

Bom dia, 

Segue anexo Primeiro Termo Aditivo a Ata de Registro de Preco 
n9@86/2617 e Planilha de Calculo do Reajuste favor imprimir em G2 

vias, colher assinaturas e enviar ao SAAE de Piumhi com a maior 
brevidade possivel. 

Grata, 

Ângela Costa 

-Anexos 

Microsoft Word - Primeiro TERMO ADITIVO ATA O7 78,0KB 

2016.pdf 

Microsoft Word - REAJUSTE - Petro Qualy NOV 2016.pdf 77,3KB 

25/01/2018]J;19 



Petro Qualy Comércio e Eportaçar; Ucla 
Av. Querobino Mourão' Filho, 200 -- Bela X/ísta - 37.92S~00 w Piumhi/MG 
'Felefonesz (3 7) 3371-3343 - 
Email: financeiro@petroqualy.com.br 

Piumhi, 22 de Janeiro de 2018 

Ao: SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI 
Nesta ' 

Referente: Reajuste de preço combustível (Diesel S-500) 

A Petro Qualy Comércio e Exportação Ltda., CNPJ 
05.245.166/0001-91 Inscriçao Estadual 5152823400073, situada na Avenida 
Querobino Mourão Filho n° 200, Bairro Bela Vista, Piumhi-MG conforme cláusula XIX 
do processo n° 317/2017 do pregão n° 09/2017 realizado na data de 08/11/2017 vem 

através desta informar que a partir do dia 16/01/2018 , o combustívei Diesel S500, 

sofreu um reajuste conforme comprova nota fiscal abaixo descritas e em anexo. 

Sendo-i assim, a partir do dia 25/01/2018 o combustivel Diesel S- 

500 ñcará com-o seguinte preço. 

1)- Diesel S500- NF. 000.139.389 e NF 001.337.811 passará de R$ 3,13 (Treis reais e 

treze Centavos), para 0 Valor de R$ 3,54 ( Tres Reais e cinquenta e quatro Centavia-.sl. 

Sendo só para o momento. 

Atenciosamente 

PCM/b QM»  
Petro Qualy Comércio eJExportação Ltda 
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DANFE 

' DOCUMENTOAQXILIAR l l J | A, 'a DA NOTA FISCAL 
5157120171137( , .A 

' LSAÍDA caavensacssso d' " o¡ IPIRANGA PRODUTOS DE 0421111001. :me 0133 3371 2202 1124 5 p ,.00 

PETROLEO sA N” 001.337.011 3001 33701111503041310 
Ron FERNAO 131,15 BR 3g¡ sm KM 42g; SERIE 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 
JARDIM PIEMONTE. BETIM. MG FOLHA 1 f 1_ WWWJIfe fazenda ov br/ ortaf ou  (021) 3891 ?25 CEP 32530000 no s1te da Sefaz AutorIzarIora A REZA DA FERA AO P T 

5655 VENDA LUBR/COMB AD/REC TERC P/ COMERCIALIZACAO _ 'Í%1°f§â%Iãâ§¡íé'á?°iÀó°1õI?i01s 05:39:33 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. ESTADUAL DOSUBST. TRIHUTARIO CNPJ 

0570109931520 33337122/0211-24 
DESTINATARIOIREMETENTE 
NÚMEÍRAZÃO SOCIAL CNPJICPF DATA DA EMissÃo 

PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 052451551000101 19101/2013 
ENDEREÇO BAIRRUIDISTRITO DATA b, SMD, 
AV OUEROBINO MOURAO FILHO 200 BELA VISTA 19/01/2018 

CEP MUNICÍPIO FONEIFAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 

37925-000 PIUMHI (037) 3371-3343 MG 5152823400073 06:09:02 
FATURA 
NÚMERO VÉNEIMERTO 111.0 ETIM-sno' _ ' VER-CIMENTO Vamu NÚMERO ENCIMENTO VALOR N 51m vENc vam¡ 
109774505721-3 . 22/01/2018 69.224,76 ' ' ¡ 

CALCULO DO IMPOSTO 

BASE DE CALCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CXLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 

14.500,50 2.32_0,08 21.211,50 1.073,76 68.151,00 
VALOR DO FRETE VALORDOSEGURO DESCONTO OUTRASDESRACESSÓRIAS VALDRDOEPI VALORTOTALDA NOTA 

. 0,00 0,00 0,00 _0,00 0,00 69.224,76 
'l nnNSPORTADDR/VOLUMES TRANSPORTADOS 
_RAZ-AOS-OCI-ÃTL' ' ' R E RCONTA CODIGDANTT PLACA 00 VEICULO UF 

1500 TROPICAL TRANSPORTES IPIRANGA LTDA O - Emitente DVS6201/HEH4349 SP 
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF ¡Nsmuçgoggq-ADUAL 

RODFERNAO DIAS, BR 381-KM 428,5-PARTE BETIM MG 0674045500054 
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO 1111070 meo LÍQUIDO CNPJICPF 

2 0 0 0 0 COMBUSTIVEL GRANEL IPIRANGA l 6 02 0 l 6 O2 0 42310177/0015-30 
ADOSDOP DDQTOI§ERVICO 

c. rãggáãsnv. DESCRIÇÃO DDPRODUTOJSERWÇO ::gli SUANTIDADE VALOR UNITXRIO nñsEVâàãzcügfá-ICMS BCALCJCMSSUBSIZTRIB. xmwknoxcnâslgfópnm: 7:33. 
10000003 ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL 010 5000 2,9001 14.500, 50 21.211, 50 2.320, na 1a 
22071090 5655LT 14.500,50 1.073,76 0,00 0 

11110000 GASOLINA ORIGINAL c 050 5000 4,1047 20.523,50 0,00 0,00 0 

27101259 5555 LT 0,00 0,00 0,00 o 

15310002 OD B 5-10 ORIGINAL 060 5000 3,3422 15.711,00 0,00 0,00 0 
27101921 565SLT 0.00 0.00 0,00 O 

15190002 OD B 5-500 ORIGINAL 060 5000 3,2832 16.416,00 0,00 0,00 0 
27101921 '5655LT 0,00 0,00 0,00 0 

.LEMrDrICLI 39001019 

1.06.21 

D DICIONAIS _ 

10413 unitJretido p/Petrobras conf.Dec.37389/9S: Gasolina -R$1,3771, Diesel RESERVADDAOFISCO 

9"\¡Bio -R$0,5562, Diesel+Bio -R$0,5344. Subst. 1:11:00 ::cms GASOLINA - B.Calc. 
I. 2.210,50 ICMS RS 6.885,26 OLED DIESEL - B.Ca1c. RS 17.813,00 IQJIS RS 

2.571,95 OLED DIESEL S-10 - B.Ca1C. RS 18.541,50 ICMS RS 2.781,23. ICÉMS 

Substituicao tributar-ia Alcool Hidratado conforme ?MPF instituído, valor R$ 
3,1350 e combinado com Decreto 46.897 de 25.11.15. Produto de utilidade publica 
assim declarado pela Lei Federal n. 9.847/99. Mocorista/CPF/RG: RONALDO MORAIS 

PINm/49202073600/2702346(SSP) O volume contido em cada compartimento do 
caminhao-tanque deve ser descarregado, integralmente em um unico tanque. A fim 
de evitar contaminaooes e derrames. Apos voto cobrar atual. monetaria, acrescido ; 

de juros de 1% ao mes, calculados dia a dia, sobre principal corrigiüo e demais ' 
encargos moratoríos, alem de multa de 10% sobre o total devido. Anexo Boletim 

de Conformidade: 14/10( ALoo ), 23/15( GASC I, 25/10( 51013 ), 13/113( 50013 I. 
Preco p/ IGVIS Retido (em Reais) : ETANOL HIDR-4,2423. It.l: ONU 11'70-EI'ANOL ou 
solucao de ErANOL, Classe Rieoo: 3, Grupo Embalagem: II. It.3,4: ONU 1202-0115!) 
DIESEL, Classe Risco: 3, Grupo Embalagem: III. It.2: ONU 3475-MISTURA DE ETANOL 

E GASOLINA, Classe Risco: 3. Valor do Pedagio foi antecipado ao Transportador. 
Dispensa de recolhimento antecipadotlo IGVIS sobre o AEHC - RE/PTA no 
45.U00002494.D8, conforme artigo 46, parágrafo 2o do Anexo XV do MOVE/MG. ICMS 
Substituicao Tributaria conf. Art. 73, capitulo XIV, anexo XV do RICMS (Decreto 
n. 43.080/2002) . ICMS Substituioao 'Pributaria oonf. Art. 73, capitulo XIV, anexo 

XV do RICMS (Decreto n. 43.080/2002). IGVIS Substituicao Tributaria conf. Art. 
73, capitulo XIV, anexo XV do RIGVIS (Decreto n. 43.080/2002) . Declaramos que os 
produtos estao acondicionados para suportar riscos de carregamento, 
descarregamento, transborda e transporte, conforme regulamentacao em vigor. 
CONTINUA NO VERSO 

i9mfaoíuanmo? EMIR #mto CIN- llll Ruído !AMT ACI 
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DA NOTA_FIEI,CAL '  IIIHIMII HIM¡IIHIIJIIIUIIHHHHIIJII 
ELETRONICA     

- . cmvs 
IPIRANGA PRODUTOS DE A  àêâãíààn, _31 ?Íáwãsiãrz 3371 2200 7997 5500 
PETROLEO S.A. N” 000.139.399 3°°° 1393 5910 5349 0700 
ROD BR 381 FERNAO DIAS SN KM485,5-PARTE SÉRIE 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 
SANTO ANTONIO, BETIM. MG A . FOLHA 1 l 1 - wwwnfafazenda. ombr/ cria] ou 

Nígfígzljj ããfiiiês CEP 32684498 '_ 7 É T no site da Sefaz Autorízadoya 

5655 VENDA LUBRICOMB AD/REC TERC P/ COMERCIALIZACAO IÉIFFÊÊIÕÊEEÊÓÍITâBIVÊBIS 03:47: 12 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. ESTADUAL D0 SUBST. TRIBUTÁRIO arm 

7020109934432 ' 33337122/0079-97 
DESTJNATÁIUOIREMETENTE _ _ 

momanazaosocnaL - 

PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA ãgãâcglIóõ/ODOI-Ql rIAóT/PÕIIJIÊÉTÊÂO ENDEREÇO 011122070157000 DAT, D, WD, 

AV OUEROBINO MOURAO FILHO 200 - BELA VISTA 16/0If2018 
CEP MUNICÍPIO ' 500mm: 'UF INSCRIÇÃO 5571x0051. HORA 955MB, 

37925-000 PIUMHI (037) 3371-3343 MG 5152823400073 04: 16:55 

&Êífêféq v NCIME T VALOR N M n VENCIM NTU VALOR NUMERO E CIMENTO ALOR M RU VENCMENTO VALOR 

1097745913420 1710112023 74.427,00 j 

CALCULO DO IM: UblU - 

BASE DE CALCULO DE-«ICMS VA LDR D0 ICMS ALCULO ICMS sr - VALOR Do :cms SUBSTITUJÇAD VALOR TOTAL Dos 000011705 

0.00 0.00 0,00 0,00 74.427,00 
10a 00 :na-rs VALOR 005500120 DESCONTO numas DIJP. ACESSÓRIAS VALOR D0 m . vamu 70m_ DA NOTA 

_ 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 74.427,@ mmsponranomvmums TRANSPORTADOS ' / 7 

REAL) SOCIAL . FRETE POR com». 00010011077 PLACA 00 VEICULO UF 

1500 TROPICAL TRANSPORTES IPIRANGA LTDA 0 - Emitente HGZ0345 MG 
ENDEREÇO . MUNICIPIO UF ¡Nscyuçgo ESTADUAL A; 
RODFERNAO DIAS, BR 381-KM 428,5-PARTE BETIM MG 0674045500064 
0050110105 ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO 022070 ?E50 1,010100 009mm 

2 0 0 0 0 COMBUSTIVEL GRANEL IPIRANGA 1 6 0 6 6 l 6 0 6 6 423101771100540] 
D§DO§ DQ PR DQUTO/EERVICO A VA O I' s 

.í:í”-::::“ :::::*:;::°:::;:::'°:  ãíã; °”“'7:':,:í.    W 27101255 55551.7 .H 0,00 0,00 .mag. _ o 

15190002 0D B 5-500 ORIGINAL 050 10000 1 3,2732 32.732,00 0.00 0,00  
27101921 56551.1 _ 0,00 . . um, ,um o 

.I .ÉJL f; (1000 I E  . '557“'="-”' 

Ií-,AFJII V¡ ' 

040955031001515 

ga? unítxetido p/Petrobras conf.Dec.3'Í3B9/35: Gasolin a 4251.3771, Dieseli-Bio RESERVADOAOFISCO ,5344. Subst. Tribut. ICMS GASOLINA - B.Calc. Rs 44 
\ .421,00 ::cus RS 13.770,51 0000 DIESEL - B.Calc. R$ 35.626,00 ICMS Rs 5.343,90. Produto da utilidade 

n. 9.847/59. Mctorista/CPF/RG: JAIME 

rios, alem de multa de 10% sôbre o 7' total devido. Anexo Boletim de Conformidade: 273/17( GASC J, 147/17( =5DOB I. 
1 , Grupo Embalagem: III. 10.1: GNU 3475-MISTURA DE ETANOL E GASOLINA, Classe Risco.- 3. Valor do Pedagio foi 

. ICIMS Substicuícao 
, anexo XV do RICMS (Decreto n. 

dos para suportar 
transborda e transporte, conforme regulamentacao em v1gor. DISPENSA A EIVIISSAO cre ANFES INICIO PREST OONF RE 

P'I'A16.00007239E AF-BT. Total de Amostraa-Testemwma: 4 (12514422, 12514423, 
12514424, 12514425). Lacres: 549745: 549747,- 549748: 549749,- 549750; 549751,- 
549752; 549753; 549754,- 549755: 549756¡ 549757. 

NDI/RDJ¡ 01:43:13 

Itanhandu# nun-wanna.; Lote 000000515 Doc. 002 / aos¡ 1120.1002: doc.1 
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~ AW Ipiranga 13112111113111111** 
ELETR NCA 

IPIRANGA PRODUTOS DE àiãífêiàn, E 
PETROLEO SA N” 001.312.583 
ROD FERNAO DIAS BR 331 SIN KM 42s.; SÊRlE 3 
JARDIM PIEMONTE, BETIM, MG a FOLHA 1 J 1 
FÚNE-(OZ 1) 3891-2525 CEP 32530-000 

CHAVE DE ACESS 

11711  
NATUREZA DA OPERAÇÃO 

S655 VENDA LUBR/COMB AD/REC TERC P¡ COMERCIALIZACAO 

É ÃÊEIJÊTN 
.va-v ;q 

IIIIIIUIIHIIMÉIIIIHF* 

3 C33 3371 2202 1124 s5 . 3001 3125 8312 6646 0719 a 

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 

wwwnfefazenda.govbr/portal ou 
no site da Sefaz Au orizadora 

PÊÊTIOÍLÍÍIÊÊÔÕTÍÊWWIÉYÊÕIT 17:29: 15 

X' 0,- 

 

wsmuçAo ESTADUAL mscn. ESTADUAL DO 51.1051'. TRIBUTARIO em 
0670109931520 3333712211321 1-24 

DESTINATARIOIREMETENTE . 

NoME111AzA0s0c1AL . 

PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 5335016510001-91 ¡0%^1D17ÊÉ'Í§^° 
ENDEREÇO EA1RRq1D1sTR1To DATA DA SAmA 
AV OUEROBINO MOURAO FILHO 200 BEUA VISTA 07/1 1,120171 

CEP MUNICÍPIO EoNE11=Ax UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE mu), 
37925-000 PIUMHI _ '(037) 3371-3343 MG 5152823400073 17:59:07 

EJ:: VENCTÉNTF VAEOÊ NUMERO cIMENTõ vALoa 01mm v NC¡ ENTD VALOR uumbñ VENCMENTO um, 
100174172115-2 0911112011 57.826,00 

cALcuLo no IMPOSTO . 

BASE DE cALcuLo DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÀLCULI) ICMS ST - vALoE DO ICMS EUÉSTITUIÇAO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  0,00 0,00 0:00 0,00 67.826,00 
vALoR Do FRETE VALOR Do SEGURO DESCON o u . 1) à O l O0 O f OO T O, 00 o TRAS DES? ACESõ 'R603 VALOR DOIPI O! 00 VALOR TOTALDÊIÍgCITAB 2 6 J O O 

_h_ .ksronTAnonrvoLumas TRANSPORTADDS - 

RA'TAoso"c1AL "' FRETE PORCONTA 1:00:00 ANTT PLACA DOVEICULO UF 

1500 TROPICAL TRANSPORTES IPIRANGA LTDA 0 - Emitentc PXC5700 MG 
ENDEREÇO _ MUNICÍPIO UF ¡NSCMÇÃO ESTADUAL 

RODFERNAO DIAS, BR 381-KM 428,5-PARTE BETIM MG 0574045500054 
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PEsomuÍÊ PESO LÍQUIDO CNPUCPF 

2 000 0 COMBUSTIVEL GRANEL IPIRANGA 16285 162 8 5 423101771001500   
5- "mm-'sEaV- DESCRIÇÃO no Pizonurcnsekvlco 

11110000 GASOLINA ORIGINAL C 

27101259 
15190002 OD B 8-500 ORIGINAL 
27101921 

060 500 
565 LT 
060 
565 

1500 
T 

S ADICIONAIS 

19.079,00 
0.00 

43.747,00 
0,00 

 
.TRIB. 

0,00 
0,00 

.00 
0,00 

VALOR 00101.15 

0.00 
0.00 

,00 
0,00 

ICMS unitxetido p/Petrobras oonE.Dec.37389/95: Gasolina -R$1,2299, Diese1+Bio 

/4ã1ã,50130. Suhst. Tribut. ICMS GASOLINA - B.Ca1c. R$ 21.204,50 ICJVIS R$ 6.149,31 
, DIESEL - B.Ca1c. RS 50.803,50 IGMS RS 7.620,53. Produto de utilidade 
peolica assim declarado pela Lei Federal n. 9.847/99. Motorista/CPF/RG: BRUNO 

LACERDA/IB183200627/16026244 (SSP) O volume contido em cada compartimento do 
caminhao-tanque deve ser descarregado, integralmente em um unico tanque. A fim 
de evitar oontamínacoes e derrames. Apos voto cobrar atual. mcnecaria, acrescido 

de juros de 1% ao mes, calculados dia a dia. sobre principal corrigido e demais 
encargos moratorios, alem de multa de 10% sobre o total devido. Anexo Boletim 

de Conformidade: 410/171 GMC ). 260/171 50GB ). 113.2: ONU IZOZ-OLED DIESEL, 
Classe Risco: 3, Grupo Embalagem: III. It.1: ONU 1203-COMBUSTIVEL AUTO MOTOR, 

Classe Risco: 3. Grupo Embalagem: II. Valor do Pedagio foi antecipado ao 
Transportador. IG~1S Substituicao Tributaria oonf. Art. 73, capitulo XIV, anexo 
XV do RICMS (Decreto n. 43.080/2002) . ICJVIS Substituicao 'Tributaria conf. Art. 
73, capitulo XIV. anexo XV do RIGWS (Decreto n. 43.080/2002) . Declaramos que os 
produtos estao acondicionados para suportar riscos de carregamento. 
descarregamsnto." transborda e transporte, conforme regulamentacao em vigor. 
DISPENSA A EIVIISSAO CTE ANTES INICIOPRESI' CONF' RE PPA 16000072396-76. IGVIS 

relativo a prestacao de responsabilidade do alienante/remetente Total de 
Amostras-Testemunha: 4 112447463, 12447464, 12447465, 12447466). Lacres: 
2518175¡ 2518176; 2518177; 2518178,- 2513179; 2518180; 2518181,- 2518182¡ 2518183; 

2515184: 2518185: 25113186. 

RESERVADO AO FISCO 
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