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EDITAL 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
O MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI por meio da PREFEITURA MUNICIPAL 

IGARAPÉ-MIRI, por intermédio de seu Pregoeiro, sediada no Complexo 
Administrativo Agenor da Costa Quaresma, Avenida Eládio Lobato, s/nº - Bairro: 
Cidade Nova - CEP: 68430-000 – Igarapé-Miri/PA, CNPJ: 05.191.333/0001-69, 
realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na 
forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 
123, de 14 de dezembro de 2006 e 147/2014 e 155/2016, do Decreto n° 6.204, de 
05 de setembro de 2007, Decreto n° 7.892/2013, 9.488/2018 e 8.538 de 6 de 
outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

 
Data da sessão: 10/05/2021 
Horário: 10:00 
Local: www.portaldecompraspublicas.com.br 

 

1. DO OBJETO  
1.1. O objeto da presente licitação é o AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ÍGARAPÉ-MIRI/SECRETARIAS MUNICIPAIS, para atender a 
demanda da Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri/Secretarias Municipais, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de 
Referência. 

 

2.1. Até 03 (três) dias úteis, antes da data fixada para a abertura do Certame, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente 

edital. 

2.2. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a 

impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de recebimento 

da impugnação. 

2.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a 

realização do certame. 

2. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO 
CONVOCATORIO 
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2.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data designada para 

abertura da sessão pública, para o endereço eletrônico: cplchaves2021@gmail.com 

ou através do sistema: www.portaldecompraspublicas.com.br 

2.4.1. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no certame 

2.4.2. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro 

serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponiveis para 

consulta por qualquer interessado e serão disponibilizados no sistema eletrônico 

para interessados. 
 
 

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES  
3.1. O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri; 
3.2. Será participante os seguintes órgãos; 

2.1.1. Secretaria Municipal de Saúde; 
2.1.2. Secretaria Municipal de Educação; 
2.1.3. Secretaria Municipal de Assistência Social; 
2.1.4. Secretaria Municipal de Administração; 
2.1.5. Secretaria Municipal de Cultura 

4. DA ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer 

órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente 

justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as 

regrasestabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde 

que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com 

o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do 

instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes. 

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao (máximo 

quíntuplo)do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para 

o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 

não participantes que eventualmente aderirem. 

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança 
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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. 

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar 

a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata 

de Registro de Preços. 

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a 

prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de 

vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante. 

 
 

5. DO CREDENCIAMENTO  
5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no 

www.portaldecompraspublicas.com.br, que permite a participação dos 
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. O cadastro no “Portal de Compras Públicas” poderá ser iniciado no Portal de 
Compras no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, com a solicitação de login 
e senha pelo interessado. 

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica 
para realização das transações inerentes a este Pregão. 

5.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta 
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros. 

5.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao 
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

6. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO  
6.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação, mediante a apresentação dos documentos 
pertinentes e os que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do 
artigo 8º da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

6.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
6.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma 

da legislação vigente; 
6.2.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
6.2.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
6.2.4. Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 

credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 
6.2.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
6.2.6. Entidades empresariais controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si. 
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6.3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO PARA ITENS EXCLUSIVOS: 

6.3.1. Conforme regra o art. 48 inciso I da Lei Complementar Federal n.º 123/06 alterados 
pela Lei Complementar 147/2014, ficam os itens definidos como ITENS 
EXCLUSIVOS para participação de Microempreendedor Individual, Micro 
Empresa, Empresa de Pequeno Porte e Cooperativas Equiparadas, em seu 
valor estimado de cada item, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (Oitenta mil 
reais), restando devidamente comprovado que possuem os requisitos mínimos 
exigidos pelo respectivo instrumento convocatório. 

6.3.2. Entende-se por Micro Empresas ou Empresas de Pequeno Porte aptas a participar 
dos ITENS EXCLUSIVOS aquelas definidas no art. 3º da Lei Complementar n.º 
123/06 e que não se enquadram em nenhuma das situações previstas no §4º deste 
mesmo art. 3º da Lei Complementar n.º 123/06. 

6.3.3. Entende-se por Microempreendedores Individuais aptos a participar dos ITENS 
EXCLUSIVOS aqueles definidos no Art. 18A da Lei Complementar n.º 123/06 e 
regulamentado na Lei Complementar n.º 128/08. 

6.3.4. Entende-se por Cooperativas aptas a participar dos ITENS EXCLUSIVOS aquelas 
equiparadas no art. 34 da Lei nº 11.488/07, conforme Lei n.º 5.764, de 16 de 
dezembro de 1971, posteriormente alterado pela Lei n.º 6.981, de 30 de março de 
1982, que não tenham aferido faturamento superior a R$ 3.600.000,00 (três milhões 
e seiscentos mil reais), conforme art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 

 
 

7. DO ENVIO DA PROPOSTA  

7.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data 
e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

7.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF. 

7.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas 
e lances. 

7.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema 
ou de sua desconexão. 

7.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 
apresentadas. 

7.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 

7.6.1. Valor unitário; 
7.6.2. A quantidade de unidades, observada a quantidade fixada no Termo de Referência 

para cada item; 
7.6.3. Marca; 
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7.6.4. Fabricante; 
7.6.5. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de 

validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão 
competente, quando for o caso; 

7.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor 
registrado. 

7.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a (noventa) dias, a contar da data 
de sua apresentação. 

 

8. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES  

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2.  O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência. 

1.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

2.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro eos licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamentepor meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados 

do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor global do item. 

8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

8.7.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior 

a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos 

8.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
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real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

8.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances. 

8.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será 

suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos 

participantes. 

8.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O 

sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 

que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 

determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção 

de lances. 

8.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, 

na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por 

ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

8.14. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à 

Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 

própria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se 

esta for empresade maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim 

de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada 

pelo Decreto nº6.204, de 2007. 

8.15. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte 

e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por 

cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas 

empatadas com a primeira colocada. 

8.16. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após 

a comunicação automática para tanto. 

8.17. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor 

classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas 

as demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade 

cooperativa que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem 

de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no 

subitem anterior. 

8.18. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa 

de pequeno porte e equiparados que se encontrem em situação de empate, será 

realizadosorteio para que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor 

oferta. 
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8.19. Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no art. 16- 

Ada Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência previsto no 

seuartigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 

7.174, de 2010. 

8.20. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no 

artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens: 

8.20.1. produzidos no País; 

8.20.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

8.20.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País. 

8.21. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o 

qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

8.22. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes 

poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

8.22.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado 

do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA  

9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo 
de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 
deverá: 

9.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e 
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

9.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 
fins de pagamento. 

9.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração 
no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, 
se for o caso. 
Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 
tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada 

 
 

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.  

10.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, todos os 

licitantes deverão ter inserido exclusivamente por meio do sistema, 

www.portaldecompraspublicas.com.br, concomitantemente com a proposta, os 

documentos exigidos nesta Cláusula do presente Edital, devendo a Pregoeira examinar 

as propostas classificadas em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem 

como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

10.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço 

máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 
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10.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário 

simbólicos,irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 

convocatório da licitaçãonão tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando 

se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou àtotalidade da remuneração. 

10.4. . O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, 

sob pena de não aceitação da proposta. 

8.4.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo 

de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for 

o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Presidente da Comissão, sem 

prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação 

da proposta. 

8.4.1.1. O prazo estabelecido pela Comissão poderá ser prorrogado por solicitação escrita 

e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e 

formalmente aceita pela comissão. 

8.4.1.2. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização 

do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a 

todos os interessados, incluindo os demais licitantes. 

8.4.1.3. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no 

sistema. 

8.5. Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação 

da margem de preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que envie 

imediatamente, pormeio eletrônico, com posterior encaminhamento por via postal. 

8.6. O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não 

atender aos regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras 

aplicáveis, não poderá usufruir da aplicação da margem de preferência, sem 

prejuízo das penalidades cabíveis. 

8.6.1. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão 

reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência. 

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a continuidade da mesma. 

8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de 
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melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

8.10. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 

subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida,se for o caso. 

8.11. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do 

licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, 

respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos quantos 

forem necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta 

vencedora. 

8.12. Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as 

despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos 

sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro e demais encargos 

de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital 

e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título; 

8.13. Declaração do licitante de que desde já se compromete a cumprir o prazo de 

entrega rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalização desta 

Administração. 

8.13.1. Declaração de inexistência de fato impeditiva de sua habilitação, assim como 

declarar ocorrências supervenientes, assinadas por sócio, dirigente, proprietário 

ou procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante. 

8.13.2. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de 

menores. 

8.13.3. Declaração autorizando a Prefeitura Municipal para investigaçõescomplementares 

que se fizerem necessárias. 

8.13.4. Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados. 

8.13.5. Cópia do Contrato ou Estatuto Social consolidado e suas alterações posteriores, 

de modo a verificar se o objeto social do Licitante é compatível com o objeto da 

licitação. 

8.13.6. Declaração da licitante, a qual firma o compromisso em fornecer o produto dentro 

das especificações deste edital, bem como a repor os mesmos nas condições 

estabelecidas, caso se verifique reprovação no controle de qualidade. 

8.13.7. Declaração de Adimplência com a Secretaria no qual será designada a compra. A 

referida declaração deverá ser solicitada pelo licitante em papel timbrado da 

empresa via Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, considerando 72 (setenta e 

duas) horas antes da abertura do certame. A referida declaração deverá ser 

apresentada em original ou em cópia autenticada por cartório competente ou pelo 

Pregoeiro; 
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9. DA HABILITAÇÃO  

8.9. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência 
de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante 
a consulta aos seguintes cadastros: 

8.9.1. SICAF; 
8.9.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
8.9.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

8.9.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 
8.9.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio 
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

8.9.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação. 

8.10. Os fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 
SICAF, deverão encaminhar sua declaração, em relação à habilitação jurídica, à 
regularidade fiscal, trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

8.10.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao 
SICAF. 

8.10.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio 
oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será 
convocado a encaminhar, no prazo de 2 (dois) dias, documento válido que comprove 
o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o 
disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas 
de pequeno porte e das sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da 
LC nº 123, de 2006. 

8.11. Os licitantes que estiverem ou não cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, além do nível de credenciamento exigido pela Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação 
relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista, Qualificação 
Técnica e Qualificação Econômico-Financeira. 

8.12. Habilitação jurídica: 

8.12.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
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8.12.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores; 

8.12.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos 
seus administradores; 

8.12.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela 
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que 
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos 
do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento 
Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 

8.12.5. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que 
trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

8.12.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 
de autorização; 

8.12.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 

8.12.8. Alvará de Localização. 

8.13. Regularidade fiscal e trabalhista: 
8.13.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 
8.13.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 
quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas 
administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07); 

8.13.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
8.13.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e (Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) 
www.tst.gov.br, acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista; 

8.13.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e Municipal, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto contratual; 

8.13.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 
8.13.7. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede dolicitante; 

8.13.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 
declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 

8.13.9. Certidão Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho Conforme artigo 5º§ único 
da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre aúltima 
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situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo 
processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, 
poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação 
atualizada dos mesmos; 

8.13.10. Certidão (Nada Consta) de Distribuição Cíveis e Criminais originária do Estado de 
origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br/sjpa/); 

8.13.11. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno 
porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, 
deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 
inabilitação. 

8.14. Os licitantes que estiverem ou não cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, no nível da Qualificação econômico-financeira, além do 
nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, 
deverão apresentar a seguinte documentação: 

8.14.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica; 

8.14.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) 
meses da data de apresentação da proposta; 

8.14.3. No caso de bens para pronta entrega, não será exigido da microempresa, empresa 
de pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 
11.488, de 2007, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício 
financeiro (art. 3º do Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007); 

8.14.4. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 
período de existência da sociedade; 

8.14.5. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = ; 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 
SG = ; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
Ativo Circulante 

LC = ; e 
Passivo Circulante 

8.14.6. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior 
ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 
(SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de ........( ) 
do valor estimado da contratação ou item pertinente. 
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8.15. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a 
qualificação técnica, por meio de: 

8.7.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens e/ou serviços em 
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou 
com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado; 

8.7.2 Alvará de Licença da Vigilância Sanitária. 

8.16. No sítio eletrônico, www.portaldecompraspublicos.com.br, os licitantes deverão 
inserir concomitantemente no momento do cadastro da proposta todos os 
documentos de habilitação exigidos no edital. Posteriormente, serão remetidos em 
original, por qualquerprocesso de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de 
notas, ou por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o original, ou 
publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 03 (três) dias 
úteis; 

8.16.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 

8.17. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou 
sociedade cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no 
que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar 
a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período. 

8.17.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 
Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno 
porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será 
concedido o mesmo prazo para regularização. 

8.18. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 

8.19. Os documentos sem prazo de validade deverão ter sidos expedidos com até 90 
(noventa) dias de antecedência da data de abertura da licitação. 

8.20. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo 
com o estabelecido neste Edital. 

8.21. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 
subsequente. 

8.22. Os participantes deverão encaminhar os documentos constante as cláusulas (8.1; 
8.2; 8.3; 8.4; 8.5;) em nome da empresalicitante e também de seus sócios, por força 
do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 
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contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual 
seja sócio majoritário 

8.23. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação 

8.24. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
 

9. DOS RECURSOS  
10.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização 

fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se 
for o caso, concederá o prazo de no mínimo vinte minutos, para que qualquer 
licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando 
contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo 
próprio do sistema. 

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 
recurso, fundamentadamente. 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 
também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
endereço constante neste Edital. 

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 
após a regular decisão dos recursos apresentados. 

11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 

 

12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
12.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário, o prazo de 05(cinco) dias, 

contados a partir da data de sua(s) convocação(ões), para assinar(em) a Ata de 
Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de 
decair(em) do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital. 

12.2. Alternativamente à(s) convocação(ões) para comparecer(em) perante o órgão ou 
entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá 
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encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de 
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja(m) assinada(s) no prazo de 03 
(três) dias, a contar da data de seu recebimento. 

12.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de 
Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado 
pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente 
aceito. 

12.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o 
registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do 
licitante vencedor e dos licitantes que aceitarem cotar preços iguais aos deste, 
observada a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva, a 
descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais 
condições. 

12.5. O Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços será de 12(doze) meses, a 
partir de sua data e assinaturas prorrogável nos termos da legislação Vigente, em 
especial, ao que determina o art. 12, do Decreto Federal nº 7892/2013. 

 

13. DO TERMO DE CONTRATO OU OUTRO INSTRUMENTO  
13.1. Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado 

poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis contados de sua convocação. 

13.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

13.3. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que 
mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, 
recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada 
a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, 
negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

 

14. DO REAJUSTE  
14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 

Contrato ou outro instrumento, anexo a este Edital. 
14.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer 

alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993 
e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

 

15. DO PAGAMENTO  
15.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados 

da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos 
produtos/serviços fornecidos, através de ordem bancária, para crédito em banco, 
agência e conta corrente indicada pelo contratado. 

15.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços/produtos efetivamente 
executados/entregues. 
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15.2.1. Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada impede o pagamento. Tal 
hipótese ensejará, a adoção das providências tendentes ao sancionamento da 
empresa e rescisão contratual. 

15.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de 
penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

15.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

15.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 

15.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção 
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No 
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por 
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido 
previsto na referida Lei Complementar. 

15.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 
compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o 
efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 

efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I = (6/100) 
365 

I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual 
= 6%. 

 
 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
16.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei 8.666/93 e Lei nº 10.520, de 

2002, o licitante/adjudicatário que: 

16.1.1. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação; 

16.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
16.1.3. Fraudar na execução do contrato; 
16.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 
16.1.5. Cometer fraude fiscal; 
16.1.6. Não mantiver a proposta; 
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16.1.7. Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de 
validade da proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de 
registro de preços; 

16.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio 
entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento 
da fase de lances. 

16.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 
impedimento. 

16.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 
1993. 

16.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

16.6. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no item 16.1 acima 
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 
sanções: 

16.6.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 
prejuízos significativos para a Contratante; 

16.6.2. Multa moratória de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 
da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias; 

16.6.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no 
caso de inexecução total do objeto; 

16.6.3.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

16.6.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade 
Contratante, pelo prazo de até dois anos; 

16.6.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos 
prejuízos causados; 

16.7. Também fica sujeito às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 
Contratada que: 

16.7.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

16.7.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
16.7.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados. 

 

17. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  
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17.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

17.2. A impugnação poderá ser realizada somente no sistema eletrônico. 
17.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro 

horas. 
17.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 
17.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para 
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no 
endereço indicado no Edital. 

17.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 
no certame. 

17.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta 
por qualquer interessado. 

 

18. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
18.1. De acordo com o art. 22, § 9º do Decreto nº 7.892, de 2013 e 9.488, de 2018 A ata 

de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão 
ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente 
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras 
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013 e 9.488, de 
2018. 

18.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde 
que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com 
o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

18.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do 
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 

18.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao (máximo 
quíntuplo) do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para 
o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que eventualmente aderirem. 

18.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança 
do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a 
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

18.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar 
a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata 
de Registro de Preços. 
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19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
19.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

19.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

19.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
19.4. 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, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 
contratação. 

19.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

19.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 
dias de expediente na Administração. 

19.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 
observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

19.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

19.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br, nos dias úteis, no qual os autos do processo 
administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

19.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 

19.10.1. ANEXO I - Termo de Referência; 
19.10.2. ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços, e 
19.10.3. ANEXO III – Minuta de Contrato. 

 
 

Igarapé- Miri – PA, 22 de abril de 2021. 
 
 
 
 
 
 

 

Roberto Pina Oliveira 

Prefeito Municipal 
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ANEXO II 
 

 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00/2021 

 
 

O MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI por meio da PREFEITURA MUNICIPAL 
IGARAPÉ-MIRI, por intermédio de seu Pregoeiro, sediada no Complexo 
Administrativo Agenor da Costa Quaresma, Avenida Eládio Lobato, s/nº - Bairro: 
Cidade Nova - CEP: 68430-000 – Igarapé-Miri/PA, CNPJ: 05.191.333/0001-69, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito, Sr. 
ROBERTO PINA OLIVEIRA, portadora do CPF nº 123.643.122-72 e RG nº 
3922571 PC/PA e a EMPRESA xxxxxxxxxx, sediada à xxxxxxxx, nº000, Bairro: 
xxxx– xxxxxx, Inscrita no CNPJ sob nº 00.000.000/0001-00, Inscrição Estadual nº 
00.000.000-0, neste ato representado por xxxxxxxxxxx, portador do RG sob nº 
xxxxx SSP/Pa, e do CPF sob nº 000.000.000-00, considerando o julgamento da 
licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE 
PREÇOS nº 000/2021, publicada no Jornal Amazônia e Diário Oficial da União de 
00/00/2018, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e 
qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e 
na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, 
sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, 9.488 de 
2018 e 8.538 de 6 de outubro de 2015, e em conformidade com as disposições a 
seguir: 

 

1. DO OBJETO  
1.1. A presente Ata tem por objeto o AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ÍGARAPÉ-MIRI/SECRETARIAS MUNICIPAIS, para atender a 
demanda da Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri/Secretarias Municipais, 
especificado no Termo de Referência, Anexo do edital do Pregão nº. 00/2021, que 
é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.  
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas 

na(s) proposta(s) são as que seguem: 
Item 
Do 
TR 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, 
representante). 

 

X 
Especificação Marca 

(se 
exigida 

Modelo 
(se 
exigido 

UM Qua 
nt. 

Valo 
r UM 

Prazo 
garanti 
a ou 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00/2021 
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  no 

edital) 
no 
edital) 

   validad 
e 

        

 

3. VALIDADE DA ATA  
3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura, 

podendo ser prorrogada a interesse da Administração. 
 
 

4. REVISÃO E CANCELAMENTO  
4.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução 

dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, 
cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor (ES). 

4.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (ES) para 
negociar (em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

4.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado 
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

4.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes 
do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e. 

4.4.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 

4.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 
obtenção da contratação mais vantajosa. 

4.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
4.6.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 
4.6.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 

pela Administração, sem justificativa aceitável; 
4.6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou. 
4.6.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
4.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.6.1, 4.6.2 e 4.6.4 

será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e 
a ampla defesa. 

4.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados: 

4.8.1. Por razão de interesse público; ou. 
4.8.2. A pedido do fornecedor. 
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5. CONDIÇÕES GERAIS  
5.1. As condições gerais do serviço, tais como os prazos para execução, as obrigações 

da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do 
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3. (três) vias de 
igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

 
 

Local e data 
Assinaturas 

 
 

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) 
fornecedor(es) registrado(s) 

http://www.igarapemiri.pa.gov.br/
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Oficio. N° 202/SEMADI2O2 1 
	

lgarapé-Miri, 04 de Março de 2021. 

Ao Excelentíssimo Sr, 

ROBERTO PINA OLIVEIRA 
Prefeito Municipal de Igarapé-Miri/PA 

Encaminhamos a demanda consolidada, para abertura de procedimentos licitatórios, para o 

objeto aquisição de Materiais de Construção em Geral, para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal Administração, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de 

Educação e Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Igarapé -Miri/PA, garantindo 

assim as condições necessárias para desenvolvimento dos trabalhos e da manutenção da gestão. 

Atenciosamente, 

ANA MARIA DE JES S LIMA DA COSTA 
Secretária Municipal de Assistência Social 

1cLcx 
DOS SANTOS COSTEIRA 

	
r'tÁZIANÉ BARBOSA PENA 

Secretário Municipal de Administração 	 Secretária Municipal de Saúde 
Portaria n°009/2021 
	

Portaria n° 007/2021 

Prefeitura Municipal de lgarapé-Miri 
Av. Sesquicentenário, s/n° - Cidade Nova 
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PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1- DO OBJETO 
O presente Termo de Referência tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO EM GERAL para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Igarapé - 
Miri/PAlSecretária Municipal de Educação! Secretária Municipal de Saúde! Secretária Municipal de 
Administração! Secretária Municipal de Assistência Social. 

2- DA JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO 
As Secretarias Municipais obedecendo as atribuições legais conferida pela Lei Orgânica Municipal, 

manifestam interesse na aquisição do presente objeto pela necessidade de assegurar a continuidade 
administrativa, obedecendo o princípio da transparência, da boa fé, da probidade administrativa e da 
supremacia do interesse público e ainda visando resguardar o atendimento dos serviços públicos essenciais 
desenvolvidos por cada uma, garantindo as condições mínimas de trabalho da gestão. Outrossim, o pedido 
visa atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de lgarapé-Miri/PA e suas 
unidades sócio assistencial: CREAS. Espaço de Acolhimento Provisório, Cadastro Único, CRAS Marinha, 
CRAS Nazaré, CRAS Maiauatá., assim com a Casa dos Conselhos (CMASIM e CMDCA) e o Conselho 
Tutelar, a Secretária Municipal de Saúde, com os Seus departamentos e o Hospital e Maternidade Sant'Ana, 
que atende a população, a Secretária de Educação com os seus departamento, divisões e escolas e a 
Secretária Municipal de Administração que atende a parte administrativa da PMI e as secretária que não 
contam com fundo próprio. 

3- DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
A aquisição do presente objeto fundamenta-se na forma da Lei n.° 10.52012002, do Decreto n.° 

5.45012005, da Lei Complementar n.° 12312006 e, subsidiariamente, da Lei n.°  8.66611993 e de outras 
normas aplicáveis ao objeto deste termo de referência. 

4- DO QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO 

9 
to,ri 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS UNID. QUANT. 

1 Abraçadeira com isolador para telefone Unidade 200 

2 Aço ca -50 de 10.0 mm -barra com 12m Barra 400 

3 Aço ca -50 de 12.5 mm -barra com 12m Barra 40 
4 Aço ca -50 de 6.3 mm -barra com 12m Barra 250 

5 Aço ca -50 de 8.0 mm -barraN com 12m Barra 200 

6 Aço ca-60 4.2 mm barra com 12m Barra - 500 

7 Aço ca-60 5.0 mm barra com 12m Barra 250 
8 Aço ca-60 6.0 mm barra com 12m Barra 250 
9 Adaptador solda/rosca de pvc ,40x1, 1/4' mm Unidade 400 - 

10 Adaptador solda/rosca de pvc 032x 1 mm Unidade 400 

11 Adaptador soldável curto com bolsa -rosca para registro 
050x 1 1/2 mm Unidade 400 

12 Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água 
de 40 mm Unidade 400 

Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri 
Av. Sesquicentenário, sin° - Cidade Nova 
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13 
Adaptador soldável curto com bolsa -rosca para registro 
032 mm 

Unidade 400 

14 
Adaptador soldável de pvc marrom com flange e anel 

. 
para caixa d,agua de 40 x 1.1/4 

Unidade 400 

15 Adesivo P.V.0 Kg 72 

16 Aditivo impermeabilizante p /concreto e argamassa Litro 300 

17 Aguarraz mineral Litro 310 

18 Ancinho com 14 dentes Unidade 200 

19 Anti corrosivo spray Unidade 120 

20 Arame recozido n° 18 bwg Kg 200 

21 Areia branca M3  400 

22 
Argamassa industrializada para assentamento de 
ceramica, pacote com 20 kg  

Pacote 900 

23 
Armario plastico de embutir com 1 porta espelho e 
moldura em aluminio 

Unidade 40 

24 Arrebite de 1/8 Unidade 400 

25 Arrebite de aluminio 1/2 Unidade 400 

26 Arremate de 6 m Unidade 200 

27 Arruela lisa 1/2" Unidade 870 

28 Arruela 3/4 Unidade 870 

29 Arruela 5/16" Unidade 780 

30 Bacia de louça para caixa acoplada Unidade 100 

31 Bacia sinfonada de louça branca Unidade 100 

32 Barra chata 1x1/2 Unidade 200 

33 Barra chata 1"xI/8 Unidade 200 

34 Barra quadrada 1/2 Unidade  

35 Barra quadrada 3/8 Unidade - 200 

36 Barra roscada 1/2" Unidade 200 

37 Barra roscada 3/4" Unidade 500 

38 Barramento de neutro para qi Unidade 100 

39 Barramento de terra para qi Unidade 100 

40 Barramento principal para qi Unidade 100 

41 Bocal de louça Unidade 100 

42 Bocal paflon pequeno Unidade 600 

43 Bolsa de borracha de 1.1/2" para bacia Unidade 150 

44 Bolsa para vaso sanitario Unidade 150 

45 Bomba d,agua de 1 cv centrífuga Unidade 60 

46 Bomba d'agua 3/4 centrífuga Unidade 60 

47 Braçadeira galvanizada tipo "d "  1 Unidade 190 

48 Braçadeira galvanizada tipo "d" 1/2" Unidade 190 

49 Braçadeira galvanizada tipo "d" 3/4" Unidade 190 

50 Broxa para pintura grande Unidade 190 

51 Bucha de reduçao com rosca 3/4"xl/2" Unidade 300 

52 Bucha de redução para esgoto 40 x 32 mm Unidade 300 

53 Bucha de redução para esgoto 50 x 40 mm Unidade 300 

çj 
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54 Bucha de reduçao soldavel longa 50x25mm 	- Unidade 300 

55 Bucha em zamak p1 eletrodo 1" Unidade 300 

56 Bucha em zamak p1 eletroduto 1/2" 	 - Unidade 300 

57 Cabo de aço 3/4 Metro 300 

58 Cabo de cobre 10 mm- 0,6/1kv-70c Peça 40 

59 Cabo de cobre 16 mm -0,6/1 kv -70c Peça 30 

60 Cabo de cobre 25 mm 2  -0,6/1 kv 70 °c Peça 20 

61 Cabo de cobre com isolação em pvc 1,5 mm Peça 20 

62 Cabo de cobre com isolação em pvc 10,00 mm Peça 40 

63 Cabo de cobre com isolação em pvc 2,5mm Peça 40 

64 Cabo de cobre com isolação em pvc 25,00 mm Peça 30 

65 Cabo de cobre com isolação em pvc 4,0 mm Peça 30 

66 Cabo de cobre com isolação em pvc 6,0 mm Peça 30 

67 Cabo de cobre mm-0,6/1 kv -70c Peça 30 

68 Cabo de cobre nu seçao 4,0 mm Peça 30 

69 Cadeado 30 mm Unidade 30 - 

70 Cadeado 40 mm Unidade 200 

71 Cadeado 50 mm Unidade 200 

72 Caixa de descarga plastica suspensa Unidade 200 

73 Caixa de pvc retangular 3x3" Unidade 160 

74 Caixa de pvc retangular 4x2" Unidade 160 

75 Caixa de pvc retangular 4x4" Unidade 160 

76 Caixa d'água 1 . 000 L - Polietileno Unidade 150 

77 Caixa d'água 500 L - Polietileno Unidade 100 

78 Caixa d'água 2.000 L - Polietileno Unidade 50 

79 Caixa d'água 3.000 L - Polietileno Unidade 20 

80 
Caixa em chapa de aço de entrada de energia para 1 
medidor  

Unidade 100 

81 
Caixa em chapa de aço de entrada de energia para 4 
medidores 

Unidade 100 

82 Caixa padrão bifásico /trifásico Unidade 100 

83 Caixa padrão monofásico Unidade 100 

84 
Caixa pvc de passagem para piso ou laje com tampa 
furada de 4"x2" 

Unidade 1 

85 Caixa sifonada de pvc rígido de 100xI50x50mm Unidade 100 

86 Caixa sifonada de pvc rígido de lSOxlSOxSOmm Unidade 100 

87 1 Cal para pintura pacote com 5 kg Unidade 260 

88 Cano 20x112 Unidade 600 

89 Cano 32 mm Unidade 600 

90 Cano 40 mm Unidade 600 

91 Cantoneira 1 x 1/8 Unidade 100 

92 Cantoneira 1/2 x 1/8 Unidade 100 

93 CAP de 20 mm Unidade 190 

94 CAPde25mm Unidade 190 

95 CAI' em pvc rigido roscavel de 1/2 Unidade 190 
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96 Capote de cerâmica Unidade 300 

97 Capote de fibrocimento Unidade 300 

98 Carro de mão em aço, com cabo de ferro Unidade 100 

99 Cascalho (Piçarra) M3  500 

100 Cerâmica 20 x 30 PEI - IV M2  900 

101 Cerâmica antiderrapante 30x30 PEI-IV M2  900 

102 Cerâmica tipo porcelanato M2  800 

103 Chapa n 14 (1,90mm)  Unidade 50 

104 Chuveiro de 1/2 Unidade 100 

105 Chuveiro em pvc rigido de(ducha fria) Unidade 80 

106 Cimento portland cp ii z - 32 ,saco com 50 kilos Unidade 3.000 

107 Cinta de aço galvanizado Unidade 50 

108 Cobogó cerâmica 15 x 15 Unidade 400 

-_109 Cobogó concreto 10x40x40xcm Unidade 400 

110 Cola branca, 01 litro Litro 190 

lii Cola p1 cano, tubo com 75g Unidade 300 

112 
Colar de acoplamento destinado a ligação a rede em 
pvc rigido soldável 

Unidade 190 

113 Colar em pvc rigido para ligaçao a rede de esgoto Unidade 190 

114 Coluna de louça para tanque Unidade 100 

115 Conector de aço para haste terra Unidade 140 

116 Conexoes p1 valvula de descarga Unidade 200 

117 Conjunto air-stop para condicionador de ar com 
disjuntor bifasico 1 O Unidade 160 

118 
Conjunto air-stop para condicionador de ar com 
disjuntor bifasico 15a 

Unidade 160 

119 
Conjunto de barra de apoio em tubo de aço carbono 
1,1/2 acabamento cromado para banheiro de portadores 
de necessidades especiais 

CJ 80 

120 
Corante liquido para tinta base d'água, 50m1 cores 
variaveis  

Unidade 380 

121 Corda de nylon 3,5mm Metro 380 

122 Corrente 5/16 Metro 100 	- 

123 Cruzeta soldável de pvc 060 mm Unidade 120 

124 Cruzeta soldável de pvc 025mm Unidade 130 

125 Cruzeta soldável de pvc 032 mm Unidade 170 

126 Cuba de aço inoxidavel retangular simples Unidade 100 

127 Cumeeira plan Unidade 400 

128 Cumieira de fibrocimento 6mm, tipo ondulada, 
inclinação 15 	graus, marca ref Brastlit ou similar Unidade 600  

129 Curva 135 rigido p1 eletroduto 1" Unidade 300 

130 Curva 180 rigido p/ eletroduto 1" Unidade 300 

131 Curva 180 rigido p1 eletroduto 1"1/4" Unidade 300 

132 Curva 45 curta ponta, bolsa e virola de pvc, 50 mm Unidade 300 

133 Curva 45 em aço galvanizado SOmm Unidade 300 

134 Curva 45° curta ponta,bolsa e virola de pvc 100 mm Unidade 300 

~~ ~ #r,  
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135 Curva 45° rigido p1 eletroduto 1 1/2 Unidade 300 

136 Curva 90 curta ponta e bolsa de pvc p1 esgoto lOOmm Unidade 300 

137 Curva 90 curta ponta e bolsa de pvc p1 esgoto 40mm Unidade 300 

138 Curva 90 curta ponta e bolsa de pvc p1 esgoto 75 mm Unidade 300 

139 Curva 90 em pvc rigido p1 eletroduto 1.1/2 Unidade 300 

140 Curva 90 em pvc rigido p1 eletroduto 3/4 Unidade 160 

141 Curva 900  em aço galvanizado 050 mm Unidade 150 

142 Curva 90 pvc, soldavel 40 mm Unidade 300 

143 Curva 90 pvc,soldavel 50 mm Unidade 300 

144 Curva 90 pvc,soldavel 75 mm Unidade 300 

145 Curva 90° curta ponta e bolsa de pvc p/esgoto 50 mm Unidade 300 

146 Curva 90° em pvc rigido p1 eletroduto de 1/2 Unidade 300 

147 Curva 90° em pvc rigido p1 eletroduto de (1) Unidade 300 

148 Curva de 45° soldável de pvc 025 mm Unidade_-  300 

149 Curva de 90° pvc ,soldavel 25 mm Unidade 300 

150 Curva de pba de pvc 50 mm Unidade 300 

151 Curva longa em pvc rigido para esgoto 1 SOmm Unidade 300 

152 Disjuntor bipolar de 25a Unidade 160 

153 Disjuntor bipolar 40a Unidade 160 

154 Disjuntor dr 100 a Unidade 100 

155 Disjuntor dr 25 a Unidade 90 

156 Disjuntor dr 40 a Unidade 90 

157 Disjuntor dr 63 a - Unidade 90 

158_-  Disjuntor dr 80 a Unidade 90 

159 Disjuntor trifasico 1 00 Unidade 90 

160 Disjuntor trifasico 125 a Unidade 90 

161 Disjuntor trifasico 150a Unidade 90 

162 Disjuntor trifasico 30 a Unidade 90 

163 Disjuntor trifasico SOa Unidade 90 

164 Disjuntor trifasico 75 a Unidade 90 

165 Disjuntor tripolar 25a Unidade 90 

166 Disjuntor tripolar 35a Unidade 90 

167 Disjuntor tripolar SOa Unidade 90 

168 Disjuntor tripolar 60a Unidade 90 

169 Disjuntor tripolar 70a Unidade • 90 

170 Dobradiça 3" Unidade 190 

171 Dobradiça de 2 1/2" Unidade 190 

172 Dobradiça de ferro para janela  Unidade 190 

173 Dobradiça de ferro para porta inteira tipo vai-e-vem 
com  parafusos  Unidade 190 

174 Dobradiça de ferro para porta interna com parafusos Unidade 190 

175 DPS 20 KA Unidade 140 

176 Eletroduto de pvc flexivel corrugado 1/2 Metro 360 
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177 Eletroduto de pvc flexivel corrugado 1" Metro 360 

178 Eletroduto de pvc flexivel corrugado 3/4" Metro 360 

179 Eletroduto de pvc rigido roscavel 1" Unidade 210 

180 Eletroduto de pvc rigido roscavel 1. 1/2" Unidade 210 

181 Eletroduto de pvc rigido roscavel 1.1/4 Unidade 210 

182 Eletroduto de pvc rigido roscavel 3/4 Unidade 210 

183 Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 Unidade 210_- 

184 Eletroduto de pvc rigido roscavel de 2 Unidade 210 

185 Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3 Unidade 210 

186 Emenda para calha de pvc de 170 mm Unidade 210 

187 Enxada com cabo tipo g12/2.5 Unidade 160 

188 Escova de aço Unidade 170 

189 Escova para pintura Unidade 170 

190 Espelho com moldura de aluminio Unidade 140 

191 Fechadura completa para porta externa Unidade 150 

192 Fechadura de porta de banheiro Unidade 150 

193 Fechadura de portao Unidade 50 

194 Fecho de alavanca de latao Unidade 50 

195 Fecho tipo unho Unidade 50 

196 Ferro t 2,5mmx 5/8 Unidade 95 

197 Ferrolho para janela de abrir Unidade 300 

198 Fio de cobre - 1,50 mm Peça 70 

199 Fio de cobre 2,50 mm Peça 70 

200 Fio de cobre de 4,00 mm Peça 70 

201 Fio paralelo trançado para telefone 0,6 mm Peça 70 

202 Fio torcido 1,50 mm Peça 70 

203 Fio torcido 2,5mm Peça 70 

204 Fio torcido 4 mm Peça 70 

205 Fita de alta fusao Unidade 170 

206 Fita de vedação Unidade 170 

207 Fita isolante 10 mts Unidade 360 

208 Fita veda rosca de 10 mt Unidade 300 

209 Flange c/sextavado ferro mal galv.20 mm Unidade 300 

210 Flange c/sextavado ferro mal galv.50 mm Unidade 200 

211 Folha de zinco 16mm M2  300 

212 Folha de zinco 20mm M2  290 

213 Forro PVC 10CM C/ 6m M2  1200 

214 Frange c/ sextavado ferro mal.galv. 25mm Unidade 150 

215 Fundo nivelador branco fosco Galão 380 

216 Grampo para fixar fio 10/12 dei Unidade 180 

217 Grampo para fixarfio 14/16 dei Unidade 180 

218 
Haste cobreada de aterramento 15 mm comp 	1,4 m 
com conectores 

Unidade 140 
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219 
Haste de aterramento aço/cobre D=lSmm 
comprimento 2,4 metros copperweld  

Unidade 140 

220 Hidrometro 3/4, vazao 3mIh Unidade 140 

221 Impermeabilizante semi-flexivel Kg 380 

222 Interruptor 1 tecla paralela Unidade 380 

223 
Interruptor 1 tecla paralelo e com tomada conjugada, 10 
a -250v  

Unidade 380 

224 Interruptor 1 tecla simples Unidade 380 

225 Interruptor 2 tecla paralelas Unidade 380 

226 Interruptor 2 tecla simples Unidade 380 

227 Interruptor 3 teclas paralela Unidade 380 

228 Interruptor 3 teclas simples Unidade 380 

229 
Interruptor com 2 teclas simples e uma paralelo, 10 a- 
250v  

Unidade 380 

230 Interruptor com tomada conjugada, 10 a- 250v Unidade 380 

231 Interruptor de uma tecla simples de uma tecla paralela Unidade 380 

232 Interruptor duas teclas paralelo e uma tomada universal Unidade 380 

233 Interruptor duas teclas simples e tomada tres polos Unidade 380 

234 
Interruptor duas teclas simples e tomada universal lOa - 
250 v  

Unidade 380 

235 Interruptor pulsador de campainha Unidade 280 

236 Interruptor uma tecla dupla bipolar simples 10/250v Unidade 380 

237 Janela de aço em chapa ondulada Unidade 200 

238 Joelho 45° para esgoto 50 mm Unidade 320 

239 Joelho 45° para esgoto 75 mm Unidade 320 

240 Joelho 45° soldável 25 mm Unidade 320 

241 Joelho 90 de pvc rigido 200 mm-esgoto Unidade 320 

242 Joelho 90 de pvc,bolsa e virola 40mm Unidade 320 

243 Joelho 90 soldavel 40 mm Unidade 320 

244 Joelho 90 soldavel com rosca de pvc 25mmxl/2" Unidade 320 

245 Joelho 90 soldavel com rosca de pvc 25mmx3/4" Unidade 320 

246 Joelho 90° de pvc rigid° 100 mm esgoto Unidade 320 

247 Joelho 90° de pvc rigido 40 mm esgoto Unidade 320 

248 Joelho 90° de pvc rigid° 50 mm esgoto Unidade 320 

249 Joelho 90° de pvc rigido 75 mm esgoto Unidade 320 

250 Joelho 90° de pvc rigid° com visita 100x50 (2) esgoto Unidade 320 

251 
Joelho 90° pvc com anel para esgoto secuntario 40 mm 

Unidade 320 

252 Joelho 90° soldável 20 mm Unidade 320 

253 Joelho 90° soldável 32 mm Unidade 320 

254 Joelho 90° soldavel 50 mm Unidade 320 

255 Joelho 90° soldavel60 mm Unidade 320 

256 Joelho 90°soldavel 25 mm Unidade 320 

257 Joelho de 45 soldável 50 mm Unidade 320 

258 Joelho de 90° de redução soldável de p v c 025 mm x 
1/2 com bucha de latão 

Unidade 320 
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259 
Joelho de 900  de redução soldável de p v c 025 mm x 
3/4 com bucha de latão 

Unidade 320 

260 
Joelho de 900  de redução soldavel e com rosca de pvc 
,025 mm,x 20 mm 

Unidade 320 

261 Jogo de chave de fendas mistalphilips 6 peças Unidade 40 

262 Jogo de metais para mictorio Unidade 150 

263 Junçao de 450  pba de pvc branco para esgoto 40 mm Unidade 270 

264 Junção simples para esgoto lOOx 50 mm Unidade 270 

265 Junçao simples para esgoto lOOx 75 mm Unidade 270 

266 Junçao simples para esgoto lOOxlOOmm Unidade 270 

267 Junçao simples para esgoto SOxSOmm Unidade 270 

268 Junção simples para esgoto 75x50 mm Unidade 270 

269 Junta plástica para dilatação Unidade 230 

270 Lampada fluorescente 20 w Unidade 580 

271 Lampada fluorescente 25w Unidade 580 

272 Lampada fluorescente 32w Unidade 580 

273 Lampada fluorescente 40 w Unidade 580 

274 Lãmpada mista de 250w Unidade 580 

275 Lavatorio de louça branca com coluna Unidade 100 

276 Lixa para ferro Unidade 1500 

277 Lixa para madeira n 080 Unidade 1500 

278 Lixa pra madeira n 100 Unidade 2000 

279 Lixa pra madeira n 120 Unidade 2000 

280 
Luminária comum de embutir para 2 lampada 
fluorescente 18w  

Unidade 400 

281 
Luminária comum de embutir para 2 lampada 
fluorescente 40w  

Unidade 400 

282 Luminária comum para 2 lãmpada fluorescente 40w Unidade 210 

283 Luminária comum para lãmpada fluorescente 2x20 w Unidade 210 

284 Luminária comum para lãmpada furescente 2x32 w Unidade 210 

285 Luminária de parede tipo arandela,60 e 100w, completa Unidade 210 

286 Luminária pendente com grade de proteçao Unidade 210 

287 Luminária sobrepor p1 incandescente óO e 100w Unidade 210 

288 Luminária tipo globo Unidade 210 

289 Luva de pvc soldável , 020 mm Unidade 300 

290 Luva de redução de pvc rigido 3/4 Unidade 330 

291 Luva de redução de pvc soldavel ,040x 32 mm Unidade 33Ø 
292 Luva dupla de correr em pvc rigido de 150 mm Unidade 330 

293 Luva dupla de correr em pvc rigido de 200 mm Unidade 330 

294 Luva dupla de correr em pvc rigido de 300 mm Unidade 330 

295 Luva dupla de correr em pvc rígido de 400mm Unidade 150 

296 Luva para eletroduto de pvc rigido 1" Unidade 110 

297 Luva para eletroduto de pvc rigido 1,1/2" Unidade 270 

298 Luva para eletroduto de pvc rigido 1,1/4" Unidade 270 

299 Luva para eletroduto de pvc rigido 2" Unidade 270 
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300 Luva para eletroduto de pvc rigido 3" Unidade 270 

301 Luva para eletroduto de pvc rigido 1/2 Unidade 270 

302 Luva pvc com rosca de 3/4 Unidade 270 

303 Luva simples de pvc p1 esg. 75mm Unidade 270 

304 Luva simples de pvc p/esgoto 100 mm Unidade 210 

305 Luva simples de pvc p/esgoto 50 mm Unidade 210 

306 Luva solda/rosca de pvc marrom 25mmxl/2" Unidade 220 

307 Luva soldavel com rosca de pvc marrom,025 mm 3/4 Unidade 220 

308 Luva soldável de pvc 025 mm Unidade 220 

309 Luva soldavel de pvc 32 mm Unidade 220 

310 Luva soldavel de pvc 40 mm Unidade 220 

311 Malha de poliester 2x2 mm M2  210 

312 Martelo com cabo n° 25 mm Unidade 10 

313 Martelo com cabo n°27 mm Unidade 10 

314 Martelo com cabo n° 31 mm Unidade 10 

315 Massa acrilica para pintura 3,600m1 Galão 360 

316 Massa corrida a base de oléo 3600 ml Galão 360 

317 Massa corrida pva, 3,600m1 Galão 360 

318 Massa plastica Kg 200 

319 Mastro para bandeira em aço galvanizado 4"h5,13 m Unidade 40 

320 Metalon 30 x 30 Unidade 50 

321 Metalon 25 x 25 Unidade 50 

322 Metalon 40 x 30 Unidade 50 

323 MetalonSOx3O Unidade 50 

324 Mictorio de louça branca Unidade 120 

325 Niple em aço galvanizado 50 mm Unidade 75 

326 Pá com cabo de7l cm Unidade 150 

327 Parafuso 1/2x215 mm Unidade 500 

328 Parafuso 1/4 x60 mm Unidade 500 

329 Parafuso lOmm Unidade 500 

330 
Parafuso 3/8 x 2 cabeça sextavada com porca e 
arruelas  

Unidade 500 

331 Parafuso 5x16 Unidade 500 

332 Parafuso auto atarraxante phillips 1" 1/4 Unidade 500 

333 Parafuso auto atarraxante phillips 1" Unidade 500 7' 
334 Parafuso auto atarraxante phillips 1" 1/2 Unidade 500 

335 Parafuso auto atarraxante phillips 1/16 Unidade 500 

336 Parafuso auto atarraxante phillips 1/2 Unidade 500 

337 Parafuso auto atarraxante phillips 1/4 Unidade 500 

338 Parafuso auto atarraxante phillips 2" Unidade 500 

339 Parafuso auto atarraxante sextavado 1/16 Unidade 500 

340 Parafuso auto atarraxante sextavado 1/2 Unidade 500 

341 Parafuso auto atarraxante sextavado 2" Unidade 500 

342 Parafuso cromado 'p/fixação sanitarias Unidade 500 
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Parafuso cromado com cabeça sextavada e rosca 
soberba 8x80mm 

Unidade 500 

344 Parafuso para fixaçao Unidade 500 

345 Parafuso tipo frances 3/8 x 4 ,com porcas e arruelas Unidade 500 

346 Parafuso tipo frances 3/8 x 7 com porca e arruela Unidade 500 

Parafuso tipo frances zincado 1/2' x 12" c/ porca e 
arruela lisa/media 

Unidade 500 

348 Pasta librificante p1 tubo pvc Kg 200 

349 Pedra preta M3  300 

350 Pedra bobó M3  300 

351 Perfil de calha de p v c de 170 mm Unidade 900 

352 Perfil de canto Vara 600 

353 Perfil "u" de pvc para arremate em forro 	 - Unidade 600 

354 Pia com coluna Unidade 80 

355 Pia de louça infantil c/ coluna Unidade 80 

356 Pia em aço inoxidavel com cuba simples 1,50x058 m Unidade 80 

357 Pincel para pintura 3" Unidade 330 

358 Pincel para pintura de 2" Unidade 530 

359 Pincel para pintura de 1/2" Unidade 530 

360 Pincel para pintura de 3" Unidade 530 

361 Pincel para pintura n 004 Unidade  

362 Placa para interruptor de 1 tecla e tomada quadrada Unidade 330 

363 Placa para interruptor de 3 teclas Unidade 330 

364 Placa para interruptor de duas teclas Unidade 330 

365 Placa para interruptor de duas teclas e uma tomada Unidade 330 

366 Placa para interuptor de 1 tecla Unidade 330 

367 Placa para interuptor de uma tecla e tomada ditanciada Unidade 330 

368 Pó xadrez Kg 280 

369 Porca sextavada 1/2 treze fios Unidade 550 

370 Porca 3/4 Unidade 1300 

371 Porta de aluminio Unidade 120 

372 Porta papel de louça 15 x 1 Unidade 90 

373 Prego 1 1/4 sem cabeça Kg 280 

374 Prego 1"1/2x14 Kg 280 

375 Prego 1"1/2x15 Kg 280 

376 Prego 2"1/2x11 Kg 280 

377 Prego 21/2x9 Kg 280 

378 Prego 2"1/4x12 Kg 280 

379 Prego 2"x 11 Kg 280 

380 Prego 2"x12 Kg 280 

381 Prego 3x9 Kg 280 

382 Prego 4x6 Kg 280 

383 Prego 5"x5 Kg 280 

384 Prego 61/2x3  Kg 	- 280 

l(ir 100  
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385 Prego de 1 1/2 x 13 Kg 280 

386 Prego de 1 1/2x19 Kg 160 

387 Prego de 1 x 16 Kg 160 

388 Prego de 2 1/2 x 10 Kg 160 

389 Prego de 2 x 13 Kg 160 

390 Prego de 2 x 14 Kg 160 

391 Prego de 3 1/4 x 10 Kg 160 

392 Prego de4x7 Kg 160 

393 Prego pra telha 21/2x 1 0,pacote com 1/2 kg Pacote 180 

394 Quadro de dist. De luz e força - 24 div. Unidade 70 

395 Quadro de dist. De luz e forca -12 div Unidade 70 

396 
Quadro de distribuiçao de 100 a em chapa de aço de 
sobrepor para 06 disjuntores  

Unidade 65 

Quadro de distribuiçao de 100 a, em chapa de aço de 
sobrepor para 01 disjuntor  

Unidade 70 

398 
Quadro de distribuiçao de IOOa, em chapa de aço de 
sobrepor para 12 disjuntores  

Unidade 35 

399 Quimical LITRO - 	800 

400 Ralo cromado de escoamento para lavatorio Unidade 120 

401 Ralo hemisferico tipo abacaxi em pvc Unidade 120 

402 Ralo seco quadrado de pvc rigido 100x100x40 Unidade 120 

403 Ralo sifonado de pvc cilíndrico rigidode lOOx 40 mm Unidade 120 

404 Reator para lampada vapor de vapor de sodio 100w Unidade 100 

405 Reator para lampada vapor de vapor de sodio 150 w Unidade 100 

406 Reator para lampadas de descarga vapor metalico 
1 50w/220v  

Unidade 100 

407 
Reator para lampadas de descarga vapor metalico 
400w/220v  Unidade 75 

408 Reator partida 2 x 20 w 110 v Unidade 110 

409 Reator partida rapida 2 x32 w -110v Unidade 110 

410 Reator partida rapida 2x40w-1IOv Unidade 110 

411 Reator partida rapida 3x40w-1 10v Unidade 100/ 

412 Redução depbadepvc75x5ømm Unidade 13 	_ 
413 Reduçao excentnca de pvc p1 esgoto 100x50 mm Unidade 290 

414 Reduce de pba de pvc 075 x 60 mm Unidade 70 

415 Reduce° de pba de pvc O 125 x 100 mm Unidade 290 

416 Reduce° de pba de pvc 040 x 50 mm Unidade 290 

417 Registro de esfera de 3/4 Unidade 70 

418 Registro de esfera de pvc regido 32mm Unidade 100 

419 Registro de esfera em pvc rigido 20 mm Unidade 150 

420 Registro de esfera em pvc rigido 25 mm Unidade 150 

421 Registro de esfera em pvc rigido 50 mm Unidade 190 

422 Registro de gaveta bruto 1.1/2" Unidade 70 

423 Registro de gaveta bruto 1.1/4" Unidade 70 

424 Registro de gaveta bruto de 1 Unidade 50 
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425 Registro de gaveta bruto de 50 mm Unidade —__30 

426 Registro de gaveta com canopla 1 Unidade 30 

427 Registro de gaveta com canopla 1.1/2" Unidade 60 

428 Registro de gaveta com canopla 3/4 Unidade 35 

429 Registro de gaveta bruto 075 mm Unidade 90 

430 Régua de pvc p/forro em paines lin 100x6000 mm M2  1200 

431 Rejuntamento indus, para céramica Kg 480 

432 Rejunte_branco Pacote 310 

433 Rejunte preto Pacote 310 

434 
Reservatório cilindro de fibra com tampa, capacidade 
para 1.000 litros 

Unidade 80 

435 Roldana metálica 3 cm Unidade 90 

436 Rolo de Ia 10 cm Unidade 130 

437 Rolo de lã 23 cm Unidade 130 

438 Rolo de Ia 28 cm Unidade 70 

439 Saboneteira de plastico para sabonete liguido granel Unidade 90 

440 Seixo fino lavado M3  600 

441 Seixo misto M3  490 

442 Selador acrilico 18 litros Galão 290 

443 Separador de lajota de 04mm Pacote 500 

444 Sifão,  em pvc - Unidade 280 

445 Silicone Unidade 290 

446 Sirene do tipo rt 10/ 110v com alcance de 500 m Unidade 130 

447 Solda 30x70 Kg 150 

448 Solda 50x50 Kg 150 

449 Soleira em mármore M2  150 

450 Tampa para caixa de gordura Unidade 90 

451 Tampa plastica para bacia Unidade 150 

452 Tanque de louça para coluna Unidade 90 

453 T45'  sanitario de pvc branco 40 mm Unidade 130 

454 T 90 de pvc p1 esg. 100 mm Unidade 330 

455 T 90 de pvc p1 esg. 50 mm Unidade 330 

456 T 90 de pvc p/ esg. 75x50 mm Unidade 300 

457 T 90 de reduçao de pvc 25x20mm Unidade 300 

458 T 900  de redução de pvc ,050x 032 mm Unidade 310 

459 T 900  de pvc para esgoto 75 mm Unidade 300 

460 T 90° de pvc p/esgoto 1 OOx 100 itim  Unidade 300 

461 T 90° de pvc par esgoto 75x57 mm Unidade 300 

462 T 90° de pvc para esgoto 100 x 50 mm Unidade 300 

463 T 90° de pvc para esgoto 40 mm (2) Unidade 300 

464 T 90° de redução de pvc 032 x 25 mm Unidade —__ 300 

465 T 90° de redução de pvc 050 x 40 mm Unidade 300 

466 T 900  de redução de pvc 050 x 25 mm Unidade 300 

ly 
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467 
T 900  de redução de pvc soldavel e com bucha de latão 
na bolsa central 025 x 3 / 4 mm 

Unidade 300 

468 
T 90° de redução de pvc soldavel e com bucha de latão 
na bolsa central 025 x20 mm 

Unidade 300 

469 T 90° soldavel de pvc ,020 mm Unidade 430 

470 T 90° soldavel de pvc ,025 mm Unidade 430 

471 T 90° soldavel de pvc ,032 mm Unidade 430 

472 T 90° soldavel de pvc ,040 mm Unidade 430 

473 T 90° soldavel de pvc ,050 mm Unidade 430 

474 T 90° soldavel de pvc ,060 mm Unidade 430 

475 T de bpa de pvc 75 x 50 mm Unidade 200 

476 T de pba de pvc 100 x 75 mm Unidade 200 

477 T de pba de pvc 12 mm Unidade 200 

478 T de pba de pvc 60 mm Unidade 200 

479 
T de redução 90° soldavel de pvc azul e com bucha 
latão na bolsa central para agua fria 32 x 3/4 

Unidade 200 

480 T 90 de pvc p1 esg. 50x50 mm Unidade 200 

481 Tela de arame galvanizada hexagonal Metro 280 

482 
Tela de arame galvanizada p/alambrado zingado pesado 
(dimensao da trama 2x2"/tipo da malha quadrangular /n 
do fio 1 4) 

Metro 280 

483 Telha ceramica tipo plan Milheiro 60 

484 Telha de barro tipo regional Milheiro 80 

485 
Telha de fibrocimento ômm de 3 66mx 1 1 Om, marca 
ref. Brasilit ou similar 

Unidade 1400 

486 
Telha galvanizada trapezoidal 6,00m x 1,04m x 
0,43mm  

unidade 200 

487 Terçado (fação) tipo n° 18 Unidade 60 

488 Terçado (fação) tipo n° 20 Unidade 60 

489 Terçado (fação) tipo n° 21 Unidade 60 

490 Thinner pra tinta 0,900 ml Unidade 550 

491 Tijolo de cerâmica com 6 furos 19x19x09 Milheiro 250 

492 Tinta anticorrosiva para ferro 3,6 litro Galão 250 

493 Tinta base dágua 18 litros Latão 500 

494 Tinta esmalte sec. Rapita 3,600 ml Galão 500 

-_495 Tinta latex acrilica semi brilho latão de 18 lt Latão 360 

496 Tinta latex acrilica semi brilho,3,600 ml Galão 360 

497 Tinta para concreto Latão 270 

498 Tomada de embutir de telefone quatro polos Unidade 140 

499 Tomada redonda 13p (chato) completa Unidade 530 

500 Tomada universal 2p -10 a completa Unidade 550 

501 Torneira 1/2 para lavatorio cromado Unidade 250 

502 Torneira boi de 3/4 Unidade 200 

503 Torneira cromada para pia de cozinha Unidade 150 

504 Torneira para jardim de fecho rapido Unidade 130 

505 Torneira para jardim de fecho rápido união de 25 mm Unidade 210 

- 
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506 Torneira para pia 1/2 pvc Unidade 210 

507 Torneira longa comum 1/2 Unidade 210 

508 Torneira longa de 1/2 Unidade 210 

509 Torque Unidade 240 

510 Trena de 5 mts Unidade 40 

511 Tubo de ligaçao com canopla Unidade 310 

512 Tubo de pvc branco p/ esgoto lSOmm Unidade 340 

513 Tubo de pvc branco p/ esgoto 40mm Unidade 330 

514 Tubo de pvc branco p/ esgoto 75 mm Unidade 330 

515 Tubo de pvc branco para esgoto de 100 mm Unidade 330 

516 Tubo de pvc branco para esgoto de 200 mm Unidade 200 

517 Tubo de pvc branco para esgoto de 50 mm Unidade 330 

518 Tubo de pvc para descarga 1 1/2 mm Unidade 330 

519 Tubo de pvc rigido 150 mm para rede de esgoto Unidade 100 

520 Tubo de pvc rigido de 200 mm para rede de esgoto Unidade 100 

521 Tubo de pvc serie reforçado m 10 mm Unidade 330 

522 Tubo em aço galvanizado para água fria 50 mm Unidade 120 

523 
Tubo em aço galvanizado com conexão sem costura 15 
mm  

Unidade 150 

—_524 Tubo pba de pvc, classe 12,100 mm Unidade 150 

525 Tubo pba de pvc, classe 12,125 mm Unidade 150 

526 Tubo em pvc para água ôOmm Unidade 720 

527 Tubo em pvc para água 80mm Unidade 150 

528 Tubo quadrado 06 mts /20x20/ 2,00mm Unidade 150 

529 União de 20 mm Unidade 250 

530 Uniaõ de 25 mm Unidade 250 

531 União de32mm Unidade 300 

532 Valvula de descarga plastica baixa pressao Unidade 170 

Valvula de escoamento metalica para pia de cozinha 
americana Unidade 170 

534 Válvula para lavatorio Unidade 150 

535 Vaso sanitario acoplado Unidade 150 

536 Vaso sanitario comum Unidade 150 

537 Vergalhão para construção 3/8 Unidade 300 

538 Vergalhão para construção 1/2 Unidade 400 

539 Vergalhão para construção 7/8 Unidade 200 

540 Verniz sintetico Litro 300 

5- DA ENTREGA DOS MATERIAIS 
5.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da data do 

recebimento da nota de empenho/ ou solicitação de entrega. 

5.2. A contratada receberá programação dos fornecimentos a serem realizados através da Ordem de 

Fornecimento emitida pelas Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Igarapé -MirifPA, conforme 

necessidade de cada uma delas. 
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5.3. Número de parcelas: Os gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, deverão ser entregues de 
forma parcelada, conforme a solicitação da origem. 
5.4. Em caso de ausência da entrega no dia marcado, a CONTRATADA deverá informar com antecedência 
de até 24h. 

6- DO LOCAL DE FORNECIMENTO 
Os materiais deveram ser entregues de segunda a sexta-feira das 07h às 13h (dias úteis) na área sede 

do Município de Igarapé-MiriIPA, mediante programação e indicação estabelecida pelas Secretarias 
Municipais da Prefeitura Municipal de Igarapé-MiriIPA. 

7- GARANTIA 
O objeto do presente Termo de Referência deverá ter garantia mínima de 01 (um) ano, contada do 

recebimento do material, prevalecendo a garantia oferecida pelo fabricante caso o prazo seja superior, 
quando for o caso. 

8- OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA 
8.1. Entregar o objeto fielmente, de acordo com as especificações técnicas, não sendo admitidas quaisquer 
alterações sem o prévio conhecimento e aprovação das Secretárias Municipais da Prefeitura Municipal de 
Igarapé-MirifPA; 
8.2. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que venha causar durante a entrega dos materiais (vidros, 
pisos, revestimentos, paredes, aparelhos, veículo, etc), assumindo o ônus e a execução dos respectivos 
reparos ou substituições, recompondo os locais porventura afetados com materiais similares sempre 
observando o bom nível de acabamento dos serviços; 
8.3. Substituir os materiais em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como 
providenciar a substituição dos mesmos no prazo de 48 horas, contados na notificação que lhe será entregue; 
8.4. Acatar todas as orientações da Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri/PA, sujeitando-se a mais ampla e 
irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas. 
8.5. Assumir todos os encargos decorrentes da entrega dos materiais, especialmente os referentes a frete, 
taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas. 
8.6. Os materiais deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação. 

9- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
9.1 - Nos termos do art. 67 Lei Federal n° 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a prestação dos fornecimentos, anotando em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 
observados. 

' 	 9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou 
vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica a corresponsabilidade da Administração ou de is 
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal n° 8.666, de 1993. 

9.3 - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências rela 	adas 
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

10. PAGAMENTO 

Prefeitura Municipal de lgarapé-Miri 
Av. Sesquicentenário, sln° - Cidade Nova 



, 	& 

PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI 

10.1. O pagamento será realizado de acordo com as normas de execução financeira, orçamentária e contábil 
das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri/PA. 
10.2. Para efeito de pagamento, as Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri/PA 
consultarão a regularidade da empresa da apresentação dos seguintes documentos: 
1 - Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 3, de 2.5.2007), 
observado o disposto no art. 40  do Decreto n° 6.106, de 30.04.2007; 
II - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela CEF - 
Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.° 8.036/90); 
111 - Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal; 
IV - Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio de Certidão Conjunto de débitos relativo aos 
tributos federais e a Dívida Ativa da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita 
Federal do Brasil. 
V - Prova de regularidade relativa a débitos madimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa que poderá ser obtida no site 
www.tst.ius.br/certidâo.  
VI - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente 
compatível com o objeto deste Termo de Referência, por intermédio da apresentação de Atestado (s) de 
Capacidade Técnica, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

11— DO REAJUSTE DE PREÇO 
11.1 - Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de 1 (um) ano contado da data limite  para a 

apresentação das propostas. 

12- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
12.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 
12.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
12.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 
12.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou 
12.1.5. cometer fraude fiscal. 
12.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar * 
CONTRATADA as seguintes sanções: 	 / 
12.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das óbri 
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam 	jui 
significativos para o serviço contratado; 
12.2.2. Multa de: 
12.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. 
Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá 
ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da 
obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
12.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de 
atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 
12.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso 
de inexecução total da obrigação assumida; 
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12.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante 
das tabelas 1 e 2, abaixo; e 
12.2.2.5. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 
entre si. 
12.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 
anos; 
12.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Poder Executivo 
Municipal, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos. 
12.2.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável 
em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem deste Termo de 
Referência. 
12.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados; 
12.3. As sanções previstas nos subitens 12.2.1, 12.2.3, 12.2.4 e 12.2.5 poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

13-  DISPOSIÇÃO FINAL 
13.1. A empresa contratada se obriga a não subcontratar, total ou parcialmente o fornecimento do objeto 
deste Termo de Referência. 
13.2. É vedada a participação de consórcio, uma vez que o objeto a ser adquirido não é considerado de alta 

.complexidade ou vulto. 
13.3. Os casos omissos ficarão a critério da Prefeitura Municipal de lgarapé-Min/Pa para esclarecimentos e 
dirimir as dúvidas; 

Igarapé - Miri PA, 04 de março de 2021. 
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ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO 
 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XX/2021, 
CELEBRADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGARAPÉ-MIRI/SECRETARIAS MUNICIPAIS E 
A EMPRESA (NOME DA EMPRESA), TENDO 
COMO OBJETO O REGISTRO DE PREÇO PARA 

EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, 
NA FORMA ABAIXO. 

 
 

O MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IGARAPÉ-MIRI, órgão municipal, sediada no Complexo Administrativo Agenor da 
Costa Quaresma, Avenida Eládio Lobato, s/nº - Bairro: Cidade Nova - CEP: 68430-000 – 
Igarapé- Miri/PA, CNPJ: 05.191.333/0001-69, neste ato representada pelo Prefeito, Sr. 
ROBERTO PINA OLIVEIRA, portadora do CPF nº 123.643.122-72 e RG nº 3922571 
PC/PA, doravante denominada CONTRATANTE e a EMPRESA XXXXXXXXXXXXX, 
sediada à XXXXXXXXXXX, nº 000, Bairro: XXXXXX, Inscrita no CNPJ sob nº 
00.000.000/0001-00, Inscrição Estadual nº 00.000.000-0, neste ato representado por 
XXXXXXXX, portador do RG sob nº 00000 SSP/Pa, e do CPF sob nº 000.000.000-00, 
resolvem celebrar o presente Contrato, tendo em vista o que consta no processo e em 
observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de 
Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 000/2021, mediante as cláusulas e 
condições a seguir enunciadas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
1.1. O objeto do presente instrumento é o AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ÍGARAPÉ-MIRI/SECRETARIAS MUNICIPAIS, para atender a 
demanda da Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri/Secretarias Municipais, que será 
fornecido nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

1.2.  Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo 
e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3. Objeto da contratação: 

ITEM  DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
 

VALORES 

    

    

    

 
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 
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2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início 
na data de .........../......../........ e encerramento em .........../........./........... 
2.1.1. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.2. A prorrogação de contrato esta vinculada aos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93. 
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor total da contratação é de R$.......... (.....) 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
da contratação. 

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à 
CONTRATADA dependerão dos quantitativos efetivamente executado. 
 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021 
na classificação abaixo: 

Exercício financeiro: 2021 
 
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 
5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes 

encontram-se definidos no Edital. 
 

6. CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTE 
6.1.  O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno 

mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, 
pela variação do menor índice acumulado ao ano. 

6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA DOS PRODUTOS/REGIME DE EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 
7.1. O regime de execução dos serviços/entrega dos produtos pela CONTRATADA, os 

materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles 
previstos no Termo de Referência, anexo do Edital. 

7.2. Fica designado o servidor (a) xxxxxxxxxxxxxxxx, matrícula nº 00, como fiscal 
Nomeado (a), para ser fiscal do contrato (s) vinculado (s) ao Pregão Eletrônico SRP 
nº 000/2021, celebrado com a empresa xxxxxxxxxxxxx, CNPJ: XXXXXXXXXXX, para 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL. 
 

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
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8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 
Edital e Termo de Referência, anexo do Edital. 

8.2. A contratada fica obrigada a manter as mesmas condições de habilitação e 
qualificação de sua proposta, durante a vigência do contrato. 

 
9. CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
9.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo 

de Referência, anexo do Edital. 
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO 
10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no 

art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da 
mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 

10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 
10.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 

cumpridos; 
10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
10.4.3. Indenizações e multas. 

 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES 
11.1. É vedado à CONTRATADA: 

11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 
financeira; 

11.1.2. Interromper a execução dos serviços/entrega dos produtos sob alegação de 
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em 
lei. 
 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES 
12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 

8.666, de 1993. 
12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

12.3. A supressão resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– PUBLICAÇÃO 
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13.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 
extrato, no Diário Oficial da União e/ou Diário Oficial do estado do Pará e jornal de 
grande Circulação no Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 
14.1. Os casos omissos, serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação ou 

pela Autoridade Superior. 
14.2. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 

Contrato será o da Comarca de Igarapé-Miri/PA. 
      Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 

3(três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 
contraentes.  

...........................................,  .......... de.......................................... de 20..... 
 
_________________________ 
Representante legal da CONTRATANTE 
_________________________ 
Representante legal da CONTRATADA 
 
 
TESTEMUNHAS: 
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