
Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG
18.188.219/0001-21

Processo: 0010/2018    Modalidade: Pregão eletrônico    Nº Modalidade: 2

A PrefeituraMunicipal de São Lourenço/ MG, atravésdo Pregoeiro(a),torna público que fará realizar
Licitação, na modalidadede PREGÂO ELETRÔNICO,do tipo MENOR PREÇO, regida pelas Leis Federais nºs
10.520/2002,8.666/93, pelo Decreto Federalnº 5.450/2005,pela Lei Complementarnº 123/2006,no que
couber, e demais normas municipais aplicáveisà espécie, bem ainda as condições estabelecidas neste Edital
e seus Anexos, conformedescrição a seguir:

Objeto: Registro de preços para futura e eventualcontratação de empresa para fornecimentode ferramentas,
equipamentos, tintas, material de pintura e material de EPI para atenderas necessidades da Secretaria
Municipal de Infraestrutura

Local: www.caixa.gov.br- "acesso identificadono link - "Portal de Compras"

Especificações do objeto: o objeto está especificado no Anexo I deste Edital.

Da sessãopública: dia 08/02/2018,com incício às 15:30 hs (quinze horas e trinta minutos).

Do credenciamento: a contar da publicação deste edital até às 12 horas do dia 08/02/2018.

Apresentação das propostas:da divulgaçãodo edital até as 13 horas do dia da sessão de lances.

Abertura das propostas:a partir daas 13 horas do dia da sessão de lances.

Sessão de lances: início às 15:30 hs.

Para todas as referênciasde tempo será observadoo horáriooficial de Brasília - DF

Pregoeiro:
Adalberto da Silva Nogueira

Edital de Pregão Eletrônico

1 - DAS DISPOSIÇÕESPRELIMINARES

1.1 - O presente processo licitatório na modalidadede pregãoeletrônico será realizado em Sessão Pública,
por meio da Internet, mediante condições de segurança, criptografiae autenticação, em todas as suas fases
atravésdo Sistema de Pregão Eletrônico da Caixa Econômica Federal.

1.2 - A utilização do sistema de pregãoeletrônico da Caixa Econômica Federalestá consubstanciada nos §§
2º e 3º do artigo 2º da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002.

1.3 - O sistema de pregãoeletrônico da Caixa Econômica Federalé certificado digitalmente por autoridade
certificadoracredenciadano âmbito da Infraestruturade ChavesPúblicas Brasileira (ICP Brasil).

1.4 - Os trabalhos serão conduzidos por Pregoeiro(a)indicado(a)pela Licitadora, com o apoio técnico e
operacionalda Caixa Econômica Federal, no endereçoeletrônico www.caixa.gov.br, acesso "Portal de
Compras".

1.5 -O presente Edital se submete integralmentena legislação mencionadano seu preâmbulo,especialmente
na Lei Complementarnº 123/2006e suas posteriores alterações, atendendoa microempresae empresa de
pequenoporte para efeito do desempate quandoverificadoao final da fase de lances e outros benefícios,
conformedisposto no Anexo II deste Edital.

2 - DAS CONDIÇÕESDE PARTICIPAÇÃO

2.1 - Poderãoparticipar desta licitação, pessoas jurídicas que seus objetos contratuais sejam condizentes
com o objeto licitado, que estejam cadastradas ou que o façam na forma e prazo legal e que satisfaçam as
exigências deste Edital e seus Anexos;
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2.1.1 - Sendo a licitação com participação exclusiva para Microempresas - ME e para Empresas de Pequeno
Porte - EPP, o Anexo II deste Edital estabeleceráas condições e exigências do tratamento diferenciado,
como dispõe o art. 48 da Lei Complementarnº 123/2006e alterações posteriores.

2.2 - Não será admitida a participação neste processo da empresa:

2.2.1 - concordatáriaou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação
ou ainda, em processo de recuperaçãojudicial ou extrajudicial;
2.2.2 - que tenha sido declaradainidôneapela Administração Pública e, caso participe do processo licitatório,
estará sujeita às penalidadesprevistasno art. 97, parágrafoúnico, da Lei n. 8.666/93;
2.2.3 - que esteja com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta,Federal,
Estadual, Distrital ou Municipal, suspenso ou que por esta tenha sido declaradainidônea;
2.2.4 - que esteja reunidaem consórcio ou coligação;
2.2.5 - cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente,a mais de uma firma licitante;
2.2.6 - estrangeirasque não funcionemno País.

2.3 - A documentaçãoexigida para habilitação neste certame está descrita no Anexo II deste Edital;

2.4 - Os documentos relativosà habilitação deverãoser remetidos via fax ou por e-mail, no prazo máximo de
duas horas, a contar do encerramentoda sessão de lances, com posterior encaminhamentodo original ou
cópia autenticada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual,
juntamente com a proposta de preços escrita, para a licitadora no endereçodescrito no item 16.13 deste
Edital;

2.4.1 - Os documentos relativosà habilitação de Microempresaou Empresa de PequenoPorte, que se
referemà regularidadefiscal, trabalhista e previdenciáriadeverãoobedeceras mesmas condições, exigências
e prazo para envio,ainda que haja quaisquerrestrições, quandoserá concedido o prazo de até cinco dias para
a respectivaregularização.

2.5 - A documentaçãoapresentadapara fins de habilitação da empresa vencedorafará parte dos autos deste
processo e não será devolvidaà licitante proponente.

2.6 - O não-cumprimentopor parte da licitante do enviodos documentos de habilitação, na forma e prazos
acima estabelecidos, acarretaránas penalidadesprevistasdeste Edital, podendoo Pregoeiroconvocara
empresa que estiverposicionada na classificação subsequenteda oferta de lances;

2.7 - Para participar deste processo licitatório na modalidadede Pregão Eletrônico a interessada deverá
previamentese credenciar junto à Caixa Econômica Federal, provedorado sistema, com a apresentaçãodos
seguintes documentos:

2.7.1 - Ficha Técnica Descritivacontendo as especificações do objeto da licitação, conformeo Anexo III.

2.8 - Como requisito para participação neste processo licitatório na modalidadede Pregão Eletrônico a
licitante deveráse manifestarem campo próprioda Ficha Técnica Descritivado objeto, que cumpre
plenamenteos requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidadecom as exigências do
instrumento convocatório;

2.9 - As microempresas ou empresas de pequenoporte que desejaremfazer uso dos benefíciosda Lei
Complementar123/2006,deverãoinformarsua condição de ME-EPP no campo próprioda Ficha Técnica
Descritivado Objeto - Anexo III sem, contudo, identificar-se,sob pena de desclassificação;

2.10 - Caso a microempresaou empresa de pequenoporte não procedacomo na forma estabelecida no item
anterior, interpretar-se-ácomo renúncia tácita aos benefíciosda LC nº 123/2006;

3 - DO ACESSO AO EDITALE DO CREDENCIAMENTO

3.1 - Este Edital estará disponível,no site www.caixa.gov.br"portal de compras", no site da Licitadora
www.saolourenco.mg.gov.bre ainda poderãoser enviadosvia fac-símile ou por e-mail, desde que haja
solicitação a Gerência de Licitações, Compras e Contratos ou ao(a) Pregoeiro(a)da Licitadora.

3.2 - Os esclarecimentos sobre credenciamentospoderãoser obtidos atravésdo telefone0800-7260104da
operadorado sistema eletrônico da licitação.
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4 - DA CONDUÇÃODO PREGÃO ELETRÔNICO

4.1 - O sistema está configuradopara realizar todas as etapas do processo licitatório na modalidadede
pregãoeletrônico, compreendendoa publicação do edital, credenciamentodos participantes, recebimentode
propostas, aberturae exame das propostas apresentadas, lances, desempate para ME/EPP, classificação e
aceitação do melhor lance, julgamentode habilitação, declaraçãodo vencedor,recebimentode recursos,
adjudicação e homologaçãodo objeto e ata eletrônica.

4.2 - O presente processo licitatório na modalidadede pregãoeletrônico será conduzido por pregoeiro(a)da
Licitadora, com o auxílio da equipe de apoio, com as seguintes atribuições:

4.2.1 - Acompanharos trabalhos da equipe de apoio;
4.2.2 - Responderas solicitações de esclarecimentos formuladaspelas participantes interessadas;
4.2.3 - Abrir as propostas iniciais de preços;
4.2.4 - Analisar a aceitabilidadedas propostas;
4.2.5 - Desclassificar propostas indicando os motivos;
4.2.6 - Conduziros procedimentosrelativosaos lances;
4.2.7 - Escolha da proposta com lance de menor preço, respeitandoos benefíciosà ME e EPP;
4.2.8 - Verificar a habilitação da proponenteclassificada em primeiro lugar;
4.2.9 - Receber, examinar e decidir sobre a pertinênciados recursos;
4.2.10 - Declarara licitante vencedora;
4.2.11 - Elaborara ata da sessão com o auxílio eletrônico;
4.2.12 - Encaminhar o processo à autoridadesuperiorpara homologare autorizar a contratação;
4.2.13 - Preparare determinaras publicações de exigência legal;
4.2.14 - Abrir processo administrativopara apuraçãode irregularidadesvisandoà aplicação de penalidades
previstasna legislação.

5 - DO ENVIO DAS PROPOSTAS NO SISTEMA ELETRÔNICO

5.1 - Após a divulgaçãodo Edital no endereçoeletrônico www.caixa.gov.br,bem como no site
www.saolourenco.mg.gov.bre em jornal da ImprensaOficial do Estado ou Federal, conformeo caso, as
licitantes poderãoencaminharpropostas, devendomanifestaro pleno conhecimento, aceitação e atendimento
às exigências de habilitação previstasno Edital e seus Anexos;

5.2 - O encaminhamentoe participação nesse processo licitatório, na modalidadede pregãoeletrônico se
darão por meio da digitação da senha pessoal e intransferíveldo representanteda licitante credenciada
(operadorda corretorade mercadorias)e subsequentecadastramentoda proposta inicial de preços e lances
sucessivos, exclusivamentepor meio do sistema eletrônico, observadosa data e horáriosestabelecidos no
preâmbulodeste Edital;

5.3 - No preenchimentoda proposta eletrônica, mediante digitação no sistema eletrônico, deveráser enviadaa
Ficha Técnica Descritivado objeto, por meio de transparênciaeletrônica de arquivo(upload)ao sistema,
conformeo modelo do Anexo III;

5.4 - No preenchimentoda proposta eletrônica deverá,obrigatoriamente,conter as especificações e as marcas
dos produtos ofertados;

5.4.1 - A não inserção de arquivosou informaçõescontendo as especificações e marcas dos produtos
ofertados, implicará na desclassificação da empresa licitante, face à ausência desta informação;

5.5 - O objeto deverá,obrigatoriamente,estar descrito conformeas especificações do Anexo I;

5.6 - A licitante será a única responsávelpor todas as informaçõesdigitadas na Ficha Técnica Descritivado
objeto;

5.7 - É de exclusiva responsabilidadedo usuário o sigilo da sua senha de participação neste processo, não
cabendo à Caixa Econômica Federala responsabilidadepor eventuaisdanos decorrentesde uso indevidoda
respectivasenha, ainda que por terceiros, bem como assume como verdadeirasas suas transações, sua
proposta e lances ofertados;

5.8 - A validadeda proposta constante em campo próprioda Ficha Técnica Descritiva- Anexo III será de 60
(sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública deste processo de pregão;
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5.9 - Nos preços cotados deverãoestar inclusos todos os custos com encargos sociais, trabalhistas
previdenciáriose demais despesas inerentes ao objeto licitado, tais como o transporte até a entregano
endereçofixado no Anexo II deste Edital, não sendo permitida a inclusão de qualqueracréscimo e por
qualquermotivo.

6 - DA ABERTURADAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃODE LANCES

6.1 - Após o horárioprevistono Edital para o envioda proposta inicial de preço, terá início à Sessão Pública
do Pregão Eletrônico, com a divulgaçãodas propostas de preços recebidas, passando o(a) Pregoeiro(a)a
avaliara aceitabilidadedas respectivaspropostas;

6.2 - Após avaliaçãoe aceitação das propostas, e no horáriodescrito no preâmbulodo Edital, inicia-se a etapa
competitivade lances, quandoos representantesdas licitantes deverãoestar conectados ao sistema para
participar da sessão de lances. A cada lance ofertado,a licitante, por seu representante,será informadade
seu recebimentoe o respectivohoráriode registro e valor;

6.3 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,prevalecendoaquele que for recebido e
registradoem primeiro lugar.

6.4 - A licitante, por seu representante,poderáencaminhar lance com valorsuperiorao menor lance
registrado, por lote ou item ou conformedispuser o Anexo I deste Edital, desde que seja inferiorao seu último
lance ofertadoe diferentede qualquerlance válidoregistradono sistema;

6.5 - Caberáa representanteda licitante, acompanharas operaçõesno sistema eletrônico durantea sessão
pública do processo de pregão, ficando responsávelpelo ônus decorrenteda perda de negócios diante da
inobservânciade quaisquermensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.

6.6 - No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a),no decorrerda etapa competitivadeste processo, o
sistema eletrônico poderápermaneceracessívelà licitante para a recepção dos lances, retornandoo(a)
Pregoeiro(a),quandopossível,sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.

6.7 - Quandoa desconexão persistir por tempo superiora dez minutos, a sessão do pregãoeletrônico será
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadoresrepresentantesdas licitantes,
atravésde mensagem eletrônica na caixa de mensagem (chat) ou e-mail divulgandodata e hora da reabertura
da sessão.

6.8 - Duranteo transcurso da sessão pública as licitantes serão informadas,em tempo real, do valordo menor
lance registrado.

6.9 - A etapa de lances da sessão pública será encerradamediante aviso de fechamentoiminente dos lances,
emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorreráperíodode tempo extra que poderáser de 01 (um) a
15 (quinze)minutos, aleatoriamentedeterminadopelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente
encerradaa recepção de lances, não podendo,em hipótese alguma, as empresas apresentaremnovos
lances; (fechamentorandômico)

6.10 - Devidoà imprevisãode tempo extra (fechamentorandômico),as empresas participantes deverão
estimar o seu valormínimo de lance a ser ofertado,evitandoassim, cálculos de última hora, que poderá
resultar em uma disputa frustradapor falta de tempo hábil;

6.11 - Durantee após o encerramentoda etapa de lances o sistema informará,na ordem de classificação,
todas as propostas, partindoda proposta de menor preço ou melhor proposta;

7 - CRITÉRIOSDE JULGAMENTOE DECLARAÇÃODA VENCEDORA

7.1 - Para o julgamentoserá adotadoo critério de menor preço ou por maior desconto percentual, por lote ou
item, conformedispuser os Anexos I e II do Edital, bem como prazos e condições de fornecimentoe demais
especificações.

7.2 - O(a) Pregoeiro(a)anunciaráa vencedorae detentorada melhor proposta, imediatamenteapós o
encerramentoda etapa de lances da sessão pública ou, quandofor o caso, após negociaçãopara que seja
obtido melhor preço ou maior desconto percentual, com a proposta mais vantajosapara decisão acerca da
aceitação do melhor lance;

Página 4 de 47



Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG
18.188.219/0001-21

7.3 - Se a proposta ou o melhor lance não for aceitávelou se a licitante desatenderàs exigências para
habilitação, o(a) Pregoeiro(a)examinaráa proposta ou o lance subsequente, verificandoa sua compatibilidade
e a habilitação da participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente,até a apuraçãode
proposta ou lance que atenda ao Edital. Nessa etapa, o(a) Pregoeiro(a)também poderánegociar com a
participante para que seja obtida melhor proposta.

7.4 - Caso não sejam apresentadoslances, será verificadaa conformidadeentre a proposta de menor preço ou
maior percentualde desconto como apresentada,o valorestimado e o valormáximo indicado para a
contratação.

7.5 - Constatandoque a proposta atendeu todas as exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicadoà
autora da melhor e mais vantajosaproposta.

7.6 - A licitante deveráter atenção redobradaquandoda oferta do item e/ou do lote, descrição e
correspondentevalorfinanceiro, tendo em vista a impossibilidade da desistência da proposta após sua
apresentação.

7.7 - A licitante, após ser declaradavencedorado certame, lote ou itens, não poderáexercitar a vontadede
desistir, tanto do lote por inteiro ou por algum item do lote, pois será entendidocomo comportamento
inidôneo, reprovávele prejudicial à contratação pretendidapela Administração.

7.7.1 - A licitante, mesmo que tenha conhecimento da impossibilidade da desistência da proposta por inteira
ou mesmo de algum item, após ser declaradavencedora,e ainda assim praticar tal ato, arcará com as
penalidadescabíveisà espécie.

8 - DA IMPUGNAÇÃOAO EDITALE DOS RECURSOSADMINISTRATIVOS

8.1 - Qualquercidadão poderásolicitar esclarecimentos, providênciasou impugnaros termos do presente
Edital por irregularidade,protocolizandoo pedido até cinco dias úteis da data fixada para a realização da
Sessão Pública do Pregão, no endereçojá referidoe complementadono Anexo II, cabendoao Pregoeiro
decidir sobre a petição no prazo em até três dias úteis;

8.2 - Decairá do direito de impugnaros termos do presente Edital a licitante que não apontaras falhas ou
irregularidadessupostamente existentes até o segundodia útil que antecedera realização da Sessão Pública
do Pregão;

8.3 - Não serão conhecidas as impugnaçõese os recursos apresentadosfora do prazo legal e/ou subscritos
por representantenão habilitado legalmenteou não identificadono processo para responderpela licitante
proponente.

8.4 - Ao final da sessão pública, a proponenteque desejar recorrercontra decisões do(a) Pregoeiro(a)poderá
fazê-lo, por meio do seu representante,manifestandosua intenção com registro da síntese das suas razões,
sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis. As licitantes interessadas ficam, desde
logo, intimadas a apresentarcontrarrazõesem igual númerode dias, que começarão a correr do término do
prazo da recorrente.

8.5 - A falta de manifestação imediata e motivadaimportaráa preclusão do direito de recurso;

8.6 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramenteprotelatóriosou quandonão
justificada a intenção de interporo recurso pela proponente;

8.7 - Os recursos contra decisões do(a) Pregoeiro(a)terão efeito suspensivo;

8.8 - O acolhimento de recurso administrativoimportaráa invalidaçãoapenas dos atos insuscetíveisde
aproveitamento.

9 - DA ATA E RELATÓRIOSDESCRITIVOSDA SESSÃO PÚBLICA

9.1 - Da sessão, o sistema de pregãoeletrônico da Caixa Econômica FederalgeraráATA circunstanciada e
relatóriodescritivoda Sessão Pública, individualmentepor lote ou item negociado,na qual estarão registrados
todos os atos do procedimentoe as ocorrências relevantes;
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9.2 - O sistema eletrônico de pregãodisponibilizaráaos participantes a Confirmaçãode Venda - COV,
contendo as qualificações e especificações do negócio realizado.

10 - DA PROPOSTA ESCRITAE DA FORMALIZAÇÃODO CONTRATO

10.1 - A empresa vencedorado certame deveráenviarao(a) Pregoeiro(a)ou à Comissão Permanentede
Licitações, juntamente com a documentaçãode habilitação, a Carta Proposta, conformeo Anexo VI, com os
valoresoferecidosapós a etapa de lances, em 01 (uma), via rubricadaem todas as folhas e a última assinada
pelo RepresentanteLegal da empresa, citado nos documentos de habilitação, em linguagemconcisa, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica,
Inscrição Estadual, endereçocompleto, e-mail, númerode telefonee fax, númerode agência de conta
bancária, no prazo estipulado no item 2.4 deste Edital;

10.2 - Na Carta Proposta - Anexo VI, a licitante vencedoradeveráapresentaro valorfinal proposto e
negociado,considerando,inclusive a possibilidade de o lote único contemplar vários itens;

10.3 - Ressalta-se que para a readequaçãodo valorinicial constante na Ficha Técnica Descritivaem relação
ao valorfinal constante na Carta Proposta, deveráser utilizado um desconto proporcionalponderadoa cada
item, (proposta realinhada)a fim de que este tenha em seu valorunitário o desconto compatívelcom a oferta
global final;

10.4 - Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em
vigor.

10.5 - Serão rejeitadas as propostas que:

10.5.1 - Contenhammais de 02 (duas) casas de decimais em seus valoresunitários;
10.5.2 - Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões)suficiente(s) que permita(m)a perfeita
identificação do produto licitado, ou manifestamentecom preços inexequíveis;
10.5.3 - Não atendam a descrição conformeAnexo VI;

10.6 - Ocorrendodiscordância entre os valoresnuméricos e por extenso, prevalecerãoestes últimos.

10.7 - Homologadaa licitação pela AutoridadeCompetenteou Superior, a Licitadora firmarácontrato ou termo
de compromisso, conformeo caso, com a licitante vencedoravisandoà execução do objeto desta licitação
nos termos da minuta constante do Anexo VII deste Edital;

10.8 - A licitante vencedoraterá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da convocação,para assinar
o Contrato ou o Termode Compromisso, conformeo caso, quandodeverácomparecera Gerência de
Licitações, Compras e Contratos, endereçomencionadono item 16.13 e no Anexo II deste Edital.

10.8.1 - Este prazo poderáser prorrogadouma vez, por igual período,quandosolicitado pela licitante
vencedoraduranteo seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração
Licitadora.

10.9 - A recusa injustificada da licitante vencedorado certame em assinar o Contrato ou o Termode
Compromissodentro do prazo acima estabelecido, sujeitará à aplicação das penalidadesprevistasneste
Edital, podendoa Licitadora convidar,sucessivamente,por ordem de classificação, as demais licitantes, após
comprovaçãoda respectivacompatibilidadede proposta e habilitação, para assumir a execução do Contrato
ou do Compromisso.

10.10 - No ato da pactuação referidano item anterior, a licitante deveráapresentardocumento de procuração
pública ou particular com firma reconhecidaem cartório, que habilite o seu representantea assinar o Contrato
ou o Termode Compromissoem nome da empresa.

10.11 - A assinatura do contrato ou do termo de compromisso estará condicionadaà comprovaçãoda
regularidadeda licitante, junto ao INSS, ao FGTS e CNDT.

11 - DA EXECUÇÃODO CONTRATOOU DO TERMODE COMPROMISSO

11.1 - O Contrato Administrativoou Termode Compromisso, (minuta - Anexo VII), a ser firmadocom a(s)
licitante(s) adjudicatária(s), incluirá as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, necessárias à fiel
execução do objeto licitado que o integrarãocomo se lá estivessem escritas;
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11.2 - O prazo de vigênciado contrato ou termo de compromisso desta licitação está definidono Anexo II
deste Edital;

11.3 - Os preços pactuados poderãoser restabelecidos, para a manutençãodo equilíbrioeconômico-financeiro
do contrato ou do termo de compromisso, desde que o eventualaumento dos custos venhaa ser devidamente
comprovado,por meio de planilha analítica e documentaçãohábil, assinada por profissionalhabilitado, quando
o prazo de execução exceder o prazo de validadeda proposta apresentada;

11.4 - A(s) licitante(s) adjudicatária(s)obriga-sea manter, durante toda a vigênciado contrato ou do termo de
compromisso, em compatibilidadecom as obrigaçõespor ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificaçãoexigidas na licitação, devendocomunicar, imediatamente, qualqueralteração que possa
comprometera sua execução;

11.5 - O Contrato Administrativoou o Termode Compromisso, conformeo caso, a ser firmadocom a
PrefeituraMunicipal Licitante não poderáser objeto de cessão ou transferência,sob pena de aplicação de
sanção, inclusive rescisão;

11.6 - Outras condições estão descritas no Anexo II deste Edital.

12 - DO FORNECIMENTODO OBJETO

12.1 - O fornecimentodo objeto desta licitação, por lote ou item conformedispuser a Autorização de
Fornecimento- AF deveráser efetivadocomo consta nos Anexos I e II deste Edital, tais como a forma, prazos
e endereço,e nas condições expressas na proposta;

12.1.1 - A PrefeituraLicitadora se reservano direito de recusar no todo ou em parte, conformeo caso, item ou
itens do objeto licitado que não atenderas especificações solicitadas, ou ainda que for considerado
inadequadopara satisfazer o contrato firmado;
12.1.2 - A Licitante vencedorado certame, por item, por lote ou de forma global, conformeo caso obriga-sea
fornecero objeto licitado nas exatas condições especificadas na proposta e exigências constantes dos
Anexos I e II deste Edital.

12.2 - A PrefeituraMunicipal de São Lourenço/ MG não aceitará o fornecimentodo objeto licitado, itens e/ou
lotes, sem apresentaçãoda AF - Autorização de Fornecimento,bem como desconformea esta, ou ainda
como dispuser o Contrato Administrativoou o Termode Compromisso, sem que caiba qualquerajuste e/ou
indenização a licitante contratada;

12.2.1 - A Gerência de Licitações, Compras e Contratos da PrefeituraMunicipal de São Lourenço/ MG será a
única autorizadapela expedição da (AF) Autorizações de Fornecimento, se outro Setor ou Servidornão tiver
sido formalmente,designadocomo responsávelpela expedição da AF.

12.3 - A PrefeituraMunicipal de São Lourenço/ MG não se responsabilizarápor qualquerfornecimento
executado sem a autorização de fornecimento- AF, ainda que a nota fiscal seja atesta por servidormunicipal,
tendo em vista a impossibilidade de conferênciaentre o que foi requisitadocom o que está sendo entregue.

12.3.1 - Caso a licitante forneçaqualquerbem sem a apresentaçãoda autorização de fornecimento- AF, tal
comportamentoserá por sua conta e risco, e arcará com as consequências pelo não recebimentodo
respectivofornecimento,eximindo a Administração Municipal de quaisquerresponsabilidades,neste caso.

12.4 - Outras condições estão descritas no Anexo II deste Edital.

13 - DAS CONDIÇÕESDE PAGAMENTO

13.1 - O pagamentoserá efetuadomediante apresentaçãoda respectivaNota Fiscal / Fatura, junto a área
financeiradesta PrefeituraMunicipal e/ou conformedisposto no Anexo II deste Edital, obrigatoriamentecom
apresentaçãode:

13.1.1 - certificado de RegularidadeFiscal do FGTS
13.1.2 - certidão negativade débito - CND do INSS
13.1.3 - certidão negativade débitos trabalhistas - CNDT

13.2 - Outras condições estão descritas no Anexo II deste Edital.
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14 - DAS PENALIDADES

14.1 - A licitante vencedorado certame que se recusar assinar o Contrato Administrativoou o Termode
Compromisso, conformeo caso, e que se recusar a acatar a Autorização de Fornecimento- AF, que ensejar o
retardamentoda execução do objeto licitado, que não mantivera proposta, que comportar-sede modo
inadequadoou apresentarqualquerdeclaração falsa, estará sujeita à aplicação da pena de impedimentode
licitar e contratar com esta Administração Licitadora, pelo prazo de até cinco anos, além de outras
cominações legais;

14.2 - A recusa da adjudicatáriaem não assinar o contrato administrativoou o termo de compromisso, ou se
comportar inadequadamenteem prejuízoda Administração ou ainda retardara execução do objeto licitado
está sujeita a multa de no percentualde 5% (cinco por cento) do valorestimado do contrato que a
adjudicatáriativer sido vencedora,além de outras cominações legais;

14.3 - A inexecução total ou parcial das obrigaçõesassumidas pela adjudicatáriacaracterizará a
inadimplência, sujeitando-seàs penalidadesdescritas no contrato administrativoou no termo de compromisso
(Anexo VII), tais como: advertência,multa e suspensão de contratar com a Administração Municipal
Licitadora;

14.4 - A penalidadede advertênciaprevistaneste item será aplicada pela Administração, de ofício ou mediante
proposta do responsávelpelo acompanhamentoda execução do fornecimento;

14.5 - As demais condições e o alcance da aplicação das penalidadesaqui previstas, garantindosempre o
direito do contraditórioe à ampla defesa, estão descritas no Anexo VII - Minuta do Contrato ou Termode
Compromisso, conformeo caso.

15 - DA DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA

15.1 - As despesas com o fornecimentodo objeto licitado neste Edital correrãoà conta dos recursos
provenientesda(s) seguinte(s) dotação(ões)orçamentária(s):
3.3.90.30.2.04.00.04.122.016.00354.4.90.52.2.04.01.15.122.001.0177

16 - DAS DISPOSIÇÕESFINAIS

16.1 - A presente licitação não importa necessariamenteem contratação, podendoa Licitadora revogá-la,no
todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadasde fatos supervenientesdevidamente
comprovadosou anulá-lapor ilegalidade,de ofício ou por provocaçãomediante ato escrito e fundamentado
disponibilizadono sistema para conhecimento dos participantes da licitação;

16.2 - A Licitadora poderá,ainda, prorrogara qualquertempo, os prazos para recebimentodas propostas ou
para sua abertura;

16.3 - A licitante é responsávelpela fidelidadee legitimidade das informaçõesprestadas e dos documentos
apresentadosem qualquerfase da licitação. A falsidadede qualquerdocumento apresentadoou a inverdade
das informaçõesnele contidas implicará a imediata desclassificação do proponenteque o tiverapresentado,
ou, caso tenha sido o vencedor,a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízodas demais
sanções cabíveis;

16.4 - A licitante é responsáveladministrativa,civil e criminalmente por todas as informaçõese documentos
apresentados;

16.5 - A licitante intimada para prestar quaisqueresclarecimentos adicionais deveráfazê-lo no prazo
determinadopelo(a)Pregoeiro(a),sob pena de desclassificação/inabilitação;

16.6 - O desatendimentode exigências formais não essenciais não importaráno afastamentoda licitante
proponente,desde que seja possívela aferiçãoda sua qualificaçãoe a exata compreensãoda sua proposta;

16.7 - As normas que disciplinam este processo licitatório na modalidadede pregãoeletrônico serão sempre
interpretadasem favorda ampliação da disputa entre as licitantes proponentes,desde que não comprometam
o interesse da Administração, o interesse público, a finalidadee a segurançada contratação;

16.8 - É facultada ao(a) pregoeiro(a),a AutoridadeSuperiorou Competente,em qualquerfase da licitação, a
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promoçãode diligência destinada a esclarecer ou complementara instrução do processo;

16.9 - O presente Edital foi previamenteanalisado e aprovadopela Assessoria Jurídicada PrefeituraMunicipal,
constante de parecerque se encontra anexo ao processo;

16.10 - Não havendoexpedienteou ocorrendoqualquerfato supervenienteque impeça a realização do certame
na data marcada, a sessão será automaticamente transferidapara o primeiro dia útil subsequente, no mesmo
horárioe local, anteriormenteestabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiroem contrário.

16.11 - As decisões referentesa este processo licitatório serão comunicadas às licitantes proponentespor
qualquermeio de comunicação que comproveo recebimento, por e-mail e publicadas no site da Prefeitura
Licitadora, endereçoreferidono item 3.1 acima e no Anexo II deste Edital;

16.12 - Os atos e procedimentosdecorrentesda presente licitação serão ainda publicados no Quadrode
Avisos da PrefeituraMunicipal e no site www.caixa.gov.br- acesso identificadono link - "Portal de Compras"
da Caixa Econômica Federal, e no site da Prefeiturawww.saolourenco.mg.gov.br.Assim sendo, os prazos
previstoscorrerãoa partir da última publicação;

16.13 - As informaçõescomplementarespoderãoser obtidas junto ao(a) Pregoeiro(a)ou na Gerencia de
Licitações, Compras e Contratos, com endereçoPraça Duquede Caxias 61;

16.14 - Não cabe à Caixa Econômica Federalqualquerresponsabilidadepelas obrigaçõesassumidas pelas
licitantes fornecedoraspara com a Licitadora, em especial com relação à forma e às condições de entrega
dos bens e quanto à quitação financeirada negociação realizada.

16.15 - Os casos não previstosneste Edital serão decididos pelo(a)Pregoeiro(a).

16.16 - O foro competente para dirimir quaisquerdúvidasdecorrentesdesta licitação é o da Comarca de SÃO
LOURENÇO

16.17 - São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

16.17.1 - Anexo I - Descrição do objeto licitado
16.17.2 - Anexo II - Descrição da Documentaçãoe outras condições para a Execução
16.17.3 - Anexo III - Modelo de Ficha Técnica Descritivado Objeto
16.17.4 - Anexo IV - Modelo de Declaraçãode Enquadramento- ME e EPP, LC 123/2006
16.17.5 - Anexo V - Modelo de Declarações legais
16.17.6 - Anexo VI - Modelo da Carta Proposta
16.17.7 - Anexo VII - Minuta do Contrato Administrativoou Termode Compromisso

SÃO LOURENÇO, 08 de janeiro de 2018

Adalberto da Silva Nogueira

Pregoeiro(a)
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Processo: 0010/2018    Modalidade: Pregão eletrônico    Nº Modalidade: 2

Anexo I - Descrição do Objeto

Dotação(ões) Orçamentária(s): As despesas decorrentes deste Edital correrão por conta das seguintes dotações do 
orçamento vigente: 

3.3.90.30.2.04.00.04.122.016.0035 4.4.90.52.2.04.01.15.122.001.0177 

Memorial Descritivo: 
1 - DO OBJETO

1.1 - Registro de preços para futura e eventualcontratação de empresa para fornecimentode ferramentas,
equipamentos, tintas, material de pintura e material de EPI para atenderas necessidades da Secretaria Municipal de
Infraestrutura.

1.2 - Em atendimentoao disposto no inciso III do art. 48 da LC 147/2014, ficam reservadosos itens compreendidos
entre o ITEM nº 01 e o ITEM nº 19 para serem contratados somente com ME (microempresas)ou EPP (empresas
de pequenoporte).

1.2.1 - Não havendoa participação de ME ou EPP nesta licitação os referidositens, os mesmos poderãoser
contratados com empresas não enquadradasnestas condições.

1.2.2 - Os demais itens são abertos a todas as empresas.

2 - DAS ESPECIFICAÇÕESDOS PRODUTOS

2.1 - As especificações dos produtos encontram-seno quadroabaixo.

2.2 - EXIGÊNCIASTÉCNICASDO OBJETO

2.2.1 - A especificação mínima dos materiais deveráatenderas normas dos órgãos fiscalizadores e reguladorespara
este tipo de material ou no que couber.

2.3 - GARANTIAE CONDIÇÕESDO FORNECIMENTO

2.3.1 - Os produtos fornecidosdeverãoter garantiamínima de 12 (doze) meses e as tintas, solventese seladores
deverãoter garantiamínima de 24 (vintee quatro)meses ou conformeindicação do fabricantee garantiacontra
avariasno transporte a contar da data da entrega.

2.4 - DA EXECUÇÃODO COMPROMISSO

2.4.1 - A COMPROMISSÁRIAdeveráforneceros produtos de acordo com as necessidades da COMPROMITENTE,
de forma parceladae como requisitados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias uteis a contar do recebimentoda AF -
autorização de fornecimentoe deveráser entreguediretamenteno Almoxarifadoda PrefeituraMunicipal, na Rua
Vicente Emiliano, 240 - Bairro Federal, de segundaa sexta, das 12h00mas 17h00m;

2.4.1.1 - A Autorização de Fornecimentoserá enviadavia fax ou por e-mail, podendotambém ser entregue
pessoalmente, passando o prazo a ser contado a partir do seu efetivorecebimento;

2.4.2 - Não será aceito qualquerfornecimentodos produtos em outro local e/ou horáriodiferentesaos estipulados,
como também com itens faltosos da lista da AF - autorização de fornecimento;

2.4.3 - Os produtos deverãoestar acondicionadosconformeespecificações, devidamenteembaladaspara transporte,
estar com da data de garantiaexplicitada, de forma a garantir a condições de qualidadee validade,pois a
fiscalização da execução do objeto não se responsabilizarápor danos causados até o recebimentodefinitivo.

2.4.4 - A COMPROMISSÁRIAnão poderáforneceros produtos em desacordocom a Autorização de Fornecimento,
em especial com prazo de garantia inferiorao exigido, pois não haveráaceite pela fiscalização e a eminente
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devolução,e deveráa COMPROMISSÁRIAfazer a devidasubstituição no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a
contar da comunicação da ocorrência, e sem qualquercusto adicional e fica a mesma obrigadaa retirar o objeto
recusado no mesmo prazo.

2.4.5 - No ato da entregados produtos haverárígidaconferênciae não serão aceitas trocas por marca de qualidade
inferiorou disforme ao indicativodos produtos.

2.4.6 - A COMPROMISSÁRIAdeverá,obrigatoriamenteno ato da entregados produtos estar munida com a
respectivanota fiscal, anexada a AF - autorização de fornecimento,com a descrição clara do que está sendo
entreguepara facilitar a conferênciapela fiscalização.

2.4.6.1 - A COMPROMISSÁRIAdeverátambém descreverna nota fiscal o númerodo processo e da modalidadea
que pertence, de forma a possibilitar os trabalhos da fiscalização.

2.4.6.2 - A COMPROMISSÁRIAdeverádispor de funcionáriospara realizar a descarga dos produtos, pois o
município não dispõe de servidorespara realizar esses serviços. A falta desse profissional implicara no não
recebimentoda carga.

2.4.7 - Fica a cargo da COMPROMISSÁRIAa responsabilidadepelo pagamentode taxas e obrigações referentesá
vínculosempregatícios,contratações e vencimentosde pessoal contratado pela Licitante;

2.4.8 - A COMPROMISSÁRIAserá a única responsávelpor quaisquerações civis, criminais ou fiscais, que por
venturapossam ocorrerdurantea atuação de seus funcionários;

2.4.9 - Fica a cargo da Sra. RosangelaAparecida Pinto Silveira,Gerentede Almoxarifado,a obrigaçãode receberos
produtos e de conferi-los,aceita-los ou recusá-los, tendo também a obrigaçãode atestar o respectivofornecimentoe
liquidar a despesa, de forma a possibilitar o respectivopagamento.Fica a cargo da mesma servidoraa fiscalização
da execução do objeto contratado.

2.4.10 - Não transferira outrem, no todo ou em parte, o TERMODE COMPROMISSOsem préviae expressa
anuência da COMPROMITENTE.

3 - DO PRAZOPARA ASSUMIR E EXECUTARO OBJETO

3.1 - A licitante adjudicadaterá o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimentoda convocaçãopara
assinar o TERMODE COMPROMISSO.

3.2 - O prazo para fornecimentoda ATA DE REGISTRODE PREÇOS será de até 12 (doze) meses, a contar da
assinatura do TERMODE COMPROMISSOou enquantoexistir saldo a fornecer,encerrandona condição que
ocorrerprimeiro.

4 - DA JUSTIFICATIVA

5.1 - A aquisição do objeto desta licitação se faz necessária para utilização na manutençãodos própriosmunicipais
e execução de diversasobras no Município.

5 - DO PROCEDIMENTOELETRÔNICODA LICITAÇÃO

5.1 - Esta licitação será realizada pela modalidadede pregãodo tipo eletrônico, com uso do site da Caixa
Econômica Federal: <www.caixa.gov.br>-"acesso identificadono link - "Portal de Compras".

Lote: 001 (Ref. Requisição 001)

Item Especificação Unidade Quantidade Valor máx. uni.

Marreta 0,5 kg com cabo de aço1 unidade 20.00 R$ 48,13

Prego com cabeça 19 x 36, pacote com 01 (um) kg2 pacote 50.00 R$ 11,94

Estrado de borracha de Alta de isolação. Estrado de borracha para 
isolamento elétrico 20Kv. Proporciona segurança em cabines e, 
suprtando cargas de até 20KV. tamanho de 1,0 x 1,0m com 2,5 
cm de altura, a superfície possui textur antiderrapante.3 unidade 5.00 R$ 707,60
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Lote: 001 (Ref. Requisição 001)

Item Especificação Unidade Quantidade Valor máx. uni.

Pá ajuntadeira quadrada nº3 cabo de madeira em Y comprimento 
total 75cm material de aço estampado temperado possui pintura 
para proteção contra ferrugem4 unidade 100.00 R$ 82,02

Pneu para carrinho de mão 3.50-8. Produto similar ao Pneu 
Maggion Aro 83.50x8 industrial (reforçado) - 4 lonas5 unidade 300.00 R$ 42,23

Luva proteção, material vaqueta curtida ao cromo, tamanho grande, 
canolongo, tipo 5 dedos,caracteristicas adicionais classe 2, 
reforço externo palma e polegar, cor bege,6 par 50.00 R$ 17,00

Luva de segurança confeccionada em latex  nitrilico, revestida 
internamente com flocos de algodão, 45 mm de expessura, 
formarto anatômico, palma e dedos antideslizante, garantindo 
maior aderencia  no manuseio de secos ou umido, resistencia 
superior contra agentes quimicos, resistencia a abrasão, 
resistencia contra solventes, tamanho G7 par 50.00 R$ 27,47

Prumo de latão polido 500 g, caracteristicas adicionais cordão 
nylon e calço guia madeira ou plástico, alicação verificação  prumo 
de parede, peso 500 gramas8 unidade 50.00 R$ 31,51

Trena de 10 metros., trena com fita feita em aço, temperado e 
corpo em plástico abs, graduação em millimetros e polegadas, 
trava para fixar a fita métrica e cinta9 unidade 30.00 R$ 29,80

Pontneiro, material aço, comprimento 12 pol, aplicação serviços 
gerais10 unidade 20.00 R$ 12,56

Tesoura de grama 30cm, cabo madeira com 21,5 cm, largura 50 
cm, altura 30 cm comprimento 15 cm, material da tesoura  aço  
sae 1060, para cerca viva jardinagem.11 unidade 20.00 R$ 47,29

Mascara de solda de segurança com filtro de escurecimento 
automatico composta de mascara de poliamida com carneira, 
cassete de proteção em cristal liquido, 02 lentes em poliamida 
substituíveis, filtro de luz ativado automaticamente em contato com 
o brilho da solda para proteção nas tonalidades entre  9 e 13, 
podendo este ajuste ocorrer manualmente, aprovadapelo Ministério 
do Trabalho 12 unidade 5.00 R$ 318,00

Vassoura, material cerdas piaçava, cabo de madeira , cepa 
madeira, comprimento cepa 40 cm , comprimento cerdas 14 cm, 
tipo doméstica.13 unidade 200.00 R$ 17,04

Oculos, de proteção contra impactos, lente cinza ud, haste 
regulável e com ajuste nas laterais14 unidade 50.00 R$ 9,42

Trena com fita de vidro de 50 metros, com graduação em 
milímetros e polegadas15 unidade 10.00 R$ 36,79

Fita de sinalização zebrada, plátsica, não adesiva, nas cores 
amarelo e preto com largura de 5 cm e comprimento de 20 mts16 rolo 100.00 R$ 10,74

Colher de pedreiro 10 pol, 25,4x12,8 rc, em aço SAE 1070, dureza 
entre 42-46 Rc, acabamento em pintura eletrostática17 unidade 150.00 R$ 34,59

Lápis tipo carpinteiro cor preta18 unidade 200.00 R$ 1,10
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Lote: 001 (Ref. Requisição 001)

Item Especificação Unidade Quantidade Valor máx. uni.

Cinturão abdominal lombar com alça, resistente e confortável 
acompanha a anatomia do corpo oferecendo ajuste perfeito , 
fabricado em tecido resistente  100% algodão, estruturado com 
barbatanas, EVA na parte traseira para proteção e sustentação da 
regiao lombar , ponteada em viés de poliester com exclusivo 
dispositivo antideslizante cinstituido de 20 finissimas tiras de latex 
que manterão o cinto ao redor da região lomba/abdominal, 
estrutura com barbatana em nylon flexível, corpo 100% algodão, 
suporte 75% poliester/25% elastiodeno/10% lelastano, cor preto. 
Atende a solicitação da NR 17, similar ou superior a Espectro19 unidade 12.00 R$ 179,02

Corda de seda 14 mm20 unidade 10.00 R$ 15,26

Marreta de 5 kg, com cabo21 unidade 5.00 R$ 77,43

Marreta de 01 kg, com cabo em madeira22 unidade 15.00 R$ 27,62

Marreta de 02 kg, com cabo23 unidade 15.00 R$ 33,25

Prego, 17 x 21, pacote com 01 (um) kg24 pacote 50.00 R$ 8,76

Prego, 17 x 27, com cabeça, pacote com 01 (um) kg25 pacote 50.00 R$ 8,85

Prego 18 x 30, com cabeça, pacote com 01 (um) kg26 kg 50.00 R$ 7,80

PÁ, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO 
PREDIAL, MATERIAL AÇO FORJADO,FORMATO DE BICO, 
TAMANHO 270 X 320 MM, COMPRIMENTO CABO 1 M, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OLHO COM DIÂMETRO DE 34 
MM27 unidade 200.00 R$ 22,71

LUVA DE SEGURANÇA ISOLANTE DE BORRACHA, CLASSE 
00, PARA ALTA TENSÃO, TIPO II; CONFECCIONADA EM 
BORRACHA NA COR PRETA DE ACORDO COM AS NORMAS 
ESPECÍFICAS ASTM D120/NBR 10622; TAMANHOS: 9, 9 1/2, 
10, 10 1/2, 11; COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA. 
CARACTERÍSTICAS E APLICABILIDADES: PARA SER 
UTILIZADA EM SITUAÇÕES DE RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO; 
CLASSE 2, TENSÃO MÁXIMA PARA USO DE 500 VOLTS28 par 10.00 R$ 159,67

Ponteiro SDS Plus 250mm29 unidade 20.00 R$ 33,59

RÉGUA PEDREIRO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 2 M30 unidade 20.00 R$ 25,97

RÉGUA PEDREIRO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 3 M31 unidade 20.00 R$ 38,87

RODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE 
MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, COR SUPORTE E 
CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN32 unidade 100.00 R$ 5,77

Vestimenta para eletricista composta de calça e jaleco (ou 
macacão), classe de risco 2, material tecido tratado, fechamento 
em velcro, com faixa reflexiva e com bolso.33 unidade 10.00 R$ 304,05

TALHADEIRA, MATERIAL AÇO, TIPO PLANO, COMPRIMENTO 
MINIMO 25 CM, LARGURA DA PONTA 30 MM.34 unidade 20.00 R$ 84,31

VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO 
MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 
20 CM, COMPRIMENTO CERDAS 15 CM, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS COM CABO, TIPO DOMÉSTICA35 unidade 300.00 R$ 9,16

Balde de plástico para pedreiro com capacidade de 12 litros, 
preferencialmente com marcador de volume.36 unidade 100.00 R$ 14,03

BROCHA PARA PINTURA QUADRADA37 unidade 50.00 R$ 6,38

ESCOVA, MATERIAL AÇO, QUANTIDADE FIOS AÇO 4 
FILEIRAS, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL,CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS COM CABO38 unidade 50.00 R$ 7,47
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ESQUADRO EM AÇO, Base de metal, Acabamento em verniz 
para resistir à corrosão, Comprimento de 12"39 unidade 100.00 R$ 49,00

GARRAFÃO, MATERIAL TÉRMICO, CAPACIDADE 5 L, 
APLICAÇÃO LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, COR AZUL, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ROSCADA40 unidade 30.00 R$ 18,28

NÍVEL DE MADEIRA 35 CM COM 02 BOLHAS41 unidade 100.00 R$ 12,04

LIXA PARA FERRO Nº 6042 unidade 300.00 R$ 2,11

Lixa de Ferro nº 8043 unidade 300.00 R$ 2,25

Lixa de Ferro nº 10044 unidade 300.00 R$ 2,28

Lixa de Ferro nº 12045 unidade 300.00 R$ 3,37

Lixa de Ferro nº 180, similar ou superior a grana46 unidade 300.00 R$ 4,70

TALABARTE DE SALVAMENTO E SEGURANCA, 
POSICIONAMENTO E TRAVA-QUEDAS; CINTURÃO DE 
SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA / ABDOMINAL 
CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER DE ALTA 
TENACIDADE; COM ACOLCHOAMENTO NA CINTURA E 
PERNAS COM DESIGN QUE PROPORCIONEM MELHOR 
CONFORTO, COM 5 ELEMENTOS DE ENGATE EM AÇO, 
SENDO 1 COM DIRECIONADOR DE FITAS PARA OS OMBROS 
LOCALIZADO NO DORSO E 1 LOCALIZADO NA REGIÃO 
PEITORAL, AMBOS CONTRA QUEDAS A . PARA 
POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO, 2 NAS LATERAIS DO 
CINTURÃO ABDOMINAL; COM 5 FIVELAS EM AÇO, SENDO 03 
DE REGULAGEM E FECHAMENTO, LOCALIZADA 01 NO 
FRONTAL DO SUSPENSÓRIO E 02 NA REGIÃO DA CINTURA; 
02 FIVELAS DE FECHAMENTO E ENCAIXE RÁPIDO NA 
REGIÃO DAS COXAS; PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO 
CONTRA RISCOS DE QUEDAS DE ATIVIDADES EM ALTURA.47 unidade 10.00 R$ 364,99

TALHADEIRA TIPO SDS-PLUS PARA MARTELETES 250 MM X 48 unidade 20.00 R$ 32,51

Cavadeira Articulável com Cabo de Madeira de 110cm49 unidade 20.00 R$ 28,84

Cavadeira reta (10 cm), com cabo de aço. Tamanho do Cabo: 150 
cm.50 unidade 20.00 R$ 34,91

Desempenadeira de aço dentada 12 x 25 cm, dentes 8 x 8 mm, 
cabo fechado de madeira51 unidade 40.00 R$ 10,20

Desempenadeira lisa. Especificações técnicas: desempenadeira 
manual, material aço, tipo lisa, cabo madeira ergonômico, 
comprimento 30, largura 1552 unidade 20.00 R$ 13,07

Desempenadeira de plástico frisada17x30. Produto similar á 
Desempenadeira de plástico frisada 17 x 30 TRAMONTINA.53 unidade 40.00 R$ 6,45

ESPÁTULA RÍGIDA DE METAL COM CABO DE MADEIRA DE 
6CM54 unidade 100.00 R$ 6,93

MANGUEIRA DE NÍVEL TRANSPARENTE METRO 8MM55 metro 200.00 R$ 2,42

MANGUEIRA JARDIM, MATERIAL PVC TRANÇADO EM FIO 
POLIÉSTER, DIÂMETRO 1/2 POL, ESPESSURA 2 MM, 
PRESSÃO MÁXIMA 10,34 BAR., COR VERDE/CRISTAL56 metro 500.00 R$ 3,89

Serrote para poda 12" com cabo de madeira57 unidade 20.00 R$ 29,94

ENXADA, MATERIAL AÇO CARBONO, LARGURA 296 MM, 
MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 150 CM58 unidade 200.00 R$ 24,53

Cabo de madeira torneado de 1,5 metro de eucalipto para enxada.59 unidade 400.00 R$ 8,64

CHAVE FENDA 1/4X460 unidade 10.00 R$ 6,91

Chave fenda 1/4x661 unidade 10.00 R$ 4,86
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Chave de fenda: Chave de fenda, material cromo-vanádio, medidas 
1/8x4" haste 100mm, haste niquelada e cromada, ponta 
fosfatizada DIN 5264 forma A.62 unidade 10.00 R$ 7,25

CHAVE DE FENDA 5/16X863 unidade 10.00 R$ 18,29

CHAVE DE FENDA PROFISSIONAL 1/8X6"64 unidade 10.00 R$ 17,10

Tinta látex PVA (premium ou standard), na cor branco gelo, 
acabamento fosco, secagem rápida, sem odor ou odor suave. 
Composição básica: resina a base de dispersão aquosa de 
polímeros acrílicos e vinílicos, pigmentos isentos de metais 
pesados, cargas inertes, glicóis e tensoativos etoxilados e 
carboxilados, bactericida e fungicida a base de isotiazolonas. 
Diluição: de 30 a 50% em água limpa. Secagem: ao toque de 30 a 
60minutos, entre demãos 2h a 4h. Rendimento: de 300 a 350 
m2/demão, balde 18 litros. Acondicionada em embalagem 
metálica contendo 18 litros. Deverão estar impressas na 
embalagem: Instruções e informações sobre aplicação, preparação 
da superfície, diluição, homogeneização, rendimento, secagem, 
advertências, precauções, composição do produto, identificação do 
químico responsável e nº. de telefone do serviço de atendimento ao 
consumidor. Não serão aceitas embalagens plásticas e/ou 
informações e instruções impressas em etiquetas, com exceção 
da indicação da cor, validade, lote e código de barras. Similar ou 
superior as marcas: Sherwin-Williams, Suvinil e Coral.65 unidade 100.00 R$ 200,33

Tinta acrílica, com as descrições mínimas: tinta látex acrílica 
branca neve 18 litros, fosca, componentes água, resina acrílica, 
pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso 
colorido, cor branco neve, prazo validade mínimo de 12 meses, 
aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/madeira, 
características adicionais rendimento de até 300 m² por demão ou 
superior, similar ou superior as marcas: glasurit standard.66 unidade 80.00 R$ 87,40

Tinta acrílica, para piso, cor vermelha, semi-brilho, linha Premium, 
componentes látex, água, resina e pigmentos, aspecto físico 
líquido viscoso, aplicação superfícies porosas reboco /gesso/ 
concreto/madeira, lata 18 litros. Norma ABNT -11702, Referência: 
Novacor Ultra -Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
-Prazo de garantia/validade: 12 (doze) meses ou que for maior. 
Similar ou superior a Marca MAZA67 unidade 30.00 R$ 127,80
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Tinta esmalte sintética na cor branca, acabamento brilhante, para 
superfícies internas e externas de madeira e metais. Composição 
básica: resina alquídica à base de óleo vegetal semissecativo, 
pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, 
hidrocarbonetos alifáticos, secantes organometálicos. Rendimento: 
de 40 a 70 m2/demão/galão 3,6 litros. Diluição, aplicação com 
pincel: de 10% a 15% com aguarrás. Secagem: ao toque de 2h a 
4h, entre demãos de 8h a 12h, final 18h a 24h. Acondicionado em 
embalagem metálica contendo 3,6 litros. O produto deverá 
obrigatoriamente ser solúvel em aguarrás. Deverão estar impressas 
na embalagem: Instruções e informações sobre aplicação, 
preparação da superfície, diluição, homogeneização, rendimento, 
secagem, advertências, precauções, composição do produto, 
identificação do químico responsável e nº. de telefone do serviço 
de atendimento ao consumidor. Não serão aceitas embalagens 
com informações e instruções impressas em etiquetas, com 
exceção da indicação da cor, validade, lote e código de barras. 
Similar ou superior as marcas: Sherwin-Williams, Suvinil e Coral.68 unidade 50.00 R$ 63,67

Tinta esmalte sintetica, preta, aguarrás, rolo/pincel e pistola, 
interna e externa. Galão 3,6L. OBS: A tinta cotada deverá ser de 
1ª linha, sendo fornecida em embalagem do próprio fabricante, 
tendo suas características descritas na parte externa do galão. 
Quanto ao rendimento e qualidade, o produto deverá apresentar 
características equivalentes, similares ou dsuperior as marca: 
Dacar Esmalte Sintético Premium ou Sherwin Williams69 unidade 25.00 R$ 104,67

Tinta esmalte sintética. Cor: amarela. cobertura mínima de 50 
m²/galão Galão 3,6L.Galão: 3,6 litros. OBS: A tinta cotada deverá 
ser fornecida em embalagem do próprio fabricante, tendo suas 
características descritas na parte externa do galão. Quanto ao 
rendimento e qualidade, o produto deverá apresentar 
características equivalentes, similares ou superior as marcas 
Dacar Acrílico Premium ou Sherwin Williams.70 unidade 20.00 R$ 104,00

Tinta esmalte sintético, cor marrom, galão com 3,6 litros71 unidade 30.00 R$ 65,98

Tinta esmalte sintético, para interior/exterior, cor vermelha, 
acabamento brilhante, embalagem tipo galão 3,6 litros, sem cheiro 
e secagem rápida. Similar ou superior as marcas: Suvinil, Coral ou 
Lukscolor.72 unidade 40.00 R$ 65,96

Tinta esmalte sintético para interior/exterior, cor verde folha, 
acabamento brilhante, embalagem tipo galão com 3,6 litros, sem 
cheiro e secagem rápida. Similar ou superior as marcas: Suvinil, 
Coral ou Lukscolor.73 unidade 60.00 R$ 65,96

Gesso, origem mineral, tipo estuque, aspecto físico pó, cor 
branco, aplicação construção civil, valor por kg.74 kg 50.00 R$ 2,99

Massa corrida, aplicação interna, com 18L75 unidade 20.00 R$ 100,91

Verniz cetol, mogno brilhante, alta qualidade, extra-rápido, 
rendimento entre 90 a 120m²/demão, galão com 3,6 litros76 unidade 30.00 R$ 57,00

Corante, material corante líquido com pigmentos, cor amarela, 
aplicação tintas a base d’água, apresentação bisnaga de 50 ml77 unidade 50.00 R$ 3,27

Corante, material corante líquido com pigmentos, cor azul, 
aplicação tintas à base d’água, apresentação bisnaga de 50 ml78 unidade 50.00 R$ 3,50
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Corante tinta para uso em tinta Látex,PVA Acrílica Base dagua 
Argamassa, Cera. Aspecto físico líquido bisnaga com 50 ml. Cor 
VERDE. Prazo de validade de no mínimo 12 meses contados a 
partir da data de entrega.79 unidade 50.00 R$ 9,50

Corante, cor preta líquido com pigmentos,  aplicação tintas à base 
d’água, apresentação bisnaga de 50 ml80 unidade 50.00 R$ 3,50

Corante, cor vermelha  material corante líquido com pigmentos, , 
aplicação tintas à base d’água, apresentação bisnaga de 50 ml81 unidade 50.00 R$ 5,67

Aspirador pó / água - industrial potência motor 1.400 w, tensão 
alimentação 220 v, características adicionais: com rodas/equipado 
com bicos e acessórios, aplicação carpetes, estofados e uso em 
geral. Asp1400. Com voltagem a ser definida pelo órgão licitante.82 unidade 1.00 R$ 333,22

LIMPA PNEU, PRETINHO, PROTEGE, CONSERVA E DÁ 
BRILHO AOS PNEUS E ARTIGOS DE BORRACHA 
EMBALAGEM DE 5 LITROS83 galao 30.00 R$ 13,83

DETERGENTE DESENGRAXANTE (SOLUPAN) 5L.84 lata 40.00 R$ 37,00

AGENTE DE LIMPEZA, TIPO LIMPA BAÚ, PARA LIMPEZA DE 
CARROCERIAS DE ALUMÍNIO, MOTORES, CHASSI, RODAS, 
AZULEJOS, COMPOSIÇÃO ÁCIDO DODECILBENZENO 
SULFÔNICO, ÁCIDO MURIATICO, ÁCIDO FLUORÍDRICO, 
CORANTE CI 75130 E ÁGUA, DILUIÇÃO MÍNIMA 1:20. GALÃO 5 
LITROS.85 galao 40.00 R$ 33,15

DETERGENTE LIMPEZA VEÍCULO DETERGENTE LIMPEZA 
VEÍCULO, NOME DETERGENTE/XAMPU(SHAMPOO) 
AUTOMOTIVO - LIMPEZA 5 LITROS.86 lata 40.00 R$ 25,50

Cortador de Grama a Gasolina com Recolhedor (Tipo Carrinho) - 
Motor 4 tempos, 5Hp a 7Hp, 173 cc ; Largura de corte 22 (550 
mm); Capac. Tanque de combustível 1,5L; Regulagem da altura de 
corte 6 posições, ajuste central, roda alta.87 unidade 2.00 R$ 1.776,14

GUINCHO MANUAL DE ALAVANCA TIFOR , CAPACIDADE ATÉ 
3.200 KG. FABRICADO COM CARCAÇA DE ALUMÍNIO DE ALTA 
RESISTÊNCIA COQUILHADO, INDICADO PARA ARRASTE DE 
CARGAS.88 unidade 1.00 R$ 3.114,33

Protetor facial (incolor) de segurança, constituído de coroa e 
carneira de material plástico, com regulagem de tamanho através 
de ajuste simples ou com catraca e visor de material plástico 
(policarbonato) incolor, tamanho 8 e 10 . Sendo: 15 Unidades do 
tamanho 8 e 15 Unidades do tamanho 10 . Ajustável.89 unidade 6.00 R$ 41,43

Motosserra, com as descrições mínimas: A gasolina, 2 (dois) 
tempos, com sistema antivibratório, compensador, potencia de 3,5 
cv e 40cm, 16 de sabre90 unidade 3.00 R$ 951,34

Protetor auditivo tipo concha: com NRRsf mínimo de 23 dB, 
constituído por duas conchas em plástico, contendo almofadas de 
espuma em suas laterais e em seu interior. Deve possuir uma 
haste em plástico rígido que mantem as conchas firmemente 
seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as 
conchas.Confeccionado de acordo com a norma ANSI.S12.6/1997 
- Método B - Método do Ouvido Real - Colocação pelo Ouvinte. 
Informar marca, modelo, referência do fabricante e Certificado de 
Aprovação - C.A para aprovação. Marca/modelo de referência: 3M, 
modelo Pomp Muffler, CA 14235.91 unidade 5.00 R$ 32,55
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Perneira de segurança confeccionada em duas camadas de 
laminado de PVC, três talas de aço ou três talas de polipropileno 
ou chapa de aço na parte frontal, com ou sem proteção em 
polipropileno no joelho presa através de solda eletrônica e fecho 
plástico para ajustes, com ou sem metatarso, fechamento nas 
bordas por meio de viés em material sintético, fechamento total em 
velcro.92 unidade 5.00 R$ 24,07

RASTELO VASSOURA TIPO ANCINHO EM PLÁSTICO COM 
CABO93 unidade 10.00 R$ 15,82

SERROTE DE PODA. LÂMINA EM AÇO ALTO CARBONO 
TEMPERADO E LIXADO. CABO DE MADEIRA ERGONÔMICO E 
ENVERNIZADO. DENTES TRAVADOS. 5 DENTES POR 
POLEGADA. PROTEÇÃO PLÁSTICA PARA OS DENTES. 
TAMANHO: 14,. MEDIDAS (MM): 88,0 X 494,0 X 21,0 .94 unidade 5.00 R$ 32,13

FIO, MATERIAL NYLON, BITOLA 2,40 MM, COR LARANJA, 
APLICAÇÃO ROÇADEIRA COSTAL MOTORIZADA95 metro 6000.00 R$ 0,79

AVENTAL DE PROTECAO, EM RASPA DE COURO DE 
PRIMEIRA QUALIDADE CURTIDA AO CROMO, MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 1,20M DE COMPRIMENTO X 0.60M DE 
LARGURA, PROTECAO DO USUARIO CONTRA AGENTES 
ABRASIVOS, SOLDAGENS E SIMILARES, SEM MANGA, SEM 
GOLA, FECHAMENTO ATRAVES DE TIRAS EM RASPA,NO 
PESCOCO E NA CINTURA C/FIVELA DE TRAVA AUTOMATICA 
EM LATAO NIQUELADO, PRESAS POR MEIO DE ARREBITES E 
COSTURAS COM LINHADE ALGODAO Nº 40/3, COM 
CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO 
TRABALHO E EMPREGO96 unidade 6.00 R$ 38,30

Machado cabeça quadrada, tamanho 4.5 com olho de 58 x 30 mm 
e cabo de madeira de 100 cm. Dimensões extras (mm): 217,0 x 
135,0 x 58,0 x 30,0 x 1005,0. Peso s/ embalagem (kg): 2,249.97 unidade 23.00 R$ 44,40

ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO, CAPACIDADE 120 KG, 
TIPO SAPATA ANTIDERRAPANTE, TIPO DEGRAUS 2 X 12, 
QUANTIDADE DEGRAUS 12 UN, ALTURA FECHADA 3,90 M, 
ALTURA ABERTA 6,60 M98 unidade 1.00 R$ 538,19

TESOURA PARA GRAMA 12 Pol. Tesoura de poda, fabricado em 
aço especial de alta qualidade, cabo de madeira, aplicações: 
cortar grama e cercas vivas, medida: 12" Referência: qualidade 
similar TRAPP-TS-1107.99 unidade 3.00 R$ 27,56

Foice us c/cabo meia lua100 unidade 2.00 R$ 26,60

Lima para motosserra 3/16" (4.8 mm) x 8 ". Produto equivalente ou 
de melhor qualidade que OREGON101 unidade 10.00 R$ 11,67

Joelho 45º soldável de 20mm marrom produzido em pvc.102 unidade 100.00 R$ 2,38

Joelho 45º soldável de 25mm marrom produzido em pvc.103 unidade 100.00 R$ 2,76

Fita veda rosca 18mmx50m104 unidade 100.00 R$ 14,68

Tê azul soldável e com bucha de latão bolsa central 20x1/2" 
fabricados de PVC, cloreto de polivinila cor marrom, temperatura 
máxima de trabalho 20ºC. Pressão de serviço a 20ºC; conexões 
entre 20 e 50mm 7,5Kgf/cm² (75m.c.a) conexões emtre 60 e 
110mm 10Kgf/cm² (100m.c.a). Os produtos devem estar de acordo 
com as normas técnicas NBR 5648 e para instalação NBR 5626)105 unidade 100.00 R$ 8,76
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Tê azul soldável e com bucha de latão na bolsa central 25x3/4" 
fabricados de PVC, cloreto de polivinila cor marrom, temperatura 
máxima de trabalho 20ºC. Pressão de serviço a 20ºC; conexões 
entre 20 e 50mm 7,5Kgf/cm² (75m.c.a) conexões emtre 60 e 
110mm 10Kgf/cm² (100m.c.a). Os produtos devem estar de acordo 
com as normas técnicas NBR 5648 e para instalação NBR 5626)106 unidade 100.00 R$ 3,66

Tê azul soldável e com bucha de latão bolsa central 25x1/2" 
fabricados de PVC, cloreto de polivinila cor marrom, temperatura 
máxima de trabalho 20ºC. Pressão de serviço a 20ºC; conexões 
entre 20 e 50mm 7,5Kgf/cm² (75m.c.a) conexões emtre 60 e 
110mm 10Kgf/cm² (100m.c.a). Os produtos devem estar de acordo 
com as normas técnicas NBR 5648 e para instalação NBR 5626)107 unidade 100.00 R$ 29,45

Luva soldável e c/ bucha de latão 20x1/2108 unidade 100.00 R$ 8,24

Luva soldável e c/ bucha de latão 25x1/2109 unidade 100.00 R$ 8,24

Luva soldável e c/ bucha de latão 25x3/4110 unidade 100.00 R$ 9,72

CURVA PVC 90, SOLDÁVEL DE 25 MM111 unidade 100.00 R$ 1,44

CURVA PVC 90, SOLDÁVEL DE 20 MM112 unidade 100.00 R$ 0,98

CURVA PVC 45, SOLDÁVEL DE 25 MM113 unidade 100.00 R$ 1,44

CURVA PVC 45, SOLDÁVEL DE 20 MM114 unidade 100.00 R$ 1,78

Caixa DÁgua em Polietileno com Tampa 500 Litros115 unidade 20.00 R$ 224,72

TORNEIRA BOIA EM PVC COMPLETA 1/2"116 unidade 20.00 R$ 16,00

ADESIVO PLÁSTICO PARA COLAGEM DE TUBOS E 
CONEXÕES DE PVC COM PINCEL, 175 GRAMAS117 unidade 100.00 R$ 15,23

Adaptador PVC com flange e anel 25x3/4. Especificações 
técnicas: Adaptador soldável de PVC marrom com flanges e anel 
para caixa d''água para água fria (diâmetro da parte roscável: 3/4"/ 
diâmetro da parte soldável: 25,00mm).118 unidade 20.00 R$ 14,92

ADAPTADOR CURTO 25X3/4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
Adaptador curto de PVC marrom Soldável com bolsa e rosca para 
registro (diâmetro da parte roscável: 3/4"/ diâmetro da parte 
soldável: 25 mm)119 unidade 20.00 R$ 1,00

Prego polido c/c - 15x15 kg120 kilo 50.00 R$ 11,50

Trena material aço, largura lamina 25mm, comprimento 5 m, 
caracteristicas adicionais caixa plastica resistente, com trava e 
presilha, G121 unidade 50.00 R$ 10,78

Chave de Fenda 3/16 x 5122 Un 10.00 R$ 6,79

Chave de Fenda Philips 3/16´ X 6´123 unidade 10.00 R$ 9,10

Arco de serra124 unidade 50.00 R$ 77,95

Serra lamina starret125 unidade 300.00 R$ 5,10

Tinta esmalte sintetico cor branco neve, tinta esmalte sintetico 
com composição de resina alquidica a base de oleo vegetal 
semi-secativo, pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais 
inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes 
organometalicos. Não contendo benzeno. galão com 3,6 l126 galao 50.00 R$ 88,27

Agua raz lata 900 ml127 lata 277.00 R$ 27,87

Tinta esmalte sintetico a base de agua acetinado cor grafite galão 
de 3,6 litros128 galão 30.00 R$ 91,67

FUNDO SELADOR ACRÍLICO - LATA 18 LITROS129 lata 10.00 R$ 93,50

Thinner lata 900 ml130 lata 10.00 R$ 11,53

Lixa d água nº 180131 unidade 40.00 R$ 4,08
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Lote: 001 (Ref. Requisição 001)

Item Especificação Unidade Quantidade Valor máx. uni.

Lixa d´agua - 220132 unidade 40.00 R$ 2,35

Lixa de Ferro nº 36133 unidade 40.00 R$ 2,71

Rolo de lã de carneiro 23 cm c/ cabo134 unidade 40.00 R$ 27,42

Rolo para pintura de espuma em poliester de 5 cm com suporte e 
cabo135 unidade 50.00 R$ 2,45

Trincha material cabo de madeira materiais cerdas pelo orelha de 
boi, tamanho 2 1/2 tipo cabo curto136 unidade 40.00 R$ 6,63

Rolo de espuma para pintura com cabo em aco galvanizado de 9 
cm137 unidade 50.00 R$ 4,75

"T" de PVC de 25 mm138 unidade 100.00 R$ 1,45

"T" de PVC de 20 mm139 unidade 100.00 R$ 1,33

Torneira jardim cromada, cano longo, bitola de 1/2 pol, com 
sistema de vedação de borracha nitrilica140 unidade 100.00 R$ 28,05

Cap de PVC de 25 mm141 unidade 100.00 R$ 1,46

Cap de PVC de 20mm142 unidade 100.00 R$ 1,26

Luva de PVC de 25 mm143 unidade 100.00 R$ 4,70

Luva de PVC de 20 mm144 unidade 3.00 R$ 1,48

Joelho de PVC de 25mm145 unidade 100.00 R$ 1,49

Joelho de PVC de 20mm146 unidade 100.00 R$ 6,38

Engate/Rabicho flexivel de PVC branco, 40 cm, para lavatorio147 unidade 100.00 R$ 9,63

Sifão safonado universal 50/40 PVC branco, 40 cm, para lavatorio148 unidade 100.00 R$ 10,56

Vara de cano de PVC de 25 mm149 unidade 100.00 R$ 15,62

Vara de cano de PVC de 20 mm150 unidade 100.00 R$ 11,61

Assento para vaso sanitario universal, em polipropileno, oval, com 
tampqa e kit de fixação e acabmento liso151 unidade 30.00 R$ 22,80

Assento para vaso sanitário universal, soft, com tampa e kit de 
fixação, assento em poliuretano (PU) e tampa polipropileno152 unidade 10.00 R$ 65,27

Mangeira de jardim, em PVC flexivel, parede dupla, 1,5 mm, 
completa com conexão we esguichop plástico, 30 metros153 unidade 5.00 R$ 80,53

Ventilador de coluna 60 cm .Bi volt Alt.1,70cm / Larg.60 
cm/Profundidade 35 cm ,contendo 3 hélices e pesando 6,460 Kg. 
Material em ferro ,cor preto, base de sustentação com aro circular 154 unidade 10.00 R$ 233,00

Valor total máximo R$ 225.848,72

Adalberto da Silva Nogueira

Pregoeiro(a)
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Processo: 0010/2018    Modalidade: Pregão eletrônico    Nº Modalidade: 2

Anexo II

Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de

ferramentas, equipamentos, tintas, material de pintura e material de EPI para atender as

necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Objeto:

1- DA DOCUMENTAÇÃO

1.1 - A empresa licitante deveráapresentaros seguintes documentos em cópia autenticada, ou acompanhadosdos
originais para autenticação pela Comissão Permanentede Licitações, e estarem em plena validade.

2. - DA HABILITAÇÃOJURÍDICA

2.1 - Contrato social e última alteração, ou declaraçãode firma individual,que devemestar registrados no Cartóriode
Registro das Pessoas Jurídicas, quandose tratar de sociedade civil. Registradona Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais, quandose tratar de empresa mercantil, de acordo com o que dispõe o artigo 28, inciso III da Lei
8666/93esuas posteriores alterações;

2.2 - DA REGULARIDADEFISCAL

2.2.1 - Provade inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicasdo Ministério da Fazenda (CNPJ);

2.2.2 - Provade regularidadepara com a Fazenda Federal , mediante apresentaçãode CertidãoConjuntade Débitos
Relativosa TributosFederais e à DívidaAtiva da União, emitida pela Secretaria da Receita Federaldo Brasil ou pela
Procuradoria-Geralda Fazenda Nacional, ou CertidãoPositiva com efeitos de Negativa;

2.2.3 - Provade regularidadepara com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante
apresentaçãode certidão emitida pela Secretaria competente do Estado, ou CertidãoPositiva com efeitos de
Negativa;

2.2.4 - Provade regularidadepara com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante
apresentaçãode certidão e/ou documento similar emitida pela Secretaria competente do Município, ou Certidão
Positiva com efeitos de Negativa;

2.2.5 - Provade regularidaderelativaao Fundo de Garantia por Tempode Serviço- FGTS, mediante apresentaçãode
certidão emitida pela Caixa Econômica Federal, ou CertidãoPositiva com efeitos de Negativa;

2.2.6 - Provade regularidaderelativaà seguridadesocial - INSS, mediante apresentaçãode certidão emitida pela
Secretaria da Receita Federaldo Brasil, ou CertidãoPositiva com efeitos de Negativa.Esta apresentaçãoserá na
forma conjunta com a certidão da Fazenda Federal;

2.2.7 - CertidãoNegativade Débitos Trabalhistas- CNDT, emitida pelo T.S.T. (TribunalSuperiordo Trabalho)-
CertidãoNegativa,ou CertidãoPositiva com efeitos de Negativa;

2.2.8 - CertidãoNegativado Cadastro Nacional de CondenaçõesCíveispor Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade , com data de emissão não superiora 90 (noventa)dias para sua apresentação,CASO NÃO SEJA
APRESENTADA, o Pregoeiroconsultará e emitirá a mesma.

2.2.9 - Certidãoemitida pela Junta Comercial do Estado da Licitante atestando a condição de ME ou EPP -
Microempresaou Empresa de PequenoPorte, se esta for à condição da licitante, caso oportunoe necessário;

2.3 - DA QUALIFICAÇÃOECONÔMICAE FINANCEIRA
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2.3.1 - CertidãoNegativade Falência e Concordata/RecuperaçãoJudicial e Extrajudicial, expedida pelo Cartório
Distribuidorda Comarca da licitante, com data de emissão não superiora 90 (noventa)dias para sua apresentação.

2.4 - DAS DECLARAÇÕES

2.4.1 - Declaraçãode que a empresa licitante não possui em seu quadrode pessoal, empregadomenor de 18
(dezoito) anos em trabalhonoturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquertrabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)anos, nos termos do inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666/93;

2.4.2 - Declaraçãoda inexistência de qualquerfato impeditivopara a habilitação da licitante no presente processo
licitatório;

2.5 - MICROEMPRESAS(ME) E EMPRESASDE PEQUENOPORTE (EPP)

2.5.1 - Às MEs e EPPs será concedido os benefíciosda LC 123/2006e posteriores alterações, no que couber;

2.5.2 - A ME e EPP que desejar o alcance dos benefíciosda LC 123/2006deveráinformar, formalmentea sua
condição no início da Sessão de aberturae julgamentoda documentação.Se não o fizer será interpretadocomo
renúncia tácita aos benefíciosconcedidos.

3 - DO JULGAMENTO

3.1 - A licitação será julgada pelo MENORPREÇOpor ITEM apresentado,como consta na descrição do Anexo I do
Edital;

3.1.1 - Os critérios de desempate, no que couber, serão aqueles estatuídos no § 3º, art. 45 da LC 123/2006e no §
2º, do art. 45 da Lei nº 8.666/93, conformeo caso;

3.2 - Em atendimentoao disposto no inciso III do art. 48 da LC 147/2014, ficam reservadosos itens compreendidos
entre o ITEM nº 01 e o ITEM nº 19 para serem contratados somente com ME (microempresas)ou EPP (empresas
de pequenoporte).

3.2.1 - Não havendoa participação de ME ou EPP nesta licitação os referidositens, os mesmos poderãoser
contratados com empresas não enquadradasnestas condições.

3.2.2 - Os demais itens são abertos a todas as empresas.

4 - DO VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃOE FORMA DE PAGAMENTO

4.1 - O valortotal máximo para fornecero(s) produto(s)constantes desta licitação fica estipulado em R$ 225.848,72
(duzentos e vinte e cinco mil, oitocentose quarenta e oito reais e setenta e dois centavos).

4.1.1 - O valormáximo a ser pago nesta licitação está referidono item acima e disposto na tabela do Anexo I.

4.2- O pagamentoserá efetuadoem até 30 (trinta) dias úteis após o fornecimentodo objeto e apresentaçãoda nota
fiscal correspondente,devidamenteconferidae liquidadapela fiscalização do contrato, com a participação do
Departamentode Compras no procedimentoda baixa na execução concluída.

4.3 - Para a efetivaçãodo pagamentoa licitante deveráobrigatoriamenteapresentara sua regularidadejunto ao INSS,
FGTS e Débitos Trabalhistas.

5 - DA APRESENTAÇÃODA PROPOSTA

5.1 - A proposta deveráobrigatoriamenteser apresentadana forma do modelo do Anexo VI, e descrever:

5.1.1 - a marca do produto;

5.1.2 - as condições de entrega;

5.1.3 - as condições de pagamento;

Página 22 de 47



Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG
18.188.219/0001-21

5.1.4 - a validadeda proposta;

5.1.5 - dados bancários para efetivaçãodos pagamentos;

5.1.6 - telefonee/ou e-mail para contato;

5.2 - O objeto deveráser cotado em conformidadecom as especificações constantes no Anexo I, reservando-seao
Pregoeiroe/ou ao Presidente da CPL o direito de desclassificar a licitante que desatendero solicitado.

5.2.1 - A proposta da licitante será imediatamente desclassificadase o valor ofertado for superior ao
máximo descrito por item, conforme valor máximo estipulado para esta licitação.

6 - DO CRITÉRIODE ACEITABILIDADEDA PROPOSTA

6.1 - A proposta somente será avaliada,julgada e classificada se estiverconformea descrição e especificações dos
itens do objeto licitado, e ainda se o valornão for superiorao referidono Anexo I, por item e no somatório.

6.2 - A proposta somente será consideradaaceita e classificada após a verificaçãoe confirmaçãodas exigências do
item anterior, e depois de confirmadaa habilitação da licitante em cumprimento as todas as exigências referidasnos
itens da documentação.

7 - DOS DOCUMENTOSREFERENTESÀ HABILITAÇÃO

7.1 - A licitante vencedorado certame deveráenviaros documentos relativosà habilitação pelo e-mail
compras@saolourenco.mg.gov.brou pelo telefax nº (35) 3339.2781impreterivelmenteno prazo máximo de 2 (duas)
horas, a contar do encerramentoda sessão de lances;

7.1.1 - O descumprimentodeste item acarretarána imediata inabilitação da empresa licitante;

7.2 - Os documentos originais ou devidamenteautenticados deverão,obrigatoriamente,ser entreguesou enviadosà
Gerência de Compras, Licitações e Contratos no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da sessão pública
virtual, juntamente com a PROPOSTA DE PREÇOS escrita, de forma a cumprir o preceito desta fase processual;

7.2.1 - O descumprimentodeste item acarretarána inabilitação da empresa licitante;

7.3 - Os documentos entreguesque forem autenticados em cartórios localizados no Estado de Minas Gerais
deverão,obrigatoriamente,trazer em todas as suas folhas o selo de autenticação, conformealíneaC, inciso I, art. 11
da Portaria ConjuntaTJMG/CGJ/SEF-MGde 11/03/2005;

7.3.1 - Os documentos autenticados em outros Estados deverãopossuir autenticação em cartório, com o respectivo
selo, na forma da legislação estadual.

7.3.2 - Os documentos que forem entreguespessoalmente ao Pregoeiropoderãoser autenticados no ato, desde que
acompanhadosdos respectivosoriginais.

7.4 - A licitante é a única responsávelpelos documentos apresentadospara sua participação neste certame
licitatório, por isso, respondecivil, administrativae criminalmente pela fidedignidadee exatidão de todos os
documentos apresentados;

7.5 - Localização da Gerência de Compras, Licitações e Contratos: 3º piso do prédio da Prefeitura,Praça Duque
Caxias, 61 - Centro - São Lourenço-MG - CEP: 37.470.000.

8 - DA PUBLICIDADEDOS ATOS ADMINISTRATIVOSE INFORMAÇÕES

8.1 - Este Edital está disponívelno site da PrefeituraMunicipal e onde serão publicados todos os atos
administrativos,recursos, contrarrazões, julgamentos, atas e outros pertinentes desta licitação:
www.saolourenco.mg.gov.br

8.2 - Informaçõespoderãoser solicitadas pelo telefone(35) 3339.2781ou pelo e-mail:
compras@saolourenco.mg.gov.br
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Adalberto da Silva Nogueira
Pregoeiro(a)
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Processo: 0010/2018    Modalidade: Pregão eletrônico    Nº Modalidade: 2

Anexo III

Ficha Técnica Descritiva do Objeto

Lote: 001

Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor Inicial Valor Final

Marreta 0,5 kg com cabo de aço1 unidade 20

Prego com cabeça 19 x 36, pacote com 01 (um) kg2 pacote 50

Estrado de borracha de Alta de isolação. Estrado 
de borracha para isolamento elétrico 20Kv. 
Proporciona segurança em cabines e, suprtando 
cargas de até 20KV. tamanho de 1,0 x 1,0m com 
2,5 cm de altura, a superfície possui textur 
antiderrapante.3 unidade 5

Pá ajuntadeira quadrada nº3 cabo de madeira em Y 
comprimento total 75cm material de aço 
estampado temperado possui pintura para proteção 
contra ferrugem4 unidade 100

Pneu para carrinho de mão 3.50-8. Produto similar 
ao Pneu Maggion Aro 83.50x8 industrial (reforçado) 
- 4 lonas5 unidade 300

Luva proteção, material vaqueta curtida ao cromo, 
tamanho grande, canolongo, tipo 5 
dedos,caracteristicas adicionais classe 2, reforço 
externo palma e polegar, cor bege,6 par 50

Luva de segurança confeccionada em latex  
nitrilico, revestida internamente com flocos de 
algodão, 45 mm de expessura, formarto anatômico, 
palma e dedos antideslizante, garantindo maior 
aderencia  no manuseio de secos ou umido, 
resistencia superior contra agentes quimicos, 
resistencia a abrasão, resistencia contra solventes, 
tamanho G7 par 50

Prumo de latão polido 500 g, caracteristicas 
adicionais cordão nylon e calço guia madeira ou 
plástico, alicação verificação  prumo de parede, 
peso 500 gramas8 unidade 50

Trena de 10 metros., trena com fita feita em aço, 
temperado e corpo em plástico abs, graduação em 
millimetros e polegadas, trava para fixar a fita 
métrica e cinta9 unidade 30

Pontneiro, material aço, comprimento 12 pol, 
aplicação serviços gerais10 unidade 20

Página 25 de 47



Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG
18.188.219/0001-21

Lote: 001

Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor Inicial Valor Final

Tesoura de grama 30cm, cabo madeira com 21,5 
cm, largura 50 cm, altura 30 cm comprimento 15 
cm, material da tesoura  aço  sae 1060, para cerca 
viva jardinagem.11 unidade 20

Mascara de solda de segurança com filtro de 
escurecimento automatico composta de mascara 
de poliamida com carneira, cassete de proteção 
em cristal liquido, 02 lentes em poliamida 
substituíveis, filtro de luz ativado automaticamente 
em contato com o brilho da solda para proteção 
nas tonalidades entre  9 e 13, podendo este ajuste 
ocorrer manualmente, aprovadapelo Ministério do 
Trabalho 12 unidade 5

Vassoura, material cerdas piaçava, cabo de 
madeira , cepa madeira, comprimento cepa 40 cm 
, comprimento cerdas 14 cm, tipo doméstica.13 unidade 200

Oculos, de proteção contra impactos, lente cinza 
ud, haste regulável e com ajuste nas laterais14 unidade 50

Trena com fita de vidro de 50 metros, com 
graduação em milímetros e polegadas15 unidade 10

Fita de sinalização zebrada, plátsica, não adesiva, 
nas cores amarelo e preto com largura de 5 cm e 
comprimento de 20 mts16 rolo 100

Colher de pedreiro 10 pol, 25,4x12,8 rc, em aço 
SAE 1070, dureza entre 42-46 Rc, acabamento em 
pintura eletrostática17 unidade 150

Lápis tipo carpinteiro cor preta18 unidade 200

Cinturão abdominal lombar com alça, resistente e 
confortável acompanha a anatomia do corpo 
oferecendo ajuste perfeito , fabricado em tecido 
resistente  100% algodão, estruturado com 
barbatanas, EVA na parte traseira para proteção e 
sustentação da regiao lombar , ponteada em viés 
de poliester com exclusivo dispositivo 
antideslizante cinstituido de 20 finissimas tiras de 
latex que manterão o cinto ao redor da região 
lomba/abdominal, estrutura com barbatana em 
nylon flexível, corpo 100% algodão, suporte 75% 
poliester/25% elastiodeno/10% lelastano, cor preto. 
Atende a solicitação da NR 17, similar ou superior 
a Espectro19 unidade 12

Corda de seda 14 mm20 unidade 10

Marreta de 5 kg, com cabo21 unidade 5

Marreta de 01 kg, com cabo em madeira22 unidade 15

Marreta de 02 kg, com cabo23 unidade 15

Prego, 17 x 21, pacote com 01 (um) kg24 pacote 50

Prego, 17 x 27, com cabeça, pacote com 01 (um) 
kg25 pacote 50

Prego 18 x 30, com cabeça, pacote com 01 (um) 
kg26 kg 50
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Lote: 001

Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor Inicial Valor Final

PÁ, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO 
MANUTENÇÃO PREDIAL, MATERIAL AÇO 
FORJADO,FORMATO DE BICO, TAMANHO 270 X 
320 MM, COMPRIMENTO CABO 1 M, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OLHO COM 
DIÂMETRO DE 34 MM27 unidade 200

LUVA DE SEGURANÇA ISOLANTE DE 
BORRACHA, CLASSE 00, PARA ALTA TENSÃO, 
TIPO II; CONFECCIONADA EM BORRACHA NA 
COR PRETA DE ACORDO COM AS NORMAS 
ESPECÍFICAS ASTM D120/NBR 10622; 
TAMANHOS: 9, 9 1/2, 10, 10 1/2, 11; COM 
CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA. 
CARACTERÍSTICAS E APLICABILIDADES: PARA 
SER UTILIZADA EM SITUAÇÕES DE RISCO DE 
CHOQUE ELÉTRICO; CLASSE 2, TENSÃO 
MÁXIMA PARA USO DE 500 VOLTS28 par 10

Ponteiro SDS Plus 250mm29 unidade 20

RÉGUA PEDREIRO, MATERIAL ALUMÍNIO, 
COMPRIMENTO 2 M30 unidade 20

RÉGUA PEDREIRO, MATERIAL ALUMÍNIO, 
COMPRIMENTO 3 M31 unidade 20

RODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL 
SUPORTE MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE 
40 CM, COR SUPORTE E CABO NATURAL, 
QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN32 unidade 100

Vestimenta para eletricista composta de calça e 
jaleco (ou macacão), classe de risco 2, material 
tecido tratado, fechamento em velcro, com faixa 
reflexiva e com bolso.33 unidade 10

TALHADEIRA, MATERIAL AÇO, TIPO PLANO, 
COMPRIMENTO MINIMO 25 CM, LARGURA DA 
PONTA 30 MM.34 unidade 20

VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, 
MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA 
MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 20 CM, 
COMPRIMENTO CERDAS 15 CM, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, 
TIPO DOMÉSTICA35 unidade 300

Balde de plástico para pedreiro com capacidade de 
12 litros, preferencialmente com marcador de 
volume.36 unidade 100

BROCHA PARA PINTURA QUADRADA37 unidade 50

ESCOVA, MATERIAL AÇO, QUANTIDADE FIOS 
AÇO 4 FILEIRAS, APLICAÇÃO LIMPEZA 
GERAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 
CABO38 unidade 50

ESQUADRO EM AÇO, Base de metal, 
Acabamento em verniz para resistir à corrosão, 
Comprimento de 12"39 unidade 100
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Lote: 001

Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor Inicial Valor Final

GARRAFÃO, MATERIAL TÉRMICO, 
CAPACIDADE 5 L, APLICAÇÃO LÍQUIDOS 
QUENTES E FRIOS, COR AZUL, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ROSCADA40 unidade 30

NÍVEL DE MADEIRA 35 CM COM 02 BOLHAS41 unidade 100

LIXA PARA FERRO Nº 6042 unidade 300

Lixa de Ferro nº 8043 unidade 300

Lixa de Ferro nº 10044 unidade 300

Lixa de Ferro nº 12045 unidade 300

Lixa de Ferro nº 180, similar ou superior a grana46 unidade 300

TALABARTE DE SALVAMENTO E SEGURANCA, 
POSICIONAMENTO E TRAVA-QUEDAS; 
CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO 
PARAQUEDISTA / ABDOMINAL 
CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER DE 
ALTA TENACIDADE; COM ACOLCHOAMENTO 
NA CINTURA E PERNAS COM DESIGN QUE 
PROPORCIONEM MELHOR CONFORTO, COM 5 
ELEMENTOS DE ENGATE EM AÇO, SENDO 1 
COM DIRECIONADOR DE FITAS PARA OS 
OMBROS LOCALIZADO NO DORSO E 1 
LOCALIZADO NA REGIÃO PEITORAL, AMBOS 
CONTRA QUEDAS A . PARA POSICIONAMENTO 
E RESTRIÇÃO, 2 NAS LATERAIS DO CINTURÃO 
ABDOMINAL; COM 5 FIVELAS EM AÇO, SENDO 
03 DE REGULAGEM E FECHAMENTO, 
LOCALIZADA 01 NO FRONTAL DO 
SUSPENSÓRIO E 02 NA REGIÃO DA CINTURA; 
02 FIVELAS DE FECHAMENTO E ENCAIXE 
RÁPIDO NA REGIÃO DAS COXAS; PARA 
PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE 
QUEDAS DE ATIVIDADES EM ALTURA.47 unidade 10

TALHADEIRA TIPO SDS-PLUS PARA 
MARTELETES 250 MM X 48 unidade 20

Cavadeira Articulável com Cabo de Madeira de 
110cm49 unidade 20

Cavadeira reta (10 cm), com cabo de aço. 
Tamanho do Cabo: 150 cm.50 unidade 20

Desempenadeira de aço dentada 12 x 25 cm, 
dentes 8 x 8 mm, cabo fechado de madeira51 unidade 40

Desempenadeira lisa. Especificações técnicas: 
desempenadeira manual, material aço, tipo lisa, 
cabo madeira ergonômico, comprimento 30, largura 
1552 unidade 20

Desempenadeira de plástico frisada17x30. Produto 
similar á Desempenadeira de plástico frisada 17 x 
30 TRAMONTINA.53 unidade 40

ESPÁTULA RÍGIDA DE METAL COM CABO DE 
MADEIRA DE 6CM54 unidade 100

MANGUEIRA DE NÍVEL TRANSPARENTE 
METRO 8MM55 metro 200
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MANGUEIRA JARDIM, MATERIAL PVC 
TRANÇADO EM FIO POLIÉSTER, DIÂMETRO 1/2 
POL, ESPESSURA 2 MM, PRESSÃO MÁXIMA 
10,34 BAR., COR VERDE/CRISTAL56 metro 500

Serrote para poda 12" com cabo de madeira57 unidade 20

ENXADA, MATERIAL AÇO CARBONO, LARGURA 
296 MM, MATERIAL CABO MADEIRA, 
COMPRIMENTO CABO 150 CM58 unidade 200

Cabo de madeira torneado de 1,5 metro de 
eucalipto para enxada.59 unidade 400

CHAVE FENDA 1/4X460 unidade 10

Chave fenda 1/4x661 unidade 10

Chave de fenda: Chave de fenda, material 
cromo-vanádio, medidas 1/8x4" haste 100mm, 
haste niquelada e cromada, ponta fosfatizada DIN 
5264 forma A.62 unidade 10

CHAVE DE FENDA 5/16X863 unidade 10

CHAVE DE FENDA PROFISSIONAL 1/8X6"64 unidade 10

Tinta látex PVA (premium ou standard), na cor 
branco gelo, acabamento fosco, secagem rápida, 
sem odor ou odor suave. Composição básica: 
resina a base de dispersão aquosa de polímeros 
acrílicos e vinílicos, pigmentos isentos de metais 
pesados, cargas inertes, glicóis e tensoativos 
etoxilados e carboxilados, bactericida e fungicida a 
base de isotiazolonas. Diluição: de 30 a 50% em 
água limpa. Secagem: ao toque de 30 a 
60minutos, entre demãos 2h a 4h. Rendimento: de 
300 a 350 m2/demão, balde 18 litros. 
Acondicionada em embalagem metálica contendo 
18 litros. Deverão estar impressas na embalagem: 
Instruções e informações sobre aplicação, 
preparação da superfície, diluição, 
homogeneização, rendimento, secagem, 
advertências, precauções, composição do produto, 
identificação do químico responsável e nº. de 
telefone do serviço de atendimento ao consumidor. 
Não serão aceitas embalagens plásticas e/ou 
informações e instruções impressas em etiquetas, 
com exceção da indicação da cor, validade, lote e 
código de barras. Similar ou superior as marcas: 
Sherwin-Williams, Suvinil e Coral.65 unidade 100
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Tinta acrílica, com as descrições mínimas: tinta 
látex acrílica branca neve 18 litros, fosca, 
componentes água, resina acrílica, pigmentos 
orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido 
viscoso colorido, cor branco neve, prazo validade 
mínimo de 12 meses, aplicação superfícies 
porosas reboco/gesso/concreto/madeira, 
características adicionais rendimento de até 300 
m² por demão ou superior, similar ou superior as 
marcas: glasurit standard.66 unidade 80

Tinta acrílica, para piso, cor vermelha, semi-brilho, 
linha Premium, componentes látex, água, resina e 
pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, 
aplicação superfícies porosas reboco /gesso/ 
concreto/madeira, lata 18 litros. Norma ABNT 
-11702, Referência: Novacor Ultra -Prazo de 
validade da proposta: 60 (sessenta) dias. -Prazo de 
garantia/validade: 12 (doze) meses ou que for 
maior. Similar ou superior a Marca MAZA67 unidade 30

Tinta esmalte sintética na cor branca, acabamento 
brilhante, para superfícies internas e externas de 
madeira e metais. Composição básica: resina 
alquídica à base de óleo vegetal semissecativo, 
pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas 
minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, 
secantes organometálicos. Rendimento: de 40 a 70 
m2/demão/galão 3,6 litros. Diluição, aplicação com 
pincel: de 10% a 15% com aguarrás. Secagem: ao 
toque de 2h a 4h, entre demãos de 8h a 12h, final 
18h a 24h. Acondicionado em embalagem metálica 
contendo 3,6 litros. O produto deverá 
obrigatoriamente ser solúvel em aguarrás. Deverão 
estar impressas na embalagem: Instruções e 
informações sobre aplicação, preparação da 
superfície, diluição, homogeneização, rendimento, 
secagem, advertências, precauções, composição 
do produto, identificação do químico responsável e 
nº. de telefone do serviço de atendimento ao 
consumidor. Não serão aceitas embalagens com 
informações e instruções impressas em etiquetas, 
com exceção da indicação da cor, validade, lote e 
código de barras. Similar ou superior as marcas: 
Sherwin-Williams, Suvinil e Coral.68 unidade 50

Tinta esmalte sintetica, preta, aguarrás, rolo/pincel 
e pistola, interna e externa. Galão 3,6L. OBS: A 
tinta cotada deverá ser de 1ª linha, sendo fornecida 
em embalagem do próprio fabricante, tendo suas 
características descritas na parte externa do galão. 
Quanto ao rendimento e qualidade, o produto 
deverá apresentar características equivalentes, 
similares ou dsuperior as marca: Dacar Esmalte 
Sintético Premium ou Sherwin Williams69 unidade 25

Página 30 de 47



Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG
18.188.219/0001-21

Lote: 001

Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor Inicial Valor Final

Tinta esmalte sintética. Cor: amarela. cobertura 
mínima de 50 m²/galão Galão 3,6L.Galão: 3,6 
litros. OBS: A tinta cotada deverá ser fornecida em 
embalagem do próprio fabricante, tendo suas 
características descritas na parte externa do galão. 
Quanto ao rendimento e qualidade, o produto 
deverá apresentar características equivalentes, 
similares ou superior as marcas Dacar Acrílico 
Premium ou Sherwin Williams.70 unidade 20

Tinta esmalte sintético, cor marrom, galão com 3,6 
litros71 unidade 30

Tinta esmalte sintético, para interior/exterior, cor 
vermelha, acabamento brilhante, embalagem tipo 
galão 3,6 litros, sem cheiro e secagem rápida. 
Similar ou superior as marcas: Suvinil, Coral ou 
Lukscolor.72 unidade 40

Tinta esmalte sintético para interior/exterior, cor 
verde folha, acabamento brilhante, embalagem tipo 
galão com 3,6 litros, sem cheiro e secagem rápida. 
Similar ou superior as marcas: Suvinil, Coral ou 
Lukscolor.73 unidade 60

Gesso, origem mineral, tipo estuque, aspecto físico 
pó, cor branco, aplicação construção civil, valor por 
kg.74 kg 50

Massa corrida, aplicação interna, com 18L75 unidade 20

Verniz cetol, mogno brilhante, alta qualidade, 
extra-rápido, rendimento entre 90 a 120m²/demão, 
galão com 3,6 litros76 unidade 30

Corante, material corante líquido com pigmentos, 
cor amarela, aplicação tintas a base d’água, 
apresentação bisnaga de 50 ml77 unidade 50

Corante, material corante líquido com pigmentos, 
cor azul, aplicação tintas à base d’água, 
apresentação bisnaga de 50 ml78 unidade 50

Corante tinta para uso em tinta Látex,PVA Acrílica 
Base dagua Argamassa, Cera. Aspecto físico 
líquido bisnaga com 50 ml. Cor VERDE. Prazo de 
validade de no mínimo 12 meses contados a partir 
da data de entrega.79 unidade 50

Corante, cor preta líquido com pigmentos,  
aplicação tintas à base d’água, apresentação 
bisnaga de 50 ml80 unidade 50

Corante, cor vermelha  material corante líquido com 
pigmentos, , aplicação tintas à base d’água, 
apresentação bisnaga de 50 ml81 unidade 50

Aspirador pó / água - industrial potência motor 
1.400 w, tensão alimentação 220 v, características 
adicionais: com rodas/equipado com bicos e 
acessórios, aplicação carpetes, estofados e uso 
em geral. Asp1400. Com voltagem a ser definida 
pelo órgão licitante.82 unidade 1
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LIMPA PNEU, PRETINHO, PROTEGE, 
CONSERVA E DÁ BRILHO AOS PNEUS E 
ARTIGOS DE BORRACHA EMBALAGEM DE 5 
LITROS83 galao 30

DETERGENTE DESENGRAXANTE (SOLUPAN) 
5L.84 lata 40

AGENTE DE LIMPEZA, TIPO LIMPA BAÚ, PARA 
LIMPEZA DE CARROCERIAS DE ALUMÍNIO, 
MOTORES, CHASSI, RODAS, AZULEJOS, 
COMPOSIÇÃO ÁCIDO DODECILBENZENO 
SULFÔNICO, ÁCIDO MURIATICO, ÁCIDO 
FLUORÍDRICO, CORANTE CI 75130 E ÁGUA, 
DILUIÇÃO MÍNIMA 1:20. GALÃO 5 LITROS.85 galao 40

DETERGENTE LIMPEZA VEÍCULO DETERGENTE 
LIMPEZA VEÍCULO, NOME 
DETERGENTE/XAMPU(SHAMPOO) 
AUTOMOTIVO - LIMPEZA 5 LITROS.86 lata 40

Cortador de Grama a Gasolina com Recolhedor 
(Tipo Carrinho) - Motor 4 tempos, 5Hp a 7Hp, 173 
cc ; Largura de corte 22 (550 mm); Capac. Tanque 
de combustível 1,5L; Regulagem da altura de corte 
6 posições, ajuste central, roda alta.87 unidade 2

GUINCHO MANUAL DE ALAVANCA TIFOR , 
CAPACIDADE ATÉ 3.200 KG. FABRICADO COM 
CARCAÇA DE ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA 
COQUILHADO, INDICADO PARA ARRASTE DE 
CARGAS.88 unidade 1

Protetor facial (incolor) de segurança, constituído 
de coroa e carneira de material plástico, com 
regulagem de tamanho através de ajuste simples 
ou com catraca e visor de material plástico 
(policarbonato) incolor, tamanho 8 e 10 . Sendo: 15 
Unidades do tamanho 8 e 15 Unidades do tamanho 
10 . Ajustável.89 unidade 6

Motosserra, com as descrições mínimas: A 
gasolina, 2 (dois) tempos, com sistema 
antivibratório, compensador, potencia de 3,5 cv e 
40cm, 16 de sabre90 unidade 3

Protetor auditivo tipo concha: com NRRsf mínimo 
de 23 dB, constituído por duas conchas em 
plástico, contendo almofadas de espuma em suas 
laterais e em seu interior. Deve possuir uma haste 
em plástico rígido que mantem as conchas 
firmemente seladas contra a região das orelhas do 
usuário e que sustenta as conchas.Confeccionado 
de acordo com a norma ANSI.S12.6/1997 - Método 
B - Método do Ouvido Real - Colocação pelo 
Ouvinte. Informar marca, modelo, referência do 
fabricante e Certificado de Aprovação - C.A para 
aprovação. Marca/modelo de referência: 3M, 
modelo Pomp Muffler, CA 14235.91 unidade 5
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Perneira de segurança confeccionada em duas 
camadas de laminado de PVC, três talas de aço 
ou três talas de polipropileno ou chapa de aço na 
parte frontal, com ou sem proteção em 
polipropileno no joelho presa através de solda 
eletrônica e fecho plástico para ajustes, com ou 
sem metatarso, fechamento nas bordas por meio 
de viés em material sintético, fechamento total em velcro.92 unidade 5

RASTELO VASSOURA TIPO ANCINHO EM 
PLÁSTICO COM CABO93 unidade 10

SERROTE DE PODA. LÂMINA EM AÇO ALTO 
CARBONO TEMPERADO E LIXADO. CABO DE 
MADEIRA ERGONÔMICO E ENVERNIZADO. 
DENTES TRAVADOS. 5 DENTES POR 
POLEGADA. PROTEÇÃO PLÁSTICA PARA OS 
DENTES. TAMANHO: 14,. MEDIDAS (MM): 88,0 X 
494,0 X 21,0 .94 unidade 5

FIO, MATERIAL NYLON, BITOLA 2,40 MM, COR 
LARANJA, APLICAÇÃO ROÇADEIRA COSTAL 
MOTORIZADA95 metro 6000

AVENTAL DE PROTECAO, EM RASPA DE 
COURO DE PRIMEIRA QUALIDADE CURTIDA AO 
CROMO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M 
DE COMPRIMENTO X 0.60M DE LARGURA, 
PROTECAO DO USUARIO CONTRA AGENTES 
ABRASIVOS, SOLDAGENS E SIMILARES, SEM 
MANGA, SEM GOLA, FECHAMENTO ATRAVES 
DE TIRAS EM RASPA,NO PESCOCO E NA 
CINTURA C/FIVELA DE TRAVA AUTOMATICA EM 
LATAO NIQUELADO, PRESAS POR MEIO DE 
ARREBITES E COSTURAS COM LINHADE 
ALGODAO Nº 40/3, COM CERTIFICADO DE 
APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E 
EMPREGO96 unidade 6

Machado cabeça quadrada, tamanho 4.5 com olho 
de 58 x 30 mm e cabo de madeira de 100 cm. 
Dimensões extras (mm): 217,0 x 135,0 x 58,0 x 
30,0 x 1005,0. Peso s/ embalagem (kg): 2,249.97 unidade 23

ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO, 
CAPACIDADE 120 KG, TIPO SAPATA 
ANTIDERRAPANTE, TIPO DEGRAUS 2 X 12, 
QUANTIDADE DEGRAUS 12 UN, ALTURA 
FECHADA 3,90 M, ALTURA ABERTA 6,60 M98 unidade 1

TESOURA PARA GRAMA 12 Pol. Tesoura de 
poda, fabricado em aço especial de alta qualidade, 
cabo de madeira, aplicações: cortar grama e 
cercas vivas, medida: 12" Referência: qualidade 
similar TRAPP-TS-1107.99 unidade 3

Foice us c/cabo meia lua100 unidade 2

Lima para motosserra 3/16" (4.8 mm) x 8 ". 
Produto equivalente ou de melhor qualidade que OREGON101 unidade 10
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Joelho 45º soldável de 20mm marrom produzido em 
pvc.102 unidade 100

Joelho 45º soldável de 25mm marrom produzido em 
pvc.103 unidade 100

Fita veda rosca 18mmx50m104 unidade 100

Tê azul soldável e com bucha de latão bolsa 
central 20x1/2" fabricados de PVC, cloreto de 
polivinila cor marrom, temperatura máxima de 
trabalho 20ºC. Pressão de serviço a 20ºC; 
conexões entre 20 e 50mm 7,5Kgf/cm² (75m.c.a) 
conexões emtre 60 e 110mm 10Kgf/cm² 
(100m.c.a). Os produtos devem estar de acordo 
com as normas técnicas NBR 5648 e para instalação NBR 5626)105 unidade 100

Tê azul soldável e com bucha de latão na bolsa 
central 25x3/4" fabricados de PVC, cloreto de 
polivinila cor marrom, temperatura máxima de 
trabalho 20ºC. Pressão de serviço a 20ºC; 
conexões entre 20 e 50mm 7,5Kgf/cm² (75m.c.a) 
conexões emtre 60 e 110mm 10Kgf/cm² 
(100m.c.a). Os produtos devem estar de acordo 
com as normas técnicas NBR 5648 e para 
instalação NBR 5626)106 unidade 100

Tê azul soldável e com bucha de latão bolsa 
central 25x1/2" fabricados de PVC, cloreto de 
polivinila cor marrom, temperatura máxima de 
trabalho 20ºC. Pressão de serviço a 20ºC; 
conexões entre 20 e 50mm 7,5Kgf/cm² (75m.c.a) 
conexões emtre 60 e 110mm 10Kgf/cm² 
(100m.c.a). Os produtos devem estar de acordo 
com as normas técnicas NBR 5648 e para instalação NBR 5626)107 unidade 100

Luva soldável e c/ bucha de latão 20x1/2108 unidade 100

Luva soldável e c/ bucha de latão 25x1/2109 unidade 100

Luva soldável e c/ bucha de latão 25x3/4110 unidade 100

CURVA PVC 90, SOLDÁVEL DE 25 MM111 unidade 100

CURVA PVC 90, SOLDÁVEL DE 20 MM112 unidade 100

CURVA PVC 45, SOLDÁVEL DE 25 MM113 unidade 100

CURVA PVC 45, SOLDÁVEL DE 20 MM114 unidade 100

Caixa DÁgua em Polietileno com Tampa 500 Litros115 unidade 20

TORNEIRA BOIA EM PVC COMPLETA 1/2"116 unidade 20

ADESIVO PLÁSTICO PARA COLAGEM DE 
TUBOS E CONEXÕES DE PVC COM PINCEL, 
175 GRAMAS117 unidade 100

Adaptador PVC com flange e anel 25x3/4. 
Especificações técnicas: Adaptador soldável de 
PVC marrom com flanges e anel para caixa d''água 
para água fria (diâmetro da parte roscável: 3/4"/ 
diâmetro da parte soldável: 25,00mm).118 unidade 20
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ADAPTADOR CURTO 25X3/4. ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS: Adaptador curto de PVC marrom 
Soldável com bolsa e rosca para registro (diâmetro 
da parte roscável: 3/4"/ diâmetro da parte soldável: 
25 mm)119 unidade 20

Prego polido c/c - 15x15 kg120 kilo 50

Trena material aço, largura lamina 25mm, 
comprimento 5 m, caracteristicas adicionais caixa 
plastica resistente, com trava e presilha, G121 unidade 50

Chave de Fenda 3/16 x 5122 Un 10

Chave de Fenda Philips 3/16´ X 6´123 unidade 10

Arco de serra124 unidade 50

Serra lamina starret125 unidade 300

Tinta esmalte sintetico cor branco neve, tinta 
esmalte sintetico com composição de resina 
alquidica a base de oleo vegetal semi-secativo, 
pigmentos organicos e inorganicos, cargas 
minerais inertes (acetinado e fosco), 
hidrocarbonetos alifáticos, secantes 
organometalicos. Não contendo benzeno. galão 
com 3,6 l126 galao 50

Agua raz lata 900 ml127 lata 277

Tinta esmalte sintetico a base de agua acetinado 
cor grafite galão de 3,6 litros128 galão 30

FUNDO SELADOR ACRÍLICO - LATA 18 LITROS129 lata 10

Thinner lata 900 ml130 lata 10

Lixa d água nº 180131 unidade 40

Lixa d´agua - 220132 unidade 40

Lixa de Ferro nº 36133 unidade 40

Rolo de lã de carneiro 23 cm c/ cabo134 unidade 40

Rolo para pintura de espuma em poliester de 5 cm 
com suporte e cabo135 unidade 50

Trincha material cabo de madeira materiais cerdas 
pelo orelha de boi, tamanho 2 1/2 tipo cabo curto136 unidade 40

Rolo de espuma para pintura com cabo em aco 
galvanizado de 9 cm137 unidade 50

"T" de PVC de 25 mm138 unidade 100

"T" de PVC de 20 mm139 unidade 100

Torneira jardim cromada, cano longo, bitola de 1/2 
pol, com sistema de vedação de borracha nitrilica140 unidade 100

Cap de PVC de 25 mm141 unidade 100

Cap de PVC de 20mm142 unidade 100

Luva de PVC de 25 mm143 unidade 100

Luva de PVC de 20 mm144 unidade 3

Joelho de PVC de 25mm145 unidade 100

Joelho de PVC de 20mm146 unidade 100

Engate/Rabicho flexivel de PVC branco, 40 cm, 
para lavatorio147 unidade 100
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Sifão safonado universal 50/40 PVC branco, 40 cm, 
para lavatorio148 unidade 100

Vara de cano de PVC de 25 mm149 unidade 100

Vara de cano de PVC de 20 mm150 unidade 100

Assento para vaso sanitario universal, em 
polipropileno, oval, com tampqa e kit de fixação e 
acabmento liso151 unidade 30

Assento para vaso sanitário universal, soft, com 
tampa e kit de fixação, assento em poliuretano 
(PU) e tampa polipropileno152 unidade 10

Mangeira de jardim, em PVC flexivel, parede dupla, 
1,5 mm, completa com conexão we esguichop 
plástico, 30 metros153 unidade 5

Ventilador de coluna 60 cm .Bi volt Alt.1,70cm / 
Larg.60 cm/Profundidade 35 cm ,contendo 3 
hélices e pesando 6,460 Kg. Material em ferro ,cor 
preto, base de sustentação com aro circular 154 unidade 10

Preço total do lote 

Declaramos para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta 
está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaramos ainda, para todos os fins de direito, estar sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, 
para efeito do disposto na Lei Complementar 123 de 14/12/2006.

Data: ____ / ____ / __________
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Anexo IV

DECLARAÇÃO

A empresa.........................., inscrita no CNPJ/MF sob o n°......................., com sede à ............................., 
nº....., em ..........................., na qualidade de participante da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, 
instaurado por esta Prefeitura Municipal, DECLARA para todos os fins de direito, estar sob o regime de micro-
empresa ME ou empresa de pequeno porte EPP, para efeito do disposto na Lei Complementar 123 de 
14/12/2006.

Nome do Representante Legal
Documento de Identidade
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Anexo V

DECLARAÇÃO

A empresa........................., inscrita no CNPJ/MF sob o n°......................,  com sede à Rua.......................,
nº....., em........................, na qualidade de participante da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, 
instaurado por esta Prefeitura Municipal, DECLARA sob as penalidades da lei, que não existe fato superveniente 
e impeditivo contra sua habilitação no presente processo, assim como se obriga a declarar a ocorrência de fatos 
futuros. DECLARA que preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente ato convo-
catório e responde administrativa, civil e criminalmente pela fidelidade das informações e documentos apresenta-
dos. DECLARA ainda que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho na condição de 
aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal de 1988. DECLARA também não ser 
inidônea para licitar e celebrar contratos com a Administração Pública e que está de pleno acordo com as exigê-
ncias do Edital deste processo.

Nome do Representante Legal
Documento de Identidade
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Processo: 0010/2018    Modalidade: Pregão eletrônico    Nº Modalidade: 2

Anexo VI

Carta Proposta para Fornecimento

Apresentamos nossa proposta para fornecimentodos itens abaixo discriminados, conformeAnexo 01, que integra o
instrumento convocatórioda licitação em epígrafe.

1 - Identificação do Licitante

Razão Social
CNPJ e Inscrição Estadual
Endereço completo
Nome do representantelegal
Documentode Identidadee CPF

2 - CondiçõesGerais

2.1 - A proponentedeclara conhecer os termos do instrumento convocatórioque regem a presente licitação
2.2 - Dos Preços:
2.2.1 - O preço abaixo apresentadose demonstradospela licitante vencedora,deverãoestar readequadosao lance
final, por lote.

Lote: 01

Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor Inicial Valor Total

Preço Total do Lote 

Lote: 02

Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor Inicial Valor Total

Preço Total do Lote 

Página 39 de 47



Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG
18.188.219/0001-21

Lote 03...

2.2.2 - O fornecimentoserá feito como descrito no Anexo II, parte integrantedo instrumento convocatório.
2.2.3 - preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao fornecimento.

Local e data

___________________________________________
Nome do Representante Legal da Empresa

Documento de Identidade
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Processo: 0010/2018    Modalidade: Pregão eletrônico    Nº Modalidade: 2

ATA DE REGISTRODE PREÇOS- FORNECIMENTO

COMPROMISSSO:- Entre as partes retro nomeadase qualificadas, fica ajustado para ser cumprido na execução do
objeto abaixo descrito deste Termo de Compromisso, referentea ATA DE REGISTRODE PREÇOS do processo
epigrafado,conformeconclusão do julgamentona Sessão Pública.

COMPROMITENTE:- SÃO LOURENÇO,pessoa jurídica de direito público interno, atravésdo Poder Executivo, com
sede à Praça Duquede Caxias, número61, CEP 37.470-000,neste ato representadopela sua Prefeita, Célia
Shiguematsu CavalcantiFreitas Lima, portadordo RG MG 8.996.818e do CPF 119.045.448-35.

COMPROMISSÁRIA: ______________________,CNPJ Nº ______________________,sediada à
______________________,___, em ______________________,__, neste ato representadapor
______________________,portadordo RG ______________________e do CPF ______________________.

EMBASAMENTO:- Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.520/2002,Decretos Municipais nº 4355 e nº 4369, e
mediante as cláusulas e condições como a abaixo especificadas:

CLÁUSULAPRIMEIRA- DO OBJETO

1.1 - Registro de preços para futura e eventualcontratação de empresa para fornecimentode ferramentas,
equipamentos, tintas, material de pintura e material de EPI para atenderas necessidades da Secretaria Municipal de
Infraestrutura.

CLÁUSULASEGUNDA- DA EXECUÇÃODO COMPROMISSO - FORNECIMENTO

2.1 - Integrae se vinculaao presente instrumento, o edital do processo licitatório acima epigrafadoe seus respectivos
anexos do processo licitatório nº 0010/2018modalidadePregão eletrônico nº 2, em especial a proposta ofertadapela
COMPROMISSÁRIA,bem ainda outras condições do fornecimentoquanto ao prazo, forma e outros critérios
estabelecidos nos anexos I e II do Edital em referência,como se aqui estivessem transcritos para que possam
produzir seus efeitos legais.

2.2 - A COMPROMISSÁRIAdeveráexecutar o objeto deste Termode Compromissonas condições e especificações
da proposta ofertadae como dispuser a AF - autorização de fornecimento,bem como as demais condições e
obrigaçõesconstantes nos anexos I e II do Edital.

2.3 - Para cada fornecimentoserá emitida uma AF - autorização de fornecimentopara que seja possívelempenhar
aquela despesa e para a emissão da respectivanota de empenhoque representaráo contrato de cada fornecimento,
conformedispõe caput do art. 62, da Lei nº 8.666/93. Por esta NE - nota de empenhose efetivaráa execução da
despesa a ser quitada, externaráe garantiráa contratação entre as partes, bem como da observânciadas normas
aplicáveisà matéria.

2.3.1 - Para cada fornecimento,entregade produtos/materiais,a COMPROMISSÁRIAdeveráfazer anexar a nota
fiscal correspondentee a respectivaAF - autorização de fornecimento,condição para o regular recebimentoe
fiscalização da execução do objeto.

2.3.2 - Esta formalidadee regularidadepara o fornecimentoe recebimentodos materiais/produtosserá condição da

Anexo VII
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preparaçãoe regularidadedo pagamento.

2.4 - Os materiais/produtos entregues em desacordo com a AF - Autorização de Fornecimento, como dispõe a
proposta ofertada pela COMPROMISSÁRIA não serão aceitos e deverãoser substituídos, imediatamente e sem
qualquercusto adicional.

2.4.1 - Não será permitida que COMPROMISÁRIAsubstitua qualquermaterial/produtoque seja inferiorao ofertadona
proposta;

2.5 - O(s) lote(s), e/ou itens do(s) lote(s) do objeto licitado será(ão)conferido(s)no ato da entregae não será (ão)
aceito(s) quandoestiver(em)em desconformidadecom as exigências da AF - Autorização de Fornecimentoe
conformea proposta ofertada.

2.6 - A Gerência de Licitações, Compras e Contraots será a única autorizadapela expedição das autorizações de
fornecimento(AF), se outro Setor ou Servidornão tiversido formalmente,designadocomo responsávelpela
expedição da AF e com comunicação formal pelo COMPROMITENTEa COMPROMISSÁRIA.

2.7 - A COMPROMISSÁRIAnão poderáaceitar e fornecerqualqueritem solicitado sem a respectivaautorização de
fornecimento- AF, pois a Administração COMPROMITENTEnão se responsabilizarápor produtoentreguesem que
esteja devidamenteautorizadona forma prevista.

2.7.1 - A COMPROMISSÁRIA,ao fazer qualquerentregade produtos/materiaissem a respectivaAF - autorização de
fornecimento,estará agindo em desconformidadecom o que está sendo pactuado, motivaçãopara o não pagamento
de despesa não autorizada.

2.8- O(a) servidor(a)municipal designado(a) pela Autoridade Competente será responsável e está devidamente
autorizado(a)pelo recebimentodos produtos/materiaisdo objeto licitado, conformedescrito nos Anexos I e II do
Edital.

2.9 - A entregae recebimentodos produtos/materiais,conformedisposto no Anexo II do Edital referido,direta e
exclusivamenteno endereçoe prazos indicados, nos termos da Autorização de Fornecimento(AF).

CLÁUSULATERCEIRA- DO PRAZODESTECOMPROMISSO

3.1 - O prazo para fornecimentodo objeto deste Termode Compromissoda Ata de Registro de Preços será de ____/
___/_________a ___ /___ /_________

3.2 - Dentro da vigênciado item 3.1, o objeto será fornecidototal ou parcialmente, conformeas necessidades
administrativase como dispuser a Autorizações de Fornecimento- AF, e ainda como exigido nos anexos do Edital
do processo acima epigrafado.

CLÁUSULAQUARTA- DO PREÇOE DO PAGAMENTO

4.1 - O preço do item ou itens constante neste Termode Compromissoque vigorarána sua vigência,corresponderá
ao(s) valor(es)ofertado(s),por lote ou por item, conformedefinidonos Anexos I e II do Edital do processo licitatório
acima epigrafadoou por percentualde desconto ofertado,calculado sobre os preços constantes na(s) tabela(s)
registrada(s),e será (ão) aquele(s)descrito(s) no Anexo Único desta Ata, integrantedeste instrumento.

4.2 - O valorestimado deste Termode Compromissoé de R$ ___________________(______________________).

4.3 - O valorestimado referidono item anterior se refereà estimativa de gastos, por item ou itens, por lote ou lotes e
o respectivosomatório, conformeo caso, para o períodode vigênciadeste Termode Compromissoda Ata de
Registro de Preços.

4.4 - O preço fixo ofertadoe proposto pela COMPROMISSÁRIA,seja por item, itens, lote ou lotes, deveráincluir
todos os custos diretos e indiretos, transporte e entrega, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários,bem como
outros que incidam ou venhama incidir sobre a execução deste Termode Compromisso, de modo a não restar
quaisqueroutros custos por parte do COMPROMITENTE.
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4.4.1 - O preço ofertadoe fixado pela COMPROMISSÁRIApoderáser resultante de desconto em percentuale
constante da tabela registrada, e que também deveráincluir todas as obrigações referidasno item anterior, não
restando qualqueracréscimo no valorregistrado.

4.5 - Os pagamentosserão efetuadosna forma e condições constantes no Anexo II do Edital do processo epigrafado
e na proposta de preço ofertada,por crédito em conta bancária da COMPROMISSÁRIA,no prazo de até 30 (trinta)
dias a contar do recebimentoda respectivanota fiscal, depois de conferida,aceita e liquidadapelo servidor
responsávelpela gerência da Ata de Registro de Preços.

4.6 - Qualquerirregularidadedetectada no fornecimentodo(s) produto(s)/material(ais)pelo servidordesignadopara
fiscalizar da execução deste Termode Compromisso (Gerenteda Ata de Registro de Preços) possibilitará a retenção
do pagamentoà COMPROMISSÁRIAaté o restabelecimentodo pactuado, seja na forma, condições, prazo de
entrega, especificações e/ou qualidadedo objeto contratado, sem prejuízode outras penalidadesprevistasneste
instrumento.

4.7 - Na nota fiscal deveráconstar o valorunitário do produto fornecido,bem como o númerodo processo licitatório e
da modalidade.

4.8 - Deveráestar anexada na nota fiscal, obrigatoriamentea(s) respectiva(s)AF - autorização de fornecimento,
condição para recebimentodo(s) produto(s)requisitado(s),bem como para que o pagamentoseja efetuado.

4.9 - Não será autorizadoqualquerpagamentoreferentea produto(s)/material(ais)entregue(s)em desconformidade
com a AF - autorização de fornecimentoou que tenha havidorecusa pela fiscalização deste Termode Compromisso.

4.9.1 - Tambémnão será autorizadoqualquerpagamentoreferentea produto(s)/material(ais)entregue(s)sem a
respectivaAF, condição para conferênciado fornecimento,mediante os preços registrados e outras condições
requisitadas.

4.10 - Para que o pagamentoseja autorizadoe efetuado,a COMPROMISSÁRIAdeverá,obrigatoriamentemanter
durante toda a execução contratual a sua regularidadepara com INSS, FGTS e Débitos Trabalhistas- CNDT.

4.10.1 - As regularidadesserão conferidasna data da emissão da nota fiscal e também na data do pagamento.
Havendoqualquerirregularidade,o pagamentoserá suspenso até a respectivaregularização.

4.11 - Havendoqualquererro no preenchimentoda nota fiscal ou circunstâncias que impeçam a devidaliquidação da
despesa, haveráa imediata devoluçãoà COMPROMISSÁRIA,pela Gerência de Licitações, Compras e Contratos,
ficando o respectivopagamentosuspenso até que sejam sanadas irregularidadesapontadas, não acarretando
qualqueracréscimo no pagamento;

4.12 - A Administração COMPROMITENTE,no ato do pagamento,efetuaráa retenção na fonte de eventuaistributos
devidos,se a legislação assim o exigir. O valordesta retenção deveráestar destacado na Nota Fiscal.

4.13 - A COMPROMISSÁRIAdeveráencaminhar junto com a nota fiscal, documento que comprovesua opção pela
tributação pelo SIMPLES NACIONAL,e ainda apresentara declaraçãode faturamentoindicando o nívelda tabela de
retenção em que está enquadrada,no que couber, nos termos da Lei Complementarnº 123/2006.

4.14 - A COMPROMISSÁRIAé responsávelpela correção dos dados e valoresapresentados,bem como por
quaisquererros ou omissões constantes nas notas ficais.

4.15 - O pagamentosomente será efetuadopor via bancária, atravésde depósito na conta e agência determinadas
pela COMPROMISSÁRIA.

CLÁUSULAQUINTA - DA DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA
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5.1 - Os recursos necessários ao atendimentodas despesas com as respectivasautorizações de fornecimento(AF)
correrãoà conta das dotações própriasdo orçamento vigente, já descritas no item 17.1 do Edital do processo
epigrafadoe que originoueste Termode Compromissoda Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULASEXTA - DAS OBRIGAÇÕES,RESPONSABILIDADEE DA GARANTIA

6.1 - COMPROMISSÁRIAfica obrigadaao atendimentode todos os pedidos efetuadospelas autorizações de
fornecimento- AF durantea vigênciadeste Termode Compromissoda Ata de Registro de Preços, dentro do prazo e
condições estabelecidas e descritas na AF, durantea vigênciadeste Instrumento.

6.1.1 - O atendimentodeveráse dar com qualidade,presteza, respeito aos prazos e demais condições da proposta
ofertadae aquelas constantes no Anexo II do processo epigrafado,de modo a bem executar o objeto deste
Compromisso.

6.1.2 - A COMPROMISSÁRIAobriga-sea manter a compatibilidadecom todas as obrigaçõesassumidas no
momento da sua habilitação, em especial junto ao:

6.1.2.1 - Regularidadejunto ao Fundo de Garantia por Tempode Serviço- FGTS, mediante apresentaçãode certidão
emitida pela Caixa Econômica Federal, ou CertidãoPositiva com efeitos de Negativa;

6.1.2.2 - Regularidaderelativaà seguridadesocial - INSS, mediante apresentaçãode certidão emitida pela Fazenda
Federalou CertidãoPositiva com efeitos de Negativa;

6.1.2.3 - Regularidadedos Débitos Trabalhistas,com apresentaçãode CertidãoNegativade Débitos Trabalhistas-
CNDT,emitida pelo T.S.T. (TribunalSuperiordo Trabalho)ou CertidãoPositiva com efeitos de Negativa;

6.2 - A COMPROMISSÁRIAse obriga a manter durantea execução deste Compromissoas condições técnicas de
responsabilidadeoperacionais,produtivas,de licenciamento, às normas da ABNT e/ou do INMETRO,no que couber,
bem ainda as situações de habilitação e qualificaçãotécnica exigidas no processo licitatório que deu origem a este
Termode Compromisso, bem como de outras concernentes e exigidas para o fornecimentodo objeto, conforme
condições da proposta de preço ofertadapela COMPROMISSÁRIA.

6.2.1 - Quandoo fornecimentonão corresponderas referidasexigências técnicas, o item ou itens recusados deverão
ser substituídos no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar do recebimentoda notificação, independentemente
da aplicação das penalidadeslegais e aplicáveisà questão.

6.2.2 - A COMPROMISSÁRIAse responsabilizaráem substituir, corrigir ou reparar, item ou itens do objeto fornecido,
conformeo caso, acatando determinaçãoda fiscalização da execução deste Compromisso, com presteza,
disponibilidadee pontualidade,sem qualquercusto adicional e sem prejuízodo prazo já estipulado.

6.3 - A COMPROMISSÁRIAse responsabilizarápor eventuaisvícios ou defeitos que forem constatados nos
materiais/produtosfornecidosdecorrentesdeste Termode Compromissoda Ata de Registro de Preços, assim como
pelos fatos decorrentesde tais vícios ou defeitos após o recebimento, aplicando-seas disposições do Códigode
Defesado Consumidor,no que couber.

6.4 - A COMPROMISSÁRIAdará prazo de garantiados itens do objeto fornecidonão inferiora 6 (seis) meses, contra
vícios ou defeitos de fabricação,a contar da data da nota fiscal, ressalvandoaqueles com prazo maior oferecido
pelos fabricantes.

6.5 - Será da COMPROMISSÁRIAa garantiapela procedência,condições, qualidade,e outros atributos inerentes
aos materiais/produtosfornecidos,bem como pelas normas especificadas pelos órgãos de controle, bem ainda de
outras condições complementares,conformeconsignadas no processo licitatório que embasa este instrumento.

6.6 - A COMPROMISSÁRIAse obriga a manter, durante toda a vigênciadeste instrumento as obrigaçõese
condições assumidas para sua habilitação no processo licitatório em epígrafe,bem como a sua qualificaçãotécnica,
devendocomunicar ao COMPROMITENTE,qualqueralteração que possa comprometero fornecimento.
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6.7 - Os eventuaisprejuízos causados ao COMPROMITENTEou a terceiros, seja por ineficiência ou irregularidades
cometidas na execução das obrigaçõesassumidas no presente Termode Compromissoda Ata de Registro de
Preços, será causa de ressarcimento.

6.7.1 - Ocorrendoa obrigaçãodo ressarcimento, a COMPROMISSÁRIApoderáfazer o pagamentodo valordo
prejuízoapurado,atravésde guia bancária retiradana TesourariaMunicipal ou poderátal valorser ressarcido de
desconto de pagamentoa que a COMPROMISSÁRIAfor credora, prevalecendoa supremacia do interesse público.

6.8 - A COMPROMISSÁRIAfica obrigadaa comparecersempre que solicitada na sede do COMPROMITENTE,
diretamentena Gerência de Licitações, Compras e Contratos e/ou ao DepartamentoRequisitante, em horáriopor
estes estabelecido, a fim de receberou dar instruções sobre a execução do objeto e/ou participar de reuniões.

6.9 - COMPROMISÁRIAfica obrigadaa comunicar a Gerência de Licitações, Compras e Contratos toda e qualquer
alteração de seus dados cadastrais, durantea vigênciadeste Compromissoda Ata de Registro de Preços.

6.10 - O COMPROMITENTEatravésda designaçãode servidor(a)deveráacompanhare fiscalizar a perfeitaexecução
do presente instrumento, lavrando-sea competente comunicação e/ou notificação à COMPROMISSÁRIAquando
houverquaisquer irregularidadese fixando prazo para saná-las.

6.11 - A COMPROMISSÁRIA responde civil, administrativa e criminalmente por danos e prejuízos devidamente
apurados, que da execução ou inexecução do objeto deste Termo de Compromisso vier a causar, direta ou
indiretamente,ao COMPROMITENTEou a terceiros.

6.12 - O COMPROMITENTEnão está obrigadoa se utilizar deste Termode Compromissoda Ata de Registro de
Preços, podendocancelá-lo ou promoverlicitação específica quandojulgar conveniente,nos termos da legislação
pertinente, bem como não está obrigadoadquirirqualquerquantidademínima de itens ou de lotes registrados e
transcritos no Anexo Único deste instrumento.

CLÁUSULASÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃOE DA TRANSFERÊNCIADO COMPROMISSO

7.1 - A fiscalização na execução deste Termode Compromissoserá exercida por servidordesignadopelo
COMPROMITENTE,com atribuições para aferiro fornecimentoe o cumprimento integral das condições aqui
pactuadas com a COMPOMISSÁRIA,tais como os requisitos para o aceite, a recusa ou designaçãode substituição
e/ou correção de item, itens ou de todo o objeto deste Compromisso.

7.2 - A não observânciado item anterior, seja nas condições e prazo estipulados para substituir ou corrigir a
execução pactuada, resultará motivode rescisão do Compromisso, além de outras sanções previstasneste
instrumento.

7.3 - Este Termode Compromissoda Ata de Registro de Preços não poderáser transferidono todo ou em parte, ou
ainda cedido, salvo de interesse público e da Administração, e formalmenteautorizadopelo COMPROMITENTE.

CLÁUSULAOITAVA - DA REVISÃO DE PREÇOS, RESCISÃOE CANCELAMENTO

8.1 - Durantea vigênciadeste Termode Compromissoda Ata de Registro de Preços, os preços registrados não
poderãoser superioresaos praticados no mercado, ficando a COMPROMISSÁRIA,em caso de reduçãodos preços
de mercado, ainda que em caráter temporário,obrigadaa comunicar ao(a) gerenteda Ata de Registro de Preços,
pela Gerência de Licitações, Compras e Contratos, o(s) novo(s)preço(s), que substituirá(ão)o(s) preço(s) então
registrados.

8.2 - Ocorrendoaumento ou reduçãodos preços cotados e registrados, conformea dinâmica do mercado, caberá à
COMPROMISSÁRIAinformare REQUERER,na forma legal, a atualização dos preços registrados junto a Gerência
de Licitações, Compras e Contratos, de modo a manter o equilíbrioeconômico-financeirodo Compromisso.

8.2.1 - O requerimentodeveser instruído com as peças contábeis-financeirasque demonstrem a real situação
apresentada,como também de demonstrativosdo comportamentode mercado, desde que se enquadremnas
hipóteses de fatos imprevisíveisou previsíveis,porém de consequências incalculáveisou de força maior, ou ainda
outras condicionantes que configuremálea econômica, e que possam impedir a regularexecução contratual.
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8.2.2 - A revisãodos preços registrados também poderáocorrer, independentementede solicitação ou requerimento
da COMPROMISSÁRIAem decorrênciade eventualreduçãodaqueles praticados no mercado, cabendoà
Administração Municipal, pela Gerência da Ata de Registro de Preços, atravésda Gerência de Licitações, Compras e
Contratos, tomar as providênciascabíveis,na forma legal;

8.2.3 - Sendo legal e deferidoo requerimento,os preços revisadossomente serão válidosapós a publicação do
despacho da AutoridadeSuperiore publicado no site da PrefeituraMunicipal, como também no Quadrode Avisos e
da preparaçãoe assinatura do respectivotermo aditivo.

8.3 - O presente instrumento da Ata de Registro de Preços poderáser rescindido, caso a COMPROMISSÁRIAnão
cumpra as exigências constantes neste Compromissoe no Edital do processo epigrafadoou quaisqueroutras
hipóteses de inexecução Compromissoassumido, ou ainda se for de justificado interesse público e da
Administração, sendo sempre garantidoo contraditórioe a ampla defesa.

8.3.1 - Tambémpoderáeste Termode Compromissoser rescindido quandoa COMPROMISSÁRIArequerer,por
escrito e com fundamentos,comprovandoestar impossibilitada de cumprir as exigências do Ato Convocatórioque
deu origem a este Termode Compromisso, com antecedênciamínima de 30 (trinta) dias, sem prejuízodas
penalidadesprevistasneste instrumento, conformeo caso.

8.3.2 - A Ata de Registro de Preços que deu origem a Termode Compromissopoderáainda ser cancelada quandoos
preços registrados apresentarem-sesuperioresaos praticados no mercado.

CLÁUSULANONA- DO RECONHECIMENTOE DAS PENALIDADES

9.1 - A COMPROMISÁRIAao assinar este Termode Compromissoda Ata de Registro de Preços, declara
reconheceros direitos da Administração COMPROMITENTE,em caso de Rescisão Administrativa,como dispõe no
art. 77, da Lei n. 8.666/93. Declara também que tem pleno conhecimento de todas as cláusulas e condições aqui
estabelecidas, gerais e peculiares, não podendoinvocarqualquerdesconhecimentoquanto as mesmas, como
elemento impeditivodo perfeitocumprimento da execução do seu objeto.

9.2 - Fica de conhecimento da COMPROMISSÁRIAque as condições de execução do objeto deste Termode
Compromissopodem ser modificadas, em face da superveniênciade normas federaisou municipais sobre a matéria,
ressalvando-seque sempre estará em primeiroplano a supremacia do interesse público.

9.3 - Fica também de conhecimento da COMPROMISSÁRIAque é única responsávelpor documentos apresentados
para a formalizaçãodeste Termode Compromisso, bem como durantea sua execução, por isso, responde
administrativa,civil e criminalmente pela fidelidadede tais informaçõese documentos apresentados.

9.4 - As obrigaçõesestabelecidas quandonão cumpridas, seja total e/ou parcial, como disposto neste instrumento,
sujeitam-se à COMPROMISSÁRIAas sanções previstasnas normas regentes do certame licitatório, antecedentea
este Termode Compromisso, além de multas pelas seguintes condições e nos percentuais:

9.4.1 - 5% (cinco por cento) sobre o valorconstante no item 4.2 pela recusa em assinar o Termode Compromissoda
Ata de registro de Preços;

9.4.2 - 5% (cinco por cento) do valorconstante no item 4.2 pela sua inexecução total;

9.4.3 - 10% (dez por cento) do valorda (AF) - autorização de fornecimento,pela sua inexecução ou atraso na entrega
da requisição;

9.4.4 - 5% (cinco por cento) do valorda (AF) - autorização de fornecimentoquandohouverentregadesconformecom
a requisição.

9.4.5 - 10% (dez por cento) sobre o valorconstante no item 4.2 pela desistência imotivadadeste Termode
Compromisso.

CLÁUSULADÉCIMA- DOS CASOS OMISSOS E DO FORO

10.1 - Nos casos omissos e não previstosneste Termode Compromissoda Ata de Registro de Preços serão
aplicadas às normas e regulamentaçõesvigentes,que também prevalecerãoquandohouverconflitos nas suas
Cláusulas.

10.2 - As partes elegem do Foro da Comarca de SÃO LOURENÇO,para dirimir as questões decorrentesdeste

Página 46 de 47



Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG
18.188.219/0001-21

instrumento, com expressa renúncia de qualqueroutro, por mais privilegiadoque seja.

E, por estarem justas e compromissadas, as partes, assinam este Termode Compromissoda Ata
de Registro de Preços, em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas.

Célia Shiguematsu Cavalcanti Freitas Lima

Contratante Contratada

Visto: 

Testemunhas 

RG
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