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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2017 

MODALIDADE PREGÃO Nº 104/2017 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

 

1. LICITAÇÃO  

 

O Município de Carandaí - MG torna público, para conhecimento dos interessados, que às 09h00min do dia 12 de 

Setembro de 2017, no Prédio da Prefeitura, no Setor de Licitações, situado na Praça Barão de Santa Cecília, nº 68, Centro, 

nesta Cidade, será realizada a sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta Comercial e a 

documentação de Habilitação para o Pregão Presencial nº. 104/2017, do tipo "MENOR PREÇO", CRITÉRIO DE 

JULGAMENTO “MENOR PREÇO POR LOTE", que se regerá pelas disposições da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho 

de 2002, pela Lei 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos. 

2. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

DATA: 12 de Setembro de 2017 

HORA: 09h00min 

LOCAL: sede da Prefeitura Municipal – Praça Barão de Santa Cecília, nº 68, Centro 

OBS: Não será tolerado atraso na entrega de envelopes bem como no Credenciamento. 

3. DO OBJETO 

3.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração, de menor preço por lote, 

para o Registro de Preço para futura e eventual contratação empresa para fornecimento de material elétrico, 

conforme especificação contida no Anexo I deste Edital. 

 
3.1.1. A licitação será subdivida em lotes, conforme tabela constante no Termo de Referência, facultando-se ao licitante a 

participação em quantos lotes for de seu interesse. 
 

3.2 - Em caso de discordância entre as especificações deste objeto descritas na internet e as especificações constantes deste 

Edital, prevalecerão as últimas. 

 

3.3 - “Cota Principal” Cota 01, com cota de 75% (setenta e cinco por cento) do referido montante do objeto está aberto para 

a participação de todos os interessados que militem no ramo de atividade referente ao objeto licitado.  
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3.4 “Cota Reservada”(Cota 02) – Fica reservado a Cota com 25% (vinte e cinco por cento) do referido montante do objeto 

para as Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, sem prejuízo da sua participação quanto ao restante. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

4.1 - Poderão participar da presente licitação os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da 

licitação e que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação. 

 

4.2 - Não poderão participar deste pregão os interessados que se encontrarem em processo de falência, de dissolução, de 

fusão, de cisão ou de incorporação, ou estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com o Município, ou tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

bem como licitantes que se apresentem constituída na forma de empresas em consórcio. E ainda, não poderão participar 

Empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 

responder administrativa ou judicialmente. 

 

4.3 - Para a Cota 02 “Cota Reservada” as interessadas deverão declarar a condição de Microempresa – ME ou Empresa de 

Pequeno Porte – EPP para alcance dos benéficos da Licitação com reserva de cota. 

 

5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

5.1 - Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente pregão, 

protocolizando o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço 

discriminado no preâmbulo deste Edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

5.1.1 - Caso seja acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

 

5.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não apontar as falhas ou irregularidades 

supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a 

comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame. 

 

6. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

6.1 - A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante devidamente munido de 

documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório. 

 

6.2 - Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do procedimento 

licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada. 

 

6.3 - Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: 

 

6.3.1 Documento oficial de identidade; 

6.3.2 Procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de preços e praticar 

todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante, ou documento no quais estejam expressos 

poderes para exercerem direitos e assumir obrigações (a assinatura de quem outorga poderes deverá vir com 

reconhecimento de firma); 

6.3.2.1 Caso o representante for sócio administrador ou proprietário é dispensável o documento citado no item 6.3.2 

6.3.3 Estatuto ou contrato social da empresa. 
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6.3.4 Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a comprovação desta condição será 

efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial e deverá ocorrer quando do credenciamento, sob pena 

de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006 (será considerada a validade de 90 dias desta 

certidão, contados da abertura da sessão). 

6.3.5 Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo abaixo 

 

 
 

6.4 - A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a participação do 

representante da licitante na sessão, para fins de apresentação de lances. 

 

6.5 - O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 

 

6.6 - Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 

 

 

7. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

 

7.1 - No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, após o credenciamento, cada licitante entregará ao 

Pregoeiro e seus auxiliares: 

 

a) 01 (um) envelope contendo a proposta comercial (ENVELOPE Nº 1); e 

 

b) 01 (um) envelope contendo os documentos da habilitação (ENVELOPE Nº 2) 

 

8 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

8.1 - Cada licitante deverá apresentar dois conjuntos de documentos, a saber: “Proposta de Preço” e “Habilitação”. 

 

8.2 - Os conjuntos de documentos relativos à proposta de preço e à habilitação deverão ser entregues separadamente, em 

envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados com o nome da licitante, o número e objeto da licitação e, 

respectivamente, os títulos dos conteúdos "Proposta de Preço" e "Documentos de Habilitação", na forma dos incisos I e II a 

seguir: 

 

I - envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço: 

PREFEITURA MUNICIPAL CARANDAÍ – MG 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2017 

MODALIDADE PREGÃO Nº. 104/2017 

LICITANTE: ___________________________________ 

ENVELOPE Nº 1 (PROPOSTA DE PREÇO) 

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

A empresa ____________, com inscrição no CNPJ n. º ______, sediada na __________ vem declarar sob as penas da 

Lei, atende ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002. 

 

Data e local: ___________________________________ 

Razão Social da Empresa: ___________________________________ 

Nome dos Representantes Legais: ___________________________________ 

Assinatura do Representante Legal: ___________________________________ 

Identificação do Declarante 
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II - envelope contendo os Documentos de Habilitação: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL CARANDAÍ – MG 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2017 

MODALIDADE PREGÃO Nº. 104/2017 

LICITANTE: ___________________________________ 

ENVELOPE Nº 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) 

 

8.3 - Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor do Município, ou por meio de publicação em órgão 

de imprensa oficial. 

 

8.4 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, 

mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das 

propostas de preços. 

 

8.5 - Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo aqueles referentes à proposta de preço 

e à habilitação, além de seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil. 

 

8.6 - O CNPJ indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação deverá ser o mesmo do estabelecimento da 

empresa que emitirá a Fatura. 

 

9. DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº. 1 

 

9.1 - São requisitos da proposta de preço: 

 

a) ser apresentada em língua portuguesa, contendo o número e a modalidade da licitação deste Edital, devendo 

preferencialmente, conter razão social, CNPJ, endereço, número de telefone, número de fax da empresa licitante e 

dados bancários. 

b) conter a assinatura do responsável legal da empresa ou representante devidamente qualificado; 

c) ser elaborada, preferencialmente, nos moldes do Anexo III deste edital; 

d) conter o prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para 

entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93; 

e) no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o lucro e todos os 

custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como 

quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a 

qualquer título. 

f) Cotação por lote, com os valores a ele inerentes.  

g) Descrição, de forma clara e completa, MARCA DO PRODUTO a ser ofertado, do objeto desta licitação e seus 

elementos, com o qual a empresa pretende participar, em conformidade com as especificações deste Edital;  

h) O prazo de entrega dos itens será: conforme solicitações, após emissão da Ordem de Fornecimento ou Autorização; 

i) Local, data, nome do representante legal e sua assinatura; 

j) O Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: transporte (inclusive 

frete), seguro contra todos os riscos existentes, garantia e tributos de qualquer natureza, sendo que aqueles que não 

forem transcritos, serão considerados como já constantes e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 

deste Edital e seus Anexos; 

k) Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados que não 

tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexequível no julgamento das propostas, serão 

considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, 

devendo os bens serem fornecidos sem ônus adicionais; 
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l) A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste 

Edital e seus anexos;  

m) Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do presente Edital e de seus 

Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

n) A especificação não poderá ser alterada, sob pena de desclassificação;  

o) Os preços serão aferidos levando-se conta o menor valor; 

p) Os preços, ainda que ofertados, deverão ter como referência a moeda nacional; 

A grafia dos valores devem conter apenas duas casas decimais após a vírgula (ex: 25,25).  

q) No lote cotado fica obrigada a cotação de todos os itens que nele o compõe. 

 

OBS: Sugere-se aos interessados em participarem do presente certame que junto do envelope de Propostas 

apresentem um Pen drive com a proposta em formato de Excel, conforme modelo disponível no sítio 

eletrônico www.carandai.mg.gov.br 

  

10. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº. 02 

 

PESSOA JURÍDICA: 

 

10.1 - Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará: 

 

10.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou; 

 

10.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se tratando de 

sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores; 

 

10.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

 

10.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

10.1.5 – Cópia do RG e CPF dos sócios.  

 

Obs: As empresas que apresentarem no Credenciamento cópia do RG e CPF autenticadas bem como cópia 

autenticada do Contrato Social na integra, a sua apresentação na documentação de habilitação “Regularidade 

Jurídica” fica facultada.  

 

10.2 - Quanto à REGULARIDADE FISCAL, apresentará: 

 

10.2.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ 

 

10.2.2 - Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

 

10.2.3 - Certidão Negativa de Débito com créditos tributários federais e à dívida ativa da União, incluindo a regularidade 

com as contribuições previdenciárias; 

 

10.2.4 - Prova de Regularidades com as Fazendas Estadual e Municipal, da sede do licitante, ou outra equivalente na forma 

da lei. 
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NOTA: Caso sejam apresentadas Certidões sem indicação expressa do prazo de validade, as  mesmas não serão aceitas se a 

data de suas expedições forem anteriores a 60 (sessenta) dias da  data de abertura dos envelopes contendo documentação e 

proposta comercial, com exceção do documento no item 10.2.1. 

 

10.2.5 Atendendo ainda ao artigo 43 LC 123/2006, devidamente alterado pela LC 147/2014, as microempresas e empresas 

de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida 

para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. Caso haja alguma restrição 

na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa; 

 

10.2.6 A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de  junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

10.3 - Quanto à REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA, apresentará: 

 

10.3.1 - Certidão de Falência emitida por órgão competente com data de emissão de até 90 (noventa) dias antes da abertura 

da sessão. 

 

10.4 - Quanto a REGULARIDADE COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

10.4.1 - Prova de Regularidade com o Ministério do Trabalho, por meio de apresentação de Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas. 

 

10.5 - Quanto a REGULARIDADE TÉCNICA 

 

10.5.1 – Comprovação de capacidade técnica, mediante apresentação de atestado fornecido por pessoas, jurídicas de direito 

público ou privado suficientes à comprovação da aptidão, com objeto compatível ao licitado, na forma do artigo 30, §4º, da 

Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

10.6 - Deverão ainda, as empresas, apresentarem as seguintes declarações: 

 

10.6.1 - Declaração de inexistência ou superveniência de fato impeditiva da habilitação (art. 32, § 2º, Lei 8.666/93), 

conforme modelo abaixo: 

 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO A HABILITAÇÃO 

A empresa ____________, com inscrição no CNPJ n. º ______, sediada na __________ vem declarar sob as penas da 

Lei, na forma do § 2º, artigo 32, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, que até a presente data, inexistem fatos 

supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

  

Data e local: ___________________________________ 

Razão Social da Empresa: ___________________________________ 

Nome dos Representantes Legais: ___________________________________ 

Assinatura do Representante Legal: ___________________________________ 

Identificação do Declarante 
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10.6.2 - Declaração expressa de que concorda com todos os termos deste Edital, conforme modelo abaixo:  

 
 

10.6.3 - Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com 

redação dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da 

Lei, conforme modelo abaixo:  

 

 
 

10.7 - O documento relacionado neste item referir-se-á sempre ao domicílio da empresa. 

 

11. DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PREÇO 

 

11.1 - Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de valor mais baixo e o das 

ofertas com preços de até 10% (dez por cento), superiores àquela, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma 

dos itens subsequentes, até a proclamação do vencedor. 

 

11.2 - Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão os autores das 

melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços 

oferecidos nas propostas escritas. 

 

11.3 - No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão convidados, 

individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da 

proposta classificada de maior preço, até proclamação do vencedor. 

 

11.4 - Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio, para determinação da ordem de 

oferta dos lances. 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

A empresa ____________, com inscrição no CNPJ n. º ______, sediada na __________ vem declarar sob as penas da 

Lei, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, 

de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) ............................................. 

 

Data e local: ___________________________________ 

Razão Social da Empresa: ___________________________________ 

Nome dos Representantes Legais: ___________________________________ 

Assinatura do Representante Legal: ___________________________________ 

Identificação do Declarante 

DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM O EDITAL 

A empresa ____________, com inscrição no CNPJ n. º ______, sediada na __________ vem declarar sob as penas da 

Lei, que concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital. 

  

Data e local: ___________________________________ 

Razão Social da Empresa: ___________________________________ 

Nome dos Representantes Legais: ___________________________________ 

Assinatura do Representante Legal: ___________________________________ 

Identificação do Declarante 
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11.5 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, na ordem decrescente 

dos preços, sendo admitida à disputa para toda a ordem de classificação. 

 

11.6 - É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

 

11.7 - Serão desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista neste edital. 

 

11.8 - Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades previstas 

neste Edital. 

 

11.9 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará a exclusão da Licitante da 

etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 

 

11.10 - Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço unitário e o 

valor estimado para a contratação, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com a proponente, para que seja obtido preço 

melhor. 

 

11.11 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, as LICITANTES manifestarem 

seu desinteresse em apresentar novos lances. 

 

11.12 - Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa – ME ou 

empresa de pequeno porte – EPP e houver proposta apresentada por ME ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor 

proposta, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº. 123/2006. 

 

11.12.1 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

11.12.1.1 – A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento 

dos lances, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena de 

preclusão do exercício do direito de desempate; 

 

11.12.1.2 - Apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior e atendidas as exigências habilitatórias, será 

adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 

 

11.12.1.3 - Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas as 

demais ME e EPP remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput desta condição, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 

11.12.2 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP que se encontrarem no limite estabelecido no 

caput desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresenta melhor 

oferta. 

 

11.13 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor 

da proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances. 

 

11.14 - Será considerado vencedor, o licitante que ao final da disputa de lances, observadas as disposições da Lei 

Complementar nº. 123/2006, ofertar o menor preço. 

 

11.15 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o Pregoeiro 

verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-o com os valores consignados em Planilha de 

Custos, decidindo, motivadamente, a respeito. 
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11.16 - A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarado vencedor a 

LICITANTE que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste edital, com o preço de mercado e que ofertar 

o menor preço por LOTE. 

 

11.17 - Será desclassificada: 

 

a) a proposta que não atender às exigências deste edital; 

 

b) a proposta que apresentar preço excessivo ou manifestamente inexequível. 

 

11.18 - Da sessão pública do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro das 

licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da 

documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos. 

 

11.19 - A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo toda e qualquer informação, acerca do 

objeto, ser esclarecida previamente junto ao Pregoeiro. 

 

11.20 - Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para continuação dos trabalhos, 

devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO 

 

12.1 - Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o Envelope nº 2 – “Habilitação” do licitante cuja proposta 

tenha sido classificada em primeiro lugar. 

 

12.2 - Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas em cartório competente ou por servidor 

designado para o pregão. 

 

12.3 – Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital, será inabilitado, e o pregoeiro 

examinará as ofertas subsequentes e procederá à habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse 

procedimento, sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante 

vencedor. 

 

12.4 – O pregoeiro negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor preço. 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO 

 

13.1 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a LICITANTE será declarada vencedora, sendo-lhe 

adjudicado o objeto do certame. 

 

13.2 - Em caso de desatendimento às exigências de habilitação, o Pregoeiro inabilitará a licitante e examinará as ofertas 

subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que 

atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar com o 

proponente, para que seja obtido o melhor preço. 

 

13.3 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a vencedora, proporcionando, a 

seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso, sob pena 

de decadência do direito por parte da licitante. Constará na ata da Sessão à síntese das razões de recurso apresentadas, bem 

como o registro de que todas as demais Licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestar-se sobre as razões do 
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recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista 

imediata do processo, em secretaria. 

 

14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

14.1 - Tendo a licitante manifestado, motivadamente, a intenção de recorrer na sessão pública do Pregão, terá ela o prazo de 

03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 

 

14.2 - As demais licitantes, já intimadas na sessão pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) dias corridos para 

apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos, em secretária. 

 

14.3 - A manifestação na sessão pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de admissibilidade dos 

recursos. 

 

14.4 - As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao Pregoeiro, no endereço mencionado 

no preâmbulo deste Edital. 

 

14.5 - O início da contagem dos prazos, bem como seu término, dar-se-á sempre em dias úteis. 

 

14.6 - A falta de apresentação de razões, mencionadas no subitem 14.1, importará a decadência do direito de recurso, 

culminando com a adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora. 

 

14.7 - O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

14.8 - A decisão proferida em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, mediante publicação no Átrio do 

Município. 

 

14.9 - Não serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente apresentadas. 

 

15. DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO 

 

15.1 – A contratação será pelo período de 12 meses, admitindo a sua prorrogação nos termos da legislação pertinente. 

 

15.2 – A ATA DE REGISTRO DE PREÇO regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas 

disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alterações posteriores, pelas disposições do Edital e 

pelos preceitos do direito público. 

 

15.3 - Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e na proposta apresentada pelo adjudicatário. 

 

16. DAS OBRIGAÇÕES 

 

16.1 Do Município: 

 

16.1.1. Atestar nas notas fiscais/ faturas o efetivo fornecimento dos produtos objeto desta licitação; 

 

16.1.2. Aplicar à empresa vencedora penalidades, quando for o caso; 

 

16.1.3. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do Contrato; 
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16.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente; 

 

16.1.5. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção. 

 

16.2 - Da Empresa Vencedora: 

 

16.2.1. Fornecer os produtos objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital; 

 

16.2.2. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos vendidos; 

 

16.2.3. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação; 

 

16.2.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo 

do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado; 

 

16.2.5. Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta; 

 

16.2.6. Fornecer o objeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos neste edital. 

 

17. DA EXECUÇÃO 

 

17.1 - A Licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem nas quantidades do material objeto da presente licitação, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da Nota de 

Empenho. 

 

18. DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

 

18.1 - Os produtos objeto do presente edital serão fornecidos pelo preço constante na proposta da licitante vencedora. 

 

18.2 – O pagamento será efetuado mediante apresentação de nota fiscal acompanhada das correspondentes requisições.  

 

18.3 - A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato estiver em total conformidade com as 

especificações exigidas pelo Município, inclusive devendo discriminar as retenções e respectivas bases de incidência 

referente a INSS e ISSQN na execução contratual, na forma da legislação aplicável. 

 

18.4 - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao 

evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 

 

18.5 - As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país, em 03 (três) vias. 

 

18.5.1 Juntamente com a Nota Fiscal, a contratada deverá apresentar o Certificado de regularidade do FGTS, CND do INSS. 

 

18.6 - No ato de assinatura do contrato, a contratada deverá fornecer os dados bancários (banco, agência e nº da conta) para 

depósitos referentes aos pagamentos. 

 

18.7 – O ISSQN se devido será recolhido, na forma do Código Tributário Municipal vigente, caso não haja comprovação do 

recolhimento junto ao Município sede da contratada. 
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18.8 - Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações 

financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de 

reajustamento de preços ou correção monetária. 

 

19. DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO, FISCALIZAÇÃO E DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE 

RECEBIMENTO 

 

19.1 - Os objetos desta licitação, conforme sua natureza, serão entregues e recebidos nos prazos e condições na forma 

estabelecida neste edital e em contrato próprio e serão recebidos conforme reza o art. 73, II, alínea “a” e “b” da Lei 

8.666/93. 

 

19.2 Os itens que compõem o objeto deste pregão serão entregues em perfeitas condições de conservação e uso, recebido 

provisoriamente em local a ser informado junto a Ordem de Fornecimento, para efeito simultâneo ou posterior verificação, 

conforme o caso, da compatibilidade com as especificações pactuadas, envolvendo a qualidade, quantidade, testes de aceite, 

perfeita adequação, resultando no recebimento definitivo.  

 

19.3 A Prefeitura se reserva o direito de recorrer ao fornecedor em caso de verificação posterior de irregularidade no objeto.  

 

19.4 Em caso de não aceitação do objeto deste Pregão fica a Contratada obrigada a retirá-lo e substituí-lo no prazo de 1 

(um) dia, contados da notificação a ser expedida pela Contratante, ou imediatamente, sob pena de incidência nas sanções 

capituladas neste Edital e administrativas estabelecidas pelas Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações.  

 

19.5 O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos das prescrições legais. 

 

19.6 O prazo para entrega será de até 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS contados a partir do envio da Ordem de Fornecimento.  

 

20. REEQUÍLIBRIO ECONÔMICA - FINANCEIRA 

 

20.1 - Os valores constantes da Ata de Registro de Preços poderão ser revistos mediante solicitação da contratada com 

vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, na forma do art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 

8.666/93. 

 

20.2 - As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou 

previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do 

fornecimento. 

 

20.3 - A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada 

entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época. 

 

20.4 - Independentemente da solicitação, o Órgão Gerenciador poderá a qualquer momento reduzir os preços registrados, de 

conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a 

redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da 

publicação. 

 

21. INSTRUMENTALIZAÇÃO DA COMPRA 

 

21.1 - Homologada a licitação pela autoridade competente, o Município emitirá Requisição de Empenho e Ordem de 

Fornecimento, de acordo com as necessidades da Secretaria requisitante. 
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21.2 – O licitante vencedor deverá estar em dia com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, com o FGTS e com o 

INSS. 

 

21.3 - A recusa injustificada do licitante vencedor em entregar os objetos dentro do prazo estabelecido, sujeitá-lo-á a 

aplicação das penalidades prevista na cláusula das SANÇÕES ADMINISTRATIVAS deste edital. 

 

21.4 - A Ordem de Fornecimento e o pedido de empenho poderão ser cancelados pela Administração nas seguintes 

hipóteses: 

 

a) unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 

da Lei 8.666/93 e alterações. 

b) bilateralmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada da CONTRATANTE, após acordo entre as partes. 

c) judicialmente, nos termos da legislação. 

 

22. CONDIÇÕES GERAIS PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

22.1 - Após a adjudicação do seu objeto e a homologação desta licitação, a empresa vencedora assinará a Ata de Registro de 

Preços, junto ao Município, que incluirá as condições estabelecidas neste edital, na Minuta da Ata de Registro de Preços e 

nos demais Anexos, além de outras fixadas na proposta vencedora e necessárias à fiel execução do objeto licitado. 

 

22.2 - A licitante vencedora terá o prazo de 5 (cinco) para assinatura da Ata de Registro de Preços e entrega ao setor de 

compras da Prefeitura de Carandaí ou o mesmo prazo para envio via transportadora (devendo informar o código de 

rastreamento ao setor de compras da Prefeitura de Carandaí), contados a partir do envio via e-mail contendo à respectiva 

Ata. 

 

22.3 – Ocorrendo o descumprimento previsto no item anterior, o Município convocará os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para nova negociação. 

 

22.4 - A licitante deverá manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar a 

contratante imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do compromisso. 

 

23. DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 

 

23.1 - Caberá ao licitante vencedor realizar o objeto desta licitação, de acordo com a proposta apresentada, ficando a seu 

cargo todos os ônus e encargos decorrentes da execução e, especialmente: 

 

a) fornecer os produtos, rigorosamente, nas especificações constantes no Anexo I, parte integrante e indissociável 

deste Edital; 

b) assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes 

desta licitação; 

c) não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta licitação; 

d) comunicar à Prefeitura Municipal os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias 

úteis, após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva comprovação, em até 5 (cinco) dias 

consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados. 

e) arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução 

f) manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas, de acordo 

com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

g) responder por todos os danos e prejuízos decorrentes da paralisação na entrega dos produtos, salvo, na ocorrência 

de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da(s) CONTRATADA (S), desde que devidamente apurados, 
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na forma da legislação vigente e sejam comunicados à Prefeitura Municipal, no prazo máximo de 2 (dois) dias 

úteis da ocorrência; 

h) entregar os produtos de forma eficiente e adequada. 

 

24. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 

 

24.1 – O REGISTRO DO FORNECEDOR poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 3 (três) dias úteis, a 

contar da notificação nas seguintes hipóteses: 

 

24.1.1 – Pelo Município quando: 

 

a) O FORNECEDOR não cumprir as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de Preços; 

b) O FORNECEDOR, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços; 

c) O FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos 

elencados no art. 78 e incisos da Lei nº 8666/93 e alterações posteriores; 

d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

e) Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei nº 8666/93 e 

alterações posteriores. 

 

24.1.2 – Pelo FORNECEDOR, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as 

exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços. 

 

24.2 – O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo que a 

decisão final deverá ser fundamentada. 

 

24.3 – A comunicação do cancelamento do registro do FORNECEDOR, nos casos previstos anteriormente, serão feitas por 

escrito, juntando-se o comprovante do recebimento. 

 

24.4 – No caso do FORNECEDOR encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por 

publicação no Diário Oficial de Minas Gerais, considerando-se cancelado o registro do FORNECEDOR a partir do quinto 

dia útil, contado da publicação. 

 

24.5 – A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do registro de preço, não o desobriga do fornecimento dos 

produtos, até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

facultado o Município a aplicação das penalidades previstas neste instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do 

pedido. 

 

25. DAS PENALIDADES 

 

25.1 - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito 

prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade. 

  

25.1.1 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas e, no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser 

descredenciada por igual período, sem prejuízo da multa prevista no subitem  

 

25.2, e das demais cominações legais. 
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25.3 - A Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades: 

 

I - pela inexecução total ou parcial do acordado através da Nota de Empenho ou Contrato, garantida a defesa prévia: 

 

a) Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho ou Contrato. 

 

b) advertência; 

 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 

02 (dois) anos; 

 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do 

ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

inciso anterior. 

 

25.4 - No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis. 

 

26. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

26.1 - O registro de preço independe de previsão orçamentária; isso porque não há obrigatoriedade de contratação, nos 

termos do Decreto Federal n. 7.892/2013. 

 

27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

27.1 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação referente ao 

presente Edital. 

 

27.2 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste 

Edital e seus anexos. 

 

27.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, observando-

se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Prefeitura. 

 

27.4 - O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, 

de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

 

27.5 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada 

a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

 

27.8 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à aquisição. 

 

27.9 - No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas de preços e 

documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas. 

 

27.10 - Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o juízo da Comarca de 

Carandaí – MG.  
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27.11 - Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o primeiro 

dia útil subsequente, no mesmo local e horário, anteriormente estabelecidos. 

 

27.12 - Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de consulta, por 

escrito, ao Pregoeiro na Prefeitura Municipal, no endereço Praça Barão de Santa Cecília, nº 68, Centro, até 02 (cinco) dias 

anteriores à data de abertura da licitação. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone (32) 33611177, ou através 

do e-mail licitacao@carandai.mg.gov.br. 

 

27.13 - Cópias do Edital e seus anexos serão fornecidas, gratuitamente, nos horários de 09h00min as 11h00min e 13h00 as 

17h00min, no endereço referido no preâmbulo deste Edital.  

 

27.14 - OBS: Sugere-se aos interessados em participarem do presente certame que junto do envelope de Propostas 

apresentem um Pen drive com a proposta em formato de Excel, conforme modelo disponível no sítio eletrônico 

www.carandai.mg.gov.br 

 

27.15 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 

 

27.16 - Fazem parte integrante deste Edital: 

 

- Anexo I – Termo de Referência / Objeto Padrão; 

- Anexo II – Minuta do Contrato 

- Anexo III - Modelo de Proposta de Preços; 

 

 

 

 

Carandaí, 25 de Agosto de 2017. 

 

 

 

 

Gustavo Francos dos Santos 

Pregoeiro  
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO Nº 104/2017 

1 OBJETO:  

 

1.1 Registro de Preço para futura e eventual contratação empresa para fornecimento de material elétrico. 

 
2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO, NATUREZA E VIGÊNCIA:  

 

2.1 A presente contratação fundamenta-se nas disposições da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

2.2 Justifica-se o REGISTRO DE PREÇO dos produtos descritos para atender diversos setores em seus serviços, bem como 

atender os demais setores da Administração Municipal. 

 

2.3 O período de vigência da ata: 12 meses. 

 

3. OBJETO, QUANTIDADE ESTIMADA E ESTIMATIVA DA DESPESA: 

 

3.1 A planilha de preços deverá ser apresentada, baseando-se neste termo de referência: 

 

COTA (01) PRINCIPAL COM 75% 

 

Lote 
Item 

Quant. 
UN de 
Medida 

Descrição Valor 
Unitário Valor Total 

Valor Lote 

Lote 
01 

1.  
200 Unidades 

Abraçadeira comum 1/2” (tipo ômega) R$           
0,30 

R$              
60,00 

R$: 
1.441,30 

2.  
200 Unidades 

Abraçadeira comum 3/4” (tipo ômega) R$           
0,58 

R$           
116,00 

3.  
100 Unidades 

Abraçadeira d 1/2” c/ chaveta R$           
0,67 

R$              
67,00 

4.  
100 Unidades 

Abraçadeira d 1/2” c/ parafuso R$           
0,94 

R$              
94,00 

5.  
100 Unidades 

Abraçadeira d 3/4” c/ chaveta R$           
0,69 

R$              
69,00 

6.  
100 Unidades 

Abraçadeira d 3/4” c/ parafuso R$           
0,81 

R$              
81,00 

7.  

15 Unidades 

Abraçadeira insulok 4,6x100mm t-50r preta-
pcte 100 und 

R$         
10,56 

R$           
158,40 

8.  

15 Unidades 

Abraçadeira insulok 4,6x200mm t-50r preta-
pcte 100 und 

R$         
11,83 

R$           
177,45 

9.  

15 Unidades 

Abraçadeira insulok 4,6x300mm t-50r preta-
pcte 100 und 

R$         
13,23 

R$           
198,45 

10.  

200 Unidades 

Abraçadeira/fixadeira 1/2" p/ eletroduto pvc 
cinza escuro 

R$           
0,96 

R$           
192,00 

11.  

200 Unidades 

Abraçadeira/fixadeira 3/4" p/ eletroduto pvc 
cinza escuro 

R$           
1,14 

R$           
228,00 

Lote 12.  30 Unidades Adaptador p/ 1 tomada - padrão novo  R$           R$           R$: 386,70 
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02 5,45 163,50 

13.  

40 Unidades 

Adaptador t  
Adaptador para tomada tripolar 4 em 1 (3 
pinos para 2 pinos) 

R$           
5,58 

R$           
223,20 

Lote 
03 

14.  
2 Unidades 

Alicate de corte diagonal 8" (200mm) R$         
19,17 

R$              
38,34 

R$: 990,12 

15.  
2 Unidades 

Alicate de pressão 10" 250mm 810-250 R$         
33,76 

R$              
67,52 

16.  
2 Unidades 

Alicate decapador de cabos até 6mm  R$         
33,12 

R$              
66,24 

17.  

18 Unidades 

Alicate multiuso para eletricista 9. 1/2" (240 
mm)  

R$         
23,29 

R$           
419,22 

18.  

2 Unidades 

Alicate prensa terminais tipo pino com 
catraca 0,25 a 6 mm  

R$      
157,67 

R$           
315,34 

19.  
2 Unidades 

Alicate rebitar 10'' 2,4 à 4,8 mm R$         
27,23 

R$              
54,46 

20.  
2 Unidades 

Alicate universal 8" R$         
14,50 

R$              
29,00 

Lote 
04 

21.  
150 Unidades 

Arruela lisa latão 1/2" R$           
3,06 

R$           
459,00 

R$: 808,50 

22.  
150 Unidades 

Arruela lisa latão 1/4" R$           
0,87 

R$           
130,50 

23.  
150 Unidades 

Arruela lisa latão 1/8" R$           
0,22 

R$              
33,00 

24.  
150 Unidades 

Arruela lisa latão 5/16" R$           
0,81 

R$           
121,50 

25.  
150 Unidades 

Arruela lisa latão 5/32" R$           
0,43 

R$              
64,50 

Lote 
05 

 

26.  

70 Unidades 

Base de controle fotoelétrico completo 
Com suporte metálico, tensão de 2500v, 
seção dos cabos 1,5 mm²   

R$           
9,31 

R$           
651,70 

R$: 651,70 

Lote 
06 

27.  

4 Unidades 

Bomba sapo/submersa 440w 110v 

 
Descrição: 

 

- utilizada em poços, cisternas ou rios, para 
bombear água limpa, propiciando ótimo 
desempenho e atingindo grandes elevações 
em baixa potência 
- utilizada em poços (diâmetro interno 
mínimo do poço 8 polegadas = 200mm e 
submersão máxima da bomba de 20 
metros), cisternas ou rios, para bombear 
água limpa (temperatura máxima do líquido 
35ºc), propiciando ótimo desempenho e 
atingindo grandes elevações em baixa 

R$      
298,42 

R$        
1.193,68 

R$: 
2.264,76 



Prefeitura Municipal de Carandaí 
“Um Governo Simples e Para Todos” 

ADM. 2017 – 2020 
 

Prefeitura Municipal de Carandaí – Departamento de Compras e Licitações 

Praça Barão de Santa Cecília, 68 – Centro 

(32) 3361 - 1177 

www.carandai.mg.gov.br  / compras@carandai.mg.gov.br 

 19 

potência 
 
- especificações técnicas: 
saída: 1” 
Potência: 440w 
tensão: 110v 
diâmetro: 165mm 
vazão média é de 700 a 2400 lts/h 
 
- garantia: 6 meses 

 

28.  

4 Unidades 

Bomba sapo/submersa 440w 220v 

 
Descrição: 

 

- utilizada em poços, cisternas ou rios, para 
bombear água limpa, propiciando ótimo 
desempenho e atingindo grandes elevações 
em baixa potência 
- utilizada em poços (diâmetro interno 
mínimo do poço 8 polegadas = 200mm e 
submersão máxima da bomba de 20 
metros), cisternas ou rios, para bombear 
água limpa (temperatura máxima do líquido 
35ºc), propiciando ótimo desempenho e 
atingindo grandes elevações em baixa 
potência 
 
- especificações técnicas: 
saída: 1” 
Potência: 440w 
tensão: 220v 
diâmetro: 165mm 
vazão média é de 700 a 2400 lts/h 
 
- garantia: 6 meses 

 

R$      
267,77 

R$        
1.071,08 

Lote 
07 

29.  

6 Unidades 
Bota cano longo epi eletricista couro par R$      

320,00 
R$        

1.920,00 

R$: 
1.920,00 

Lote 
08 

30.  
20 Unidades 

Botão campainha sx 4201 10a 250 v R$           
8,52 

R$           
170,40 

R$: 170,40 

Lote 
09 

31.  

20 Unidades 

Braço galvanizado eletrolítico com sapata 
1,0mx25mm 

R$         
24,53 

R$           
490,60 

R$: 
3.393,40 

32.  

20 Unidades 

Braço galvanizado eletrolítico com sapata 
1,5mx25mm 

R$         
37,94 

R$           
758,80 

33.  
50 Unidades 

Braço galvanizado eletrolítico com sapata R$         
42,88 

R$        
2.144,00 
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2,0mx25mm 

Lote 
10 

34.  
200 Unidades 

Bucha plástica s- 10 mm s/parafuso R$           
0,34 

R$              
68,00 

R$: 306,00 

35.  
200 Unidades 

Bucha plástica s- 12 mm s/parafuso R$           
0,57 

R$           
114,00 

36.  
200 Unidades 

Bucha plástica s- 4 mm s/parafuso R$           
0,15 

R$              
30,00 

37.  
200 Unidades 

Bucha plástica s- 6 mm s/parafuso R$           
0,15 

R$              
30,00 

38.  
200 Unidades 

Bucha plástica s- 8 mm s/parafuso R$           
0,32 

R$              
64,00 

Lote 
11 

39.  
2 Rolos 

Cabo coaxial rg6 bobina 100m R$         
94,00 

R$           
188,00 

R$: 188,00 

Lote 
12 

 

40.  

200 Metros 

Cabo de cobre nú 10,0mm, rolo com 100m  

Para aterramento 
R$      

295,14 
R$     

59.028,00 

R$: 
525.542,00 

41.  

200 Metros 

Cabo de cobre nú 16,0mm, rolo com 100m  
Para aterramento 

R$      
397,12 

R$     
79.424,00 

42.  

200 Metros 

Cabo de cobre nú 25,0mm, rolo com 100m  
Para aterramento 

R$      
728,75 

R$   
145.750,00 

43.  

200 Metros 

Cabo de cobre nú 35,0mm, rolo com 100m  
Para aterramento 

R$   
1.021,76 

R$   
204.352,00 

44.  

200 Metros 

Cabo de cobre nú 6,0mm, rolo com 100m  
Para aterramento 

R$      
184,94 

R$     
36.988,00 

Lote 
13 

45.  

500 Metros 

Cabo de rede awg 4x24 (internet) 
Material: condutores de cobre, isolados com 
composto especial com marcação no 
isolamento, torcidos em pares e capa 
externa em pvc não propagante a chama. 
Composição: 
- 04 pares trançados; 
- 01 fio de nylon que protege a integridade 
das 08 vias. 
- revestimento / proteção 
- polipropileno de venila (pvc); 
- resistência a poeira, sol e chuva. 

R$           
1,73 

R$           
865,00 

R$: 865,00 

Lote 
14 

46.  

30 Rolos 

Cabo flexível 1,5mm, rolo com 100m  

Cor: preta, azul, vermelho, amarelo ou 

listado de verde amarelo conforme 

solicitado pela administração  

Isolante: pvc  

Condutor: cobre 
R$         

59,74 
R$        

1.792,20 

R$: 
135.059,15 

47.  

50 Rolos 

Cabo flexível 10,0mm, rolo com 100m  
Cor: preta, azul, vermelho, amarelo ou 
listado de verde amarelo conforme solicitado 

R$      
367,80 

R$     
18.390,00 
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pela administração  
Isolante: pvc  
Condutor: cobre 

48.  

30 Rolos 

Cabo flexível 16,0mm, rolo com 100m  

Cor: preta, azul, vermelho, amarelo ou 

listado de verde amarelo conforme 

solicitado pela administração  

Isolante: pvc  
Condutor: cobre 

R$      
490,22 

R$     
14.706,60 

49.  

75 Rolos 

Cabo flexível 2,5mm, rolo com 100m  

Cor: preta, azul, vermelho, amarelo ou 

listado de verde amarelo conforme 

solicitado pela administração  

Isolante: pvc  
Condutor: cobre 

R$         
68,63 

R$        
5.147,25 

50.  

30 Rolos 

Cabo flexível 25,0mm, rolo com 100m  

Cor: preta, azul, vermelho, amarelo ou 

listado de verde amarelo conforme 

solicitado pela administração  

Isolante: pvc  
Condutor: cobre 

R$      
800,00 

R$     
24.000,00 

51.  

20 Rolos 

Cabo flexível 35,0mm, rolo com 100m  

Cor: preta, azul, vermelho, amarelo ou 

listado de verde amarelo conforme 

solicitado pela administração  

Isolante: pvc  
Condutor: cobre 

R$   
1.352,44 

R$     
27.048,80 

52.  

60 Rolos 

Cabo flexível 4,0mm, rolo com 100m  

Cor: preta, azul, vermelho, amarelo ou 

listado de verde amarelo conforme 

solicitado pela administração  

Isolante: pvc  
Condutor: cobre 

R$      
151,54 

R$        
9.092,40 

53.  

10 Rolos 

Cabo flexível 50,0mm, rolo com 100m  

Cor: preta, azul, vermelho, amarelo ou 

listado de verde amarelo conforme 

solicitado pela administração  

Isolante: pvc  
Condutor: cobre 

R$   
2.074,61 

R$     
20.746,10 

54.  
70 Rolos 

Cabo flexível 6,0mm, rolo com 100m  R$      
201,94 

R$     
14.135,80 
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Cor: preta, azul, vermelho, amarelo ou 

listado de verde amarelo conforme 

solicitado pela administração  

Isolante: pvc  
Condutor: cobre 

Lote 
15 

55.  

2 Rolos 

Cabo multiplex duplex aluminio 2 x 16mm 

rolo 100m R$      
404,56 

R$           
809,12 

R$: 809,12 

Lote 
16 

56.  
200 Metros 

Cabo para antena de tv duplo R$           
1,07 

R$           
214,00 

R$: 214,00 

Lote 
17 

57.  

5 Rolos 

CABO PP 2X 2,5 mm, ROLO 100 M 
Condutor: cobre; Isolação em PVC (preto), 2 
vias: veias em cores; cobertura preta 

R$      
216,33 

R$        
1.081,65 

R$: 
90.806,95 

58.  

10 Rolos 

CABO PP 2X4,0 mm ROLO 100 M 
Condutor: cobre; Isolação em PVC (preto), 2 
vias: veias em cores; cobertura preta 

R$      
480,00 

R$        
4.800,00 

59.  

12 Rolos 

CABO PP 2X6,0 mm ROLO 100 M 
Condutor: cobre; Isolação em PVC (preto), 2 
vias: veias em cores; cobertura preta 

R$      
638,00 

R$        
7.656,00 

60.  

5 Rolos 

CABO PP 3X10,0 mm ROLO 100 M 
Condutor: cobre; Isolação em PVC (preto), 3 
vias: veias em cores; cobertura preta 

R$   
1.449,99 

R$        
7.249,95 

61.  

5 Unidades 

CABO PP 3X2,5 mm ROLO 100 M 
Condutor: cobre; Isolação em PVC (preto), 3 
vias: veias em cores; cobertura preta 

R$      
388,30 

R$        
1.941,50 

62.  

5 Rolos 

CABO PP 3X4,0 mm ROLO 100 M 
Condutor: cobre; Isolação em PVC (preto), 3 
vias: veias em cores; cobertura preta 

R$      
580,00 

R$        
2.900,00 

63.  

5 Rolos 

CABO PP 3X6,0 mm ROLO 100 M 
Condutor: cobre; Isolação em PVC (preto), 3 
vias: veias em cores; cobertura preta 

R$      
797,00 

R$        
3.985,00 

64.  

400 Metros 

CABO PP 4X10,0 mm ROLO 100 M 
Condutor: cobre; Isolação em PVC (preto), 4 
vias: veias em cores; cobertura preta 

R$         
24,91 

R$        
9.964,00 

65.  

400 Metros 

CABO PP 4X16,0 mm ROLO 100 M 
Condutor: cobre; Isolação em PVC (preto), 4 
vias: veias em cores; cobertura preta 

R$         
36,00 

R$     
14.400,00 

66.  

400 Metros 

CABO PP 4X25,0 mm ROLO 100 M 
Condutor: cobre; Isolação em PVC (preto), 4 
vias: veias em cores cobertura preta 

R$         
69,02 

R$     
27.608,00 

67.  

5 Rolos 

CABO PP 4X4,0 mm ROLO 100 M 
Condutor: cobre; Isolação em PVC (preto), 4 
vias: veias cores; cobertura preta 

R$      
757,50 

R$        
3.787,50 

68.  5 Rolos CABO PP 4X6,0 mm ROLO 100 M R$   R$        
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Condutor: cobre; Isolação em PVC (preto), 4 
vias: veias em cores; cobertura preta 

1.086,67 5.433,35 

Lote 
18 

69.  

200 Metros 

CABO RÍGIDO 10,0MM 750V  ( Conforme 
norma da ABNT NM 247-3  ) 
Material: Cobre capa de PVC 
Recomendado para instalações industriais, 
comerciais e residenciais de força e de luz, 
embutido em eletrodutos ou sobre 
isoladores. 
OBS: As os fios deverão ser entregues na 
cor solicitada pela administração no ato da 
compra, sendo cor azul, vermelha, preta, 
amarela ou listrado de verde amarela. 

R$      
419,01 

R$     
83.802,00 

R$: 
86.797,50 

70.  

150 Metros 

CABO RÍGIDO 25,0MM 750V ( Conforme 
norma da ABNT NM 247-3  ) 
Material: Cobre capa de PVC 
Recomendado para instalações industriais, 
comerciais e residenciais de força e de luz, 
embutido em eletrodutos ou sobre 
isoladores. 
OBS: As os fios deverão ser entregues na 
cor solicitada pela administração no ato da 
compra, sendo cor azul, vermelha, preta, 
amarela ou listrado de verde amarela. 

R$           
4,08 

R$           
612,00 

71.  

100 Metros 

CABO RÍGIDO 35,0MM 750V ( Conforme 
norma da ABNT NM 247-3  ) 
Condutor de fios de cobre eletrolítico 
Têmpera mole 
Classe 2 de encordoamento 
Isolado em composto termoplástico 
polivinílico (PVC) tipo BWF 
Auto-extingue e não propaga fogo 
Classe térmica 70°C 
Seção nominal do condutor: 35mm² 
Peso: 361g/m 

R$         
12,06 

R$        
1.206,00 

72.  

300 Metros 

CABO RÍGIDO 4,0MM 750V ( Conforme 
norma da ABNT NM 247-3 ) Material: Cobre 
capa de PVC 
Recomendado para instalações industriais, 
comerciais e residenciais de força e de luz, 
embutido em eletrodutos ou sobre 
isoladores.  
OBS: As os fios deverão ser entregues na 
cor solicitada pela administração no ato da 
compra, sendo cor azul, vermelha, preta, 
amarela ou listrado de verde amarela. 

R$           
2,05 

R$           
615,00 
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73.  

250 Metros 

CABO RÍGIDO 6,0MM 750V ( Conforme 
norma da ABNT NM 247-3  ) 
Material: Cobre capa de PVC 
Recomendado para instalações industriais, 
comerciais e residenciais de força e de luz, 
embutido em eletrodutos ou sobre 
isoladores. 
OBS: As os fios deverão ser entregues na 
cor solicitada pela administração no ato da 
compra, sendo cor azul, vermelha, preta, 
amarela ou listrado de verde amarela. 

R$           
2,25 

R$           
562,50 

Lote 
19 

74.  

100 Metros 

Cabo telefonico cci – 1 par 
Bitola de 0,50mm² (24awg) 
Rolo com 200m 

R$         
52,00 

R$        
5.200,00 

R$: 
46.362,00 

75.  

200 Metros 

Cabo telefonico cci – 2 pares 
Bitola de 0,50mm² (24awg) 
Rolo com 100m 

R$         
78,52 

R$     
15.704,00 

76.  

200 Metros 

Cabo telefonico cci – 4 pares 
Bitola de 0,50mm² (24awg) 
Rolo com 100m 

R$      
127,29 

R$     
25.458,00 

Lote 
20 

77.  

500 Metros 

Cabo triplex 10,0mm 
Os cabos multiplexados de 0,6/1kv, são 
reunidos em 1, 2 e 3 condutores fase em 
torno de um condutor neutro. 
Condutor fase: condutor de alumínio, sólido 
ou com encordoamento redondo 
compactado. 
Isolação: camada extrudada de composto 
termofixo de polietileno reticulado – pvc, na 
cor preta. 
Condutor neutro: condutor de alumínio liga 
6201 t81 com encordoamento redondo, não 
isolado.’ 

R$           
4,00 

R$        
2.000,00 

R$: 
4.772,00 

78.  

200 Metros 

Cabo triplex 16,0mm 
Os cabos multiplexados de 0,6/1kv, são 
reunidos em 1, 2 e 3 condutores fase em 
torno de um condutor neutro. 
Condutor fase: condutor de alumínio, sólido 
ou com encordoamento redondo 
compactado. 
Isolação: camada extrudada de composto 
termofixo de polietileno reticulado – pvc, na 
cor preta. 
Condutor neutro: condutor de alumínio liga 
6201 t81 com encordoamento redondo, não 

R$           
4,63 

R$           
926,00 
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isolado.’ 
79.  

100 Metros 

Cabo triplex 25,0mm 
Os cabos multiplexados de 0,6/1kv, são 
reunidos em 1, 2 e 3 condutores fase em 
torno de um condutor neutro. 
Condutor fase: condutor de alumínio, sólido 
ou com encordoamento redondo 
compactado. 
Isolação: camada extrudada de composto 
termofixo de polietileno reticulado – pvc, na 
cor preta. 
Condutor neutro: condutor de alumínio liga 
6201 t81 com encordoamento redondo, não 
isolado.’ 

R$           
7,90 

R$           
790,00 

80.  

100 Metros 

Cabo triplex 35,0mm 
Os cabos multiplexados de 0,6/1kv, são 
reunidos em 1, 2 e 3 condutores fase em 
torno de um condutor neutro. 
Condutor fase: condutor de alumínio, sólido 
ou com encordoamento redondo 
compactado. 
Isolação: pvc, na cor preta 
condutor neutro: condutor de alumínio liga 
6201 t81 com encordoamento redondo, não 
isolado.’ 

R$         
10,56 

R$        
1.056,00 

Lote 
21 

81.  

300 Unidades 

Caixa 91 x 56,5 x 40mm para canaletas de 
20 e 40mm - sistema externo 

R$           
2,86 

R$           
858,00 

R$: 
3.786,00 

82.  

300 Unidades 

Caixa de derivação padrão para canaletas 
de 20, 40 e 50mm - 115 x 72 x 41mm - 
sistema externo 

R$           
9,76 

R$        
2.928,00 

Lote 
22 

83.  
2 Unidades 

Caixa de ferramentas com 7 gavetas azul  R$         
92,39 

R$           
184,78 

R$: 184,78 

Lote 
23 

84.  

400 Unidades 

Caixa de luz pvc 4"x2" de embutir em 
alvenaria  
Cor: preta ou amarela 
Bitola: 4”x2” 
Largura:7,0mm 
Altura: 108,5mm 
Profundidade:47,5mm  

R$           
1,18 

R$           
472,00 R$: 

3.542,00 85.  

200 Unidades 

Caixa de luz pvc 4"x4" de embutir em 
alvenaria 
Cor: preta ou amarela 
Bitola: 4”x4” 
Largura:112 mm 
Altura: 112 mm 
Profundidade:47,5mm  

R$           
1,87 

R$           
374,00 
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86.  

200 Unidades 

Caixa de luz pvc eletroduto roscável 4"x2"  
Cor: preta ou amarela 
Bitola: 4”x2” 
Largura:7,0mm 
Altura: 108,5mm 
Profundidade:47,5mm  

R$           
2,56 

R$           
512,00 

87.  

100 Unidades 

Caixa de luz pvc eletroduto roscável 4"x4"  
Cor: preta ou amarela 
Bitola: 4”x4” 
Largura:112,0mm 
Altura: 112,0mm 
Profundidade:47,5mm 

R$           
3,54 

R$           
354,00 

88.  

300 Unidades 

Caixa de luz pvc octgonal fundo movel de 
embutir teto 
Cor: preta ou amarela 
Bitola: 4”x4”  

R$           
6,10 

R$        
1.830,00 

Lote 
24 

89.  

50 Unidades 

Caixa de passagem elétrica de parede cpt 
20 - embutir 
Largura externa: 240mm 
Altura externa: 240mm 
Profundidade: 85mm 

R$         
33,76 

R$        
1.688,00 

R$: 
1.858,60 

90.  

20 Unidades 

Caixa de passagem em metal de embutir 10 
x 10 x 8 cm 

R$           
8,53 

R$           
170,60 

Lote 
25 

91.  

10 Unidades 

Caixa monofásica ou polifásica cm-01 
Padrão cemig 250 x 160  300 mm 
Norma nd 5.1 - cemig 

R$         
55,13 

R$           
551,30 R$: 

1.386,00 92.  

10 Unidades 

Caixa monofásica ou polifasica cm-02 
Padrão cemig 345 x 210 x 460 mm 
Norma nd 5.1 - cemig 

R$         
83,47 

R$           
834,70 

Lote 
26 

93.  

30 Unidades 

Calha comercial para luminária fluorescente 
1x40w 
Instalação: sobrepor 

R$         
15,00 

R$           
450,00 

R$: 
2.373,00 

94.  

50 Unidades 

Calha comercial para luminária fluorescente 
2x20w 
Instalação: sobrepor 

R$         
16,70 

R$           
835,00 

95.  

50 Unidades 

Calha comercial para luminária fluorescente 
2x40w 
Instalação: sobrepor 

R$         
21,76 

R$        
1.088,00 

Lote 
27 

96.  

20 Unidades 

Campainha cigarra 127v (110v) 
Modelo: cigarra 
Cor: branco 
Tensão: 127v (110v) 
Tipo de fixação: embutir 

R$         
11,69 

R$           
233,80 

R$: 
2.008,72 

97.  

12 Unidades 

Campainha tímpano alarme 150mm 
Usadas em escolas, indústrias, fábricas, 

R$      
147,91 

R$        
1.774,92 
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edifícios, hospitais, bancos etc 
O tímpano de 150mm em alumínio torna o 
produto leve e altamente resistente à 
corrosão 
A campainha é dotada de batente lateral 
externo, 
Resiste ao tempo e é de fácil instalação 
Tímpano:150 mm (6")  
Tensão de funcionamento: 110v ou   220v ( 
não é bivolt ) 
Pressão sonora: até 110 db/m 

Lote 
28 

98.  

300 Unidades 

Canaleta com tampa sem divisão - barra 20 
x 10 x 2.000mm - com adesivo para fixação - 
sistema externo 

R$           
3,88 

R$        
1.164,00 

R$: 
1.164,00 

Lote 
29 

99.  
4 Unidades 

Canivete para eletricista R$         
30,35 

R$           
121,40 

R$: 121,40 

Lote 
30 

100.  

4 Unidades 

Capacete aba total completo com jugular 
eletricista 

R$         
19,12 

R$              
76,48 

R$: 76,48 

Lote 
31 

101.  

20 Unidades 

Capacitor permanente 12,0 ufx250 volts (2 
fios)  

R$           
6,00 

R$           
120,00 

R$: 120,00 

Lote 
32 

102.  

15 Unidades 

Capuz balaclava para eletricista nr 10 risco 2 

retardante a chamas contra arco 

elétrico 

 

Descrição completa: 

Capuz balaclava para eletricista risco 2 (ii) nr 
10 retardante a chamas contra arco elétrico 
em malha 100% algodão retardante à 
chamas para proteção total da cabeça e 
pescoço contra chama direta e calor 
irradiado de arco elétrico .  
Atpv 9,6 cal/cm2   
Gramatura: 220 g/m2  
Tamanho: único. 
 

R$      
161,30 

R$        
2.419,50 

R$: 
2.419,50 

Lote 
33 

103.  

30 Unidades 

Cartela de estanho em fio para solda 1,5mm 

40x60 

 
Descrição: 
 
-com resina 
-carretéis com 500g 

R$         
58,45 

R$        
1.753,50 

R$: 
1.753,50 

http://www.dijotaeletro.com/capacitor-permanente-1/capacitor-permanente-12ufx250-volts-2-fios-codigo-cp-12x250.html
http://www.dijotaeletro.com/capacitor-permanente-1/capacitor-permanente-12ufx250-volts-2-fios-codigo-cp-12x250.html
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-composição de estanho e chumbo: 60x40 
-espessura: 1,5mm 
 
garantia: 
06 meses 

Lote 
34 

104.  

2 Unidades 

Chave de cano modelo americano ( grifo ) 
14" 

R$         
80,18 

R$           
160,36 

R$: 160,36 

Lote 
35 

105.  

4 Unidades 

Chave de teste 3x1 (teste elétrico, chave de 
fenda e chave phillips) 5mm 

R$         
12,65 

R$              
50,60 

R$: 50,60 

Lote 
36 

106.  
2 Unidades 

Chave inglesa ajustável 8" R$         
26,00 

R$              
52,00 

R$: 52,00 

Lote 
37 

107.  

20 Unidades 

Chuveiro ducha elétrica 127v 4500w 
Garantia: 12 meses 
Potência: 4500w 
Tensão: 127v 
Temperatura: 3 
Certificação inmetro 
Componentes: mangueira, ducha manual, 
suporte da ducha manual, manual de 
instruções 
Pressão: mínima: 1 m.c.a / máxima: 40 
m.c.a 
Fixação: parede 
Cor: branco 
Material: termoplásticos, elastômeros e ligas 
metálicas 

R$         
54,98 

R$        
1.099,60 

R$: 
2.409,60 

108.  

20 Unidades 

Chuveiro ducha elétrica 220v 6800 w  
Garantia: 12 meses 
Potência: 6800w 
Tensão: 220v 
Temperatura: 4 
Certificação isso 9001 
Fixação: parede 
Cor: branco 
Material: plástico 

R$         
65,50 

R$        
1.310,00 

Lote 
38 

109.  

2 Unidades 

Cinto de segurança tipo paraquedista 

dielétrico e antichamas com 4 pontos 

de ancoragem 

Descrição do produto:  
- indicado para eletricistas e resgate em 
espaço confinado 
- 4 pontos de ancoragem: dorso, ombros, 
peito, cintura 
- proteção lombar acolchoada, dielétrico, 

R$      
560,00 

R$        
1.120,00 

R$: 
1.436,28 
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antichamas, com 14cm de altura 
- 6 fivelas em aço forjado e galvanizado para 
ajustes dos ombros, peito, cintura e pernas 
- tamanho único e ajuste total 
- material das argolas: copolímero (dielétrico, 
não condutivo) 
- material da fita: aramida 
- medida da fita: 45mm de largura 
 

110.  

2 Unidades 

Cinto eletricista ferramentas 
 
Descrição:  
 
Confeccionado em lona reforçada 
cinto ajustável em nylon com presilha de 
fixação 
possui 3 portas ferramentas e acessórios, 
sendo:  
14 bolsos divisões e alça metálica para 
martelo 
 
especificações técnicas 
peso: 2,5 kg 
 
indicações de uso 
usada para transportar ferramentas. 
 

R$         
62,84 

R$           
125,68 

111.  

2 Unidades 

Cinturão abdominal eletricista nr10 em nylon 
 

Descrição completa: 

Cinto de posicionamento estático 

acolchoado. Possui 2 argolas em "d", 

localizadas na lateral do cinturão e porta 

ferramentas. 

Dados técnicos: cinturão confeccionado em 

cadarço de nylon amarelo ou preto * 

revestimento em espuma * 02 argolas em “d” 

* porta-ferramentas * medida: 90 mm de 

largura utilização do produto cinturão 

utilizado em atividades a mais de 2 metros 

de altura do piso nas quais haja risco de 
R$         

95,30 
R$           

190,60 
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queda do trabalhador. (nr-18.23.3) ideal para 

utilização em atividades de telefonia, tv a 

cabo. 
 
 

Lote 
39 

112.  

50 Unidades 

Conector 10mm² múltiplo barra com 3 
bornes para condutor elétrico 

R$           
4,00 

R$           
200,00 

R$: 553,00 
113.  

50 Unidades 

Conector 4mm² múltiplo barra com 3 bornes 
para condutor elétrico 

R$           
2,41 

R$           
120,50 

114.  

50 Unidades 

Conector 6mm² múltiplo barra com 3 bornes 
para condutor elétrico 

R$           
4,65 

R$           
232,50 

Lote 
40 

115.  
25 Unidades 

Conector bimetálico 10mm R$           
5,56 

R$           
139,00 

R$: 
1.122,85 

116.  
25 Unidades 

Conector bimetálico 16mm R$           
5,75 

R$           
143,75 

117.  
25 Unidades 

Conector bimetálico 25mm R$           
7,05 

R$           
176,25 

118.  
25 Unidades 

Conector bimetálico 35mm R$           
8,61 

R$           
215,25 

119.  
20 Unidades 

Conector bimetálico 50mm R$         
11,18 

R$           
223,60 

120.  
30 Unidades 

Conector bipolar latão 10mm R$           
7,50 

R$           
225,00 

Lote 
41 

121.  

30 Unidades 

Conector de derivação perfurante tipo 

morcego – cdp condutor principal (10 a 95 

mm²) / condutor secundário ( 1,5 a 10 mm²) 

Finalidade: projetado para conexões de 

derivação por perfuração do isolante em 

redes e ramais aéreos de baixa tensão até 

1kv. 

Aplicação: condutores isolados de alumínio 

e/ou cobre com isolações em xlpe / pe (0,6 / 

1 kv) e/ou pvc (750v) de 1,5mm² a 240mm². 

Material: polímero, elastômero e cobre 

eletrolítico 

 
R$           

4,98 
R$           

149,40 

R$: 
3.572,40 

122.  

30 Unidades 

Conector de derivação perfurante tipo 

morcego – cdp condutor principal (10 a 150 
R$         

11,30 
R$           

339,00 
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mm²) / condutor secundário ( 1,5 a 10 mm²) 

Finalidade: projetado para conexões de 

derivação por perfuração do isolante em 

redes e ramais aéreos de baixa tensão até 

1kv. 

Aplicação: condutores isolados de alumínio 

e/ou cobre com isolações em xlpe / pe (0,6 / 

1 kv) e/ou pvc (750v) de 1,5mm² a 240mm². 

Material: polímero, elastômero e cobre 

eletrolítico 

123.  

30 Unidades 

Conector de derivação perfurante tipo 

morcego – cdp condutor principal (16 a 95 

mm²) / condutor secundário ( 4 a 35 mm²) 

Finalidade: projetado para conexões de 

derivação por perfuração do isolante em 

redes e ramais aéreos de baixa tensão até 

1kv. 

Aplicação: condutores isolados de alumínio 

e/ou cobre com isolações em xlpe / pe (0,6 / 

1 kv) e/ou pvc (750v) de 1,5mm² a 240mm². 

Material: polímero, elastômero e cobre 

eletrolítico R$           
9,72 

R$           
291,60 

124.  

30 Unidades 

Conector de derivação perfurante tipo 

morcego – cdp condutor principal (16 a 150 

mm²) / condutor secundário ( 4 a 35 mm²) 

Finalidade: projetado para conexões de 

derivação por perfuração do isolante em 

redes e ramais aéreos de baixa tensão até 

1kv. R$         
10,92 

R$           
327,60 
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Aplicação: condutores isolados de alumínio 

e/ou cobre com isolações em xlpe / pe (0,6 / 

1 kv) e/ou pvc (750v) de 1,5mm² a 240mm². 

Material: polímero, elastômero e cobre 

eletrolítico 

125.  

30 Unidades 

Conector de derivação perfurante tipo 

morcego – cdp condutor principal (25 a 150 

mm²) / condutor secundário ( 25 a 150 mm²) 

Finalidade: projetado para conexões de 

derivação por perfuração do isolante em 

redes e ramais aéreos de baixa tensão até 

1kv. 

Aplicação: condutores isolados de alumínio 

e/ou cobre com isolações em xlpe / pe (0,6 / 

1 kv) e/ou pvc (750v) de 1,5mm² a 240mm². 

Material: polímero, elastômero e cobre 

eletrolítico R$         
16,00 

R$           
480,00 

126.  

30 Unidades 

Conector de derivação perfurante tipo 

morcego – cdp condutor principal (50 a 240 

mm²) / condutor secundário ( 50 a 240 mm²) 

Finalidade: projetado para conexões de 

derivação por perfuração do isolante em 

redes e ramais aéreos de baixa tensão até 

1kv. 

Aplicação: condutores isolados de alumínio 

e/ou cobre com isolações em xlpe / pe (0,6 / 

1 kv) e/ou pvc (750v) de 1,5mm² a 240mm². 

Material: polímero, elastômero e cobre 

eletrolítico R$         
35,22 

R$        
1.056,60 
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127.  

30 Unidades 

Conector de derivação perfurante tipo 

morcego – cdp condutor principal (70 a 240 

mm²) / condutor secundário ( 70 a 240 mm²) 

Finalidade: projetado para conexões de 

derivação por perfuração do isolante em 

redes e ramais aéreos de baixa tensão até 

1kv. 

Aplicação: condutores isolados de alumínio 

e/ou cobre com isolações em xlpe / pe (0,6 / 

1 kv) e/ou pvc (750v) de 1,5mm² a 240mm². 

Material: polímero, elastômero e cobre 

eletrolítico R$         
30,94 

R$           
928,20 

Lote 
42 

128.  

200 Unidades 

Conector rj 45 
Conector rj 45 para conexões diversas 

R$           
0,60 

R$           
120,00 

R$: 120,00 

Lote 
43 

129.  

4 Unidades 

Conjunto uniforme eletricista nr10 risco 1 e 2 

c/ faixa refletiva conjunto calça e 

camisa cinza retardante a chama ( 

antichama ) 

 
Descrição: 
 
Camisa 
  
Tecido fr 100% algodão 8oz (270 g/m²); 
Com faixas refletivas retardantes a chama 
(antichama); 
Fechamento frontal em botões com vista;  
Mangas longas com fechamento em botão 
no punho; 
Gola tipo esporte (italiana) abotoada até em 
cima;  
Bolso superior esquerdo 13cm de largura e 
14 cm de altura, apresenta tampa, 
fechamento com velcro e divisão para 
caneta; 
Costuras reforçadas tipo travete nos pontos 
vulneráveis; 

R$      
224,73 

R$           
898,92 

R$: 898,92 
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Atpv 10,7 cal/cm²; 
Costura reforçada com linha retardante a 
chama 100% meta aramida 
  
Cor: cinza. 
 
Calça 
  
Tecido fr 100% algodão 8oz (290 g/m²); 
Com faixas refletivas retardantes a chama 
(antichama); 
Meio elástico no cós, passantes para cinto, 
pala atrás; 
  
Fechamento em botões com vista; 
Dois bolsos frontais; 
Dois bolsos traseiros; 
Atpv 10,7 cal/cm²; 
Costura reforçada com linha retardante a 
chama 100% meta aramida. 
  
  
Cor: cinza. 

Lote 
44 

130.  

5 Unidades 

Contator eletromagnético 12a/110v: 
Descrição: dispositivo eletromecânico que 
permite, a partir de um circuito de comando, 
efetuar o controle de cargas num circuito de 
potência. Tensão de funcionamento: 127 v. 
Corrente mínima aceitável: 12 a 

R$         
99,02 

R$           
495,10 

R$: 
17.829,70 

131.  

6 Unidades 

Contator eletromagnético 32a/110v: 
Descrição: dispositivo eletromecânico que 
permite, a partir de um circuito de comando, 
efetuar o controle de cargas num circuito de 
potência. Tensão de funcionamento: 127 v. 
Corrente mínima aceitável: 32 a 

R$         
91,90 

R$           
551,40 

132.  

6 Unidades 

Contator eletromagnético 32a/220v: 
Descrição: dispositivo eletromecânico que 
permite, a partir de um circuito de comando, 
efetuar o controle de cargas num circuito de 
potência. Tensão de funcionamento: 
220/230v. 
Corrente mínima aceitável: 32 a 

R$         
93,95 

R$           
563,70 

133.  

15 Unidades 

Contator eletromagnético 40a/220v: 
Descrição: dispositivo eletromecânico que 
permite, a partir de um circuito de comando, 
efetuar o controle de cargas num circuito de 

R$      
125,14 

R$        
1.877,10 
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potência. Tensão de funcionamento: 
220/230 v. 
Corrente mínima aceitável: 40 a 

134.  

15 Unidades 

Contator eletromagnético 50a/220v: 
Descrição: dispositivo eletromecânico que 
permite, a partir de um circuito de comando, 
efetuar o controle de cargas num circuito de 
potência. Tensão de funcionamento: 
220/230 vca. 
Corrente mínima aceitável: 50 a 

R$      
181,54 

R$        
2.723,10 

135.  

15 Unidades 

Contator eletromagnético 65a/220v: 
Descrição: dispositivo eletromecânico que 
permite, a partir de um circuito de comando, 
efetuar o controle de cargas num circuito de 
potência. Tensão de funcionamento: 
220/230 vca. 
Corrente mínima aceitável: 60 a 

R$      
182,01 

R$        
2.730,15 

136.  

15 Unidades 

Contator eletromagnético 80a/220v: 
Descrição: dispositivo eletromecânico que 
permite, a partir de um circuito de comando, 
efetuar o controle de cargas num circuito de 
potência. Tensão de funcionamento: 
220/230 vca. 
Corrente mínima aceitável: 80 a 

R$      
273,11 

R$        
4.096,65 

137.  

15 Unidades 

Contator eletromagnético 95a/220v: 
Descrição: dispositivo eletromecânico que 
permite, a partir de um circuito de comando, 
efetuar o controle de cargas num circuito de 
potência. Tensão de funcionamento: 
220/230 vca. 
Corrente mínima aceitável: 95 a 

R$      
319,50 

R$        
4.792,50 
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COTA (02) DE ATE 25%, conforme inciso III, do art. 48 da da Lei Complementar 147/2014. 

 

 

Lote 
45 

138.  
100 Unidades 

Curva 180° para eletroduto roscável 1  R$           
6,42 

R$           
642,00 

R$: 
3.205,00 

139.  
100 Unidades 

Curva 180° para eletroduto roscável 3/4 R$           
3,61 

R$           
361,00 

140.  

100 Unidades 

Curva 90° curta para eletroduto roscável 1 
1/2 R$           

8,71 
R$           

871,00 

141.  
100 Unidades 

Curva 90° curta para eletroduto roscável 1/2 R$           
2,47 

R$           
247,00 

142.  
100 Unidades 

Curva 90° curta para eletroduto roscável 3/4 R$           
2,60 

R$           
260,00 

143.  
100 Unidades 

Curva 90° para eletroduto roscável 1 1/2 R$           
2,82 

R$           
282,00 

144.  
100 Unidades 

Curva 90° para eletroduto roscável 1/2 R$           
2,82 

R$           
282,00 

145.  
100 Unidades 

Curva 90° para eletroduto roscável 3/4 R$           
2,60 

R$           
260,00 

Lote 
46 

146.  

35 Unidades 

Disjuntor bipolar 10a 220v/380v 
Características técnicas: termomagnético 
padrão bolt-on 
Material: plástico e metal 

R$         
28,72 

R$        
1.005,20 

R$: 
5.006,05 

147.  

35 Unidades 

Disjuntor bipolar din 30a branco 220v/380v 
Características técnicas: termomagnético 
padrão din. 
Material: plástico e metal 
Embalagem: sem embalagem 
Garantia: 2 anos 

R$         
19,17 

R$           
670,95 

148.  

35 Unidades 

Disjuntor bipolar din 50a branco 220v/380v 
Características técnicas: termomagnético 
padrão din. 
Material: plástico e metal 
Embalagem: sem embalagem 
Garantia: 2 anos 

R$         
48,29 

R$        
1.690,15 

149.  

35 Unidades 

Disjuntor bipolar din 60a branco 220v/380v 
Características técnicas: termomagnético 
padrão din. 
Material: plástico e metal 
Embalagem: sem embalagem 
Garantia: 2 anos 

R$         
46,85 

R$        
1.639,75 

Lote 
47 

150.  

35 Unidades 

Disjuntor din curva b 10a monopolar 
Componentes(s): peça única 
Composição: termoplástico e ligação por 
bornes de estribo. 

R$         
11,76 

R$           
411,60 

R$: 
1.324,05 
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Formas de utilização: utilizado para proteção 
do circuito elétrico. 
Características técnicas: produto feito de 
material magnético e com ligação por bornes 
de estribo. 

151.  

35 Unidades 

Disjuntor din curva b 20a monopolar 
Componentes(s): peça única 
Composição: termoplástico e ligação por 
bornes de estribo. 
Formas de utilização: utilizado para proteção 
do circuito elétrico. 
Características técnicas: produto feito de 
material magnético e com ligação por bornes 
de estribo. 

R$           
7,45 

R$           
260,75 

152.  

35 Unidades 

Disjuntor din curva b 25a monopolar 
Componentes (s): peça única 
Composição: termoplástico e ligação por 
bornes de estribo. 
Formas de utilização: utilizado para proteção 
do circuito elétrico. 
Características técnicas: produto feito de 
material magnético e com ligação por bornes 
de estribo. 

R$           
9,65 

R$           
337,75 

153.  

35 Unidades 

Disjuntor din curva b 32a monopolar 
Componentes (s): peça única 
Composição: termoplástico e ligação por 
bornes de estribo. 
Formas de utilização: utilizado para proteção 
do circuito elétrico. 
Características técnicas: produto feito de 
material magnético e com ligação por bornes 
de estribo. 

R$           
8,97 

R$           
313,95 

Lote 
48 

154.  

40 Unidades 

Disjuntor termomagnético bipolar 25a 
Frequência: 50/60hz 

R$         
19,91 

R$           
796,40 

R$: 
4.511,20 

155.  

40 Unidades 

Disjuntor termomagnético bipolar 35a 
Frequência: 50/60hz 

R$         
38,00 

R$        
1.520,00 

156.  

20 Unidades 

Disjuntor termomagnético bipolar 40a 
Frequência: 50/60hz 

R$         
15,14 

R$           
302,80 

157.  

20 Unidades 

Disjuntor termomagnético bipolar 50a 
Frequência: 50/60hz 

R$         
35,00 

R$           
700,00 

158.  

20 Unidades 

Disjuntor termomagnético bipolar 60a 
Frequência: 50/60hz 

R$         
27,00 

R$           
540,00 

159.  

20 Unidades 

Disjuntor termomagnético bipolar 70a 
Frequência: 50/60hz 

R$         
32,60 

R$           
652,00 

Lote 
49 

160.  
35 Unidades 

Disjuntor termomagnético monopolar 10a R$           
7,38 

R$           
258,30 

R$: 
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Frequência: 50/60hz 2.902,65 
161.  

35 Unidades 

Disjuntor termomagnético monopolar 15a 
Frequência: 50/60hz 

R$           
8,35 

R$           
292,25 

162.  

35 Unidades 

Disjuntor termomagnético monopolar 20a 
Frequência: 50/60hz 

R$           
8,44 

R$           
295,40 

163.  

35 Unidades 

Disjuntor termomagnético monopolar 25a 
Frequência: 50/60hz 

R$           
9,55 

R$           
334,25 

164.  

35 Unidades 

Disjuntor termomagnético monopolar 30a 
Frequência: 50/60hz 

R$         
11,81 

R$           
413,35 

165.  

35 Unidades 

Disjuntor termomagnético monopolar 35a 
Frequência: 50/60hz 

R$         
10,06 

R$           
352,10 

166.  

35 Unidades 

Disjuntor termomagnético monopolar 40a 
Frequência: 50/60hz 

R$         
11,92 

R$           
417,20 

167.  

20 Unidades 

Disjuntor termomagnético monopolar 50a 
Frequência: 50/60hz 

R$         
11,55 

R$           
231,00 

168.  

20 Unidades 

Disjuntor termomagnético monopolar 60a 
Frequência: 50/60hz 

R$         
15,44 

R$           
308,80 

Lote 
50 

169.  

10 Unidades 

Disjuntor termomagnético tripolar 100a 
Disjuntor residencial, com elemento de 
proteção térmico e magnético fixo em 3 
pólos 

R$         
69,84 

R$           
698,40 

R$: 
6.668,15 

170.  

5 Unidades 

Disjuntor termomagnético tripolar 200a 
Disjuntor termomagnético trifásico; 

R$      
358,59 

R$        
1.792,95 

171.  

5 Unidades 

Disjuntor termomagnético tripolar 250a 
Disjuntor termomagnético trifásico; 

R$      
390,00 

R$        
1.950,00 

172.  

20 Unidades 

Disjuntor termomagnético tripolar 50a 
Disjuntor termomagnético trifásico; 

R$         
45,34 

R$           
906,80 

173.  

20 Unidades 

Disjuntor termomagnético tripolar 60a 
Disjuntor termomagnético trifásico;. 

R$         
66,00 

R$        
1.320,00 

Lote 
51 

174.  

35 Unidades 

ELETRODUTO CORRUGADO DN 20 mm, 

AMARELA, ROLO COM 50 M 

Material: PVC 
R$         

44,60 
R$        

1.561,00 

R$: 
7.885,10 

175.  

30 Unidades 

ELETRODUTO CORRUGADO DN 25 mm, 

AMARELA, ROLO COM 50 M  

Material: PVC 
R$         

60,28 
R$        

1.808,40 

176.  

20 Unidades 

ELETRODUTO CORRUGADO DN 32 mm, 

AMARELA, ROLO COM 50 M 

Material: PVC 
R$         

61,31 
R$        

1.226,20 

177.  

100 Unidades 

Eletroduto roscavel pvc 1 1/2 3mt 

Feito em pvc, tem 3 metros de comprimento 

e é utilizado em obras para proteger as 

instalações elétricas. 
R$         

18,50 
R$        

1.850,00 

178.  150 Unidades Eletroduto roscavel pvc 1/2 3mt R$           R$           



Prefeitura Municipal de Carandaí 
“Um Governo Simples e Para Todos” 

ADM. 2017 – 2020 
 

Prefeitura Municipal de Carandaí – Departamento de Compras e Licitações 

Praça Barão de Santa Cecília, 68 – Centro 

(32) 3361 - 1177 

www.carandai.mg.gov.br  / compras@carandai.mg.gov.br 

 39 

Feito em pvc, tem 3 metros de comprimento 
e é utilizado em obras para proteger as 
instalações elétricas. 

5,25 787,50 

179.  

100 Unidades 

Eletroduto roscavel pvc 3/4 3mt 
Feito em pvc, tem 3 metros de comprimento 

e é utilizado em obras para proteger as 

instalações elétricas. 
R$           

6,52 
R$           

652,00 

Lote 
52 

180.  

15 Unidades 

Extensão elétrica 5 metros 3 saídas 

Permite a conexão de 1 a 3 plugues de 2 

pólos (fase e neutro) simultaneamente. 

Normalizada de acordo com padrão inmetro 

Comprimento: 5 metros 

- acoplamentos: 3 

- isolação: 2 x 0,75mm² 

- corrente máxima: 10a 

- carga máxima 127v - 1200w  

- carga máxima 250v - 2400w 
Material: pvc, latão, cobre e nylon 

R$         
14,33 

R$           
214,95 

R$: 214,95 

Lote 
53 

181.  
2 Unidades 

Ferro de solda 40watts R$         
22,90 

R$              
45,80 

R$: 45,80 

Lote 
54 

182.  

20 Unidades 

Filtro de linha 
Filtro de linha com 5 tomadas, bivolt, 10 
ampères, cabo com 1,5 metro. 

R$         
20,96 

R$           
419,20 

R$: 419,20 

Lote 
55 

183.  
20 Unidades 

Fio paralelo 2x1,5mm , rolo com 100m R$      
132,97 

R$        
2.659,40 

R$: 
12.290,90 

184.  
30 Unidades 

Fio paralelo 2x2,5mm, rolo com 100m  R$      
151,75 

R$        
4.552,50 

185.  
15 Unidades 

Fio paralelo 2x4,0mm, rolo com 100m R$      
338,60 

R$        
5.079,00 

Lote 
56 

186.  

10 Unidades 

FIO RÍGIDO 1,5 MM  750V ROLO COM 100 
M ( Conforme norma da ABNT NM 247-3 
Material: Cobre capa de PVC 
Recomendado para instalações industriais, 

comerciais e residenciais de força 

e de luz, embutido em eletrodutos 

ou sobre isoladores.  

OBS: As os fios deverão ser entregues na 

cor solicitada pela administração 

no ato da compra, sendo cor azul, 

vermelha, preta, amarela ou 

listrado de verde amarela. 
R$         

47,80 
R$           

478,00 

R$: 
1.583,50 

187.  

10 Unidades 

FIO RÍGIDO 2,5MM 750V ROLO COM 100 
M ( Conforme norma da ABNT NM 247-3 

R$      
110,55 

R$        
1.105,50 
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Material: Cobre capa de PVC 
Recomendado para instalações industriais, 
comerciais e residenciais de força e de luz, 
embutido em eletrodutos ou sobre 
isoladores. 
OBS: As os fios deverão ser entregues na 
cor solicitada pela administração no ato da 
compra, sendo cor azul, vermelha, preta, 
amarela ou listrado de verde amarela. 

Lote 
57 

188.  

10 Unidades 

Fio sólido 6,0mm, rolo com 100m R$      
287,30 

R$        
2.873,00 

R$: 
2.873,00 

Lote 
58 

189.  
300 Metros 

Fio torcido para telefone fi R$           
0,68 

R$           
204,00 

R$: 204,00 

Lote 
59 

190.  

35 Unidades 

Fita isolante autofusão preta 10 metros  
Embalagem: 10 metros 
Largura: 19 mm 
Espessura: 0,76 mm 
Material: borracha 
Tipo: autofusão 
Largura da embalagem: 230 mm 
Altura da embalagem: 120 mm 
Profundidade da embalagem: 3,8 mm 
Peso do produto com embalagem: 0,176 kg 

R$         
17,08 

R$           
597,80 

R$: 
1.170,90 

191.  

50 Unidades 

Fita isolante rolo 10 m 
Dimensões: 0,15 mm x 0,19 mm x 10 m 
Classe b 

R$           
3,16 

R$           
158,00 

192.  

70 Unidades 

Fita isolante rolo 20 m 
 
Dimensões: 0,15 mm x 0,19 mm x 20 m 
Classe b 

R$           
5,93 

R$           
415,10 

Lote 
60 

193.  

60 Unidades 

Globo esférico de polietileno 15 x 30 cm 
leitoso para luminária 

R$         
32,56 

R$        
1.953,60 R$: 

6.078,60 194.  

100 Unidades 

Globo esférico de polietileno 15 x 30 cm 
translúcido para luminária 

R$         
41,25 

R$        
4.125,00 

Lote 
61 

195.  

40 Unidades 

Haste de aterramento cobreada com 
conector 5/8x2,40 

R$         
40,53 

R$        
1.621,20 R$: 

2.927,20 196.  
40 Unidades 

Haste terra 5/8 x 2,40 cooperwed  R$         
32,65 

R$        
1.306,00 

Lote 
62 

197.  
30 Unidades 

Ignitor para lâmpada de vapor metálico 100w R$         
20,20 

R$           
606,00 

R$: 
2.605,70 

198.  
30 Unidades 

Ignitor para lâmpada de vapor metálico 250w R$         
35,00 

R$        
1.050,00 

199.  
30 Unidades 

Ignitor para lâmpada de vapor metálico 400w R$         
18,97 

R$           
569,10 

200.  
20 Unidades 

Ignitor para lâmpada de vapor metálico 70w R$         
19,03 

R$           
380,60 
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Lote 
63 

201.  

60 Unidades 

Interruptor  tree way c/3 tecla c/placa 250v 
10a branco 

R$         
16,86 

R$        
1.011,60 

R$: 
13.061,20 

202.  

180 Unidades 

Interruptor 1 tecla simples conjugado com 
tomada padrão 2p+t 10a/250v  

R$         
10,60 

R$        
1.908,00 

203.  

150 Unidades 

Interruptor 2 teclas conjugado com tomada 
2p+t 10a 250v 

R$         
10,56 

R$        
1.584,00 

204.  
40 Unidades 

Interruptor campainha simples 10a/250v R$           
7,51 

R$           
300,40 

205.  

80 Unidades 

Interruptor paralelo 10a/250v~ - sistema 
externo 

R$           
7,67 

R$           
613,60 

206.  

80 Unidades 

Interruptor simples 10a/250v~ - sistema 
externo 

R$           
6,90 

R$           
552,00 

207.  

80 Unidades 

Interruptor simples 20a/250v~ - sistema 
externo 

R$           
7,50 

R$           
600,00 

208.  

120 Unidades 

Interruptor simples c/1 tecla c/placa 250v 
10a branco 

R$         
10,31 

R$        
1.237,20 

209.  

120 Unidades 

Interruptor simples c/2 tecla c/placa 250v 
10a branco 

R$         
11,09 

R$        
1.330,80 

210.  

120 Unidades 

Interruptor simples c/3 tecla c/placa 250v 
10a branco 

R$           
9,68 

R$        
1.161,60 

211.  

80 Unidades 

Interruptor simples e tomada 2p+t 10a/250v~ 
- sistema externo 

R$           
9,38 

R$           
750,40 

212.  

80 Unidades 

Interruptor simples e tomada 2p+t 20a/250v~ 
- sistema externo 

R$         
15,44 

R$        
1.235,20 

213.  

60 Unidades 

Interruptor tree way c/1 tecla c/placa 250v 
10a branco 

R$           
6,06 

R$           
363,60 

214.  

60 Unidades 

Interruptor tree way c/2 tecla c/placa 250v 
10a branco 

R$           
6,88 

R$           
412,80 

Lote 
64 

215.  

6 Unidades 

Jogo de broca para concreto com 8 peças 

 
Descrição:  
 
• jogo de brocas 
• fabricadas em aço especial de alta 
qualidade e resistência 
• ótimo acabamento  
• para corte em concreto 
• contém 8 peças, com medidas: 
- 3 x 60mm – 4 x 75mm – 5 x 85mm – 6 x 
100mm – 7 x 100mm - 8 x 120mm - 9 x 
120mm – 10 x 120mm 
• acompanha suporte plástico para 
armazenamento das brocas  
 
• garantia: 3 meses  

R$         
25,70 

R$           
154,20 

R$: 724,08 
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216.  

6 Unidades 

Jogo de brocas chata para madeira em 

milímetros com 6 peças 

 
Descrição do produto: 
 
• jogo de brocas chatas 
• fabricado em aço especial 
• produz um corte mais limpo, rápido e com 
menor esforço 
• possui engate sextavado, permitindo 
colocar e retirar a broca do mandril com 
agilidade 
• sua geometria permite uma furação precisa 
• são adequadas para furar madeiras moles, 
duras, compensados de pinho, de virola, 
aglomerados, fórmicas, plásticos e fibras 
sintéticas 
 
• composto por 06 peças, com as seguintes 
medidas: 
 10 – 12 – 16 – 18 – 20 – 25 mm 
 
• garantia: 3 meses de garantia 

R$         
27,48 

R$           
164,88 

217.  

6 Unidades 

Jogo de brocas para madeira com 5 peças 
 
Descrição do produto: 
 
- jogo de brocas 
- indicado para perfuração em madeira 
- fabricado em aço carbono 
- contém 5 brocas de: 3, 4, 5, 6 e 8mm 
 
- garantia: 3 meses de garantia 
 

R$           
8,50 

R$              
51,00 

218.  

6 Unidades 

Jogo de brocas para metais em aço rápido 

com 10 peças em milímetros 

 
Descrição do produto: 
 
 fabricado em aço rápido 
- possui acabamento brilhante 
- uso indicado para perfuração em metal 

R$         
59,00 

R$           
354,00 
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- acompanha estojo plásticos de ótima 
resistência com tampa transparente 
facilitando a identificação das peças 
 
- contém 10 peças, sendo os seguintes 
diâmetros: 
 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5 e 6 mm 
 
- garantia: 12 meses 
 

Lote 
65 

219.  

2 Unidades 

Jogo de chave allen curta de 2 a 10 mm com 

8 peça 

 
Descrição: 
 
• jogo de chave allen curta jogo com 8 peças 
• utilizada para fixar ou soltar parafusos com 
sextavados internos 
• a chave tem o perfil do corpo em "l", o que 
possibilita o efeito de alavanca durante o 
aperto ou desaperto de parafusos 
• fabricado em aço cromo - vanádio 
• acabamento  fosfatizada e escurecida 
• medidas das chaves: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 e 
10 mm 

 R$         
20,94 

R$              
41,88 

R$: 41,88 

Lote 
66 

220.  

2 Unidades 

Jogo de chave combinada de 6 a 22 mm 

com 17 peças 

 
Descrição: 
 
Jogo de chave combinada 
• fabricado em aço gedore vanádio 
• acabamento niquelado e cromado 
• boca e estrela drive com mesma medida 
• inclinação em relação ao corpo: boca 15° e 
unit drive 10° 
• contém 17 peças, sendo: 
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm 

 R$         
93,98 

R$           
187,96 

R$: 187,96 

Lote 
67 

221.  
2 Unidades 

Jogo de chaves biela com 12 peças de 8 a R$      
161,96 

R$           
323,92 

R$: 323,92 
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19 mm 

 
Descrição: 
 
• jogo de chaves bielas 
• bocas sextavadas 
• chaves no formato de "l", proporciona um 
efeito de alavanca, minimizando o esforço 
físico do usuário 
• material das chaves: gedore-vanádium 
• 12 chaves compõem a embalagem, sendo 
de medidas: 
- 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 
19mm 

 

Lote 
68 

222.  

2 Unidades 

Jogo de chaves fenda e phillips com 5 peças 

 
Descrição: 
 
• jogo de chaves de fenda e phillips 
• contém 5 peças 
- 4 fenda: 3/16x4", 1/4x8", 3/16x6" e 1/4x6" 
- 1 phillips: 1/4x6"ph2 

 
- garantia: 12 meses 

 R$         
15,00 

R$              
30,00 

R$: 30,00 

Lote 
69 

223.  

200 Unidades 

Lâmpada fluorescente compacta econômica  
15w 127/220v 

R$         
12,33 

R$        
2.466,00 

R$: 
24.858,00 

224.  

200 Unidades 

Lâmpada fluorescente compacta econômica  

20w 127v/220v 
R$         

13,67 
R$        

2.734,00 

225.  

200 Unidades 

Lâmpada fluorescente compacta econômica 
12w 127v/220v 

R$         
13,34 

R$        
2.668,00 

226.  

200 Unidades 

Lâmpada fluorescente compacta econômica 

25w 127v/220v 
R$         

13,90 
R$        

2.780,00 

227.  

200 Unidades 

Lâmpada fluorescente compacta econômica 

32w 127v / 220v 
R$         

31,00 
R$        

6.200,00 

228.  

200 Unidades 

Lâmpada fluorescente compacta econômica 
45w 127v / 220v 

R$         
40,05 

R$        
8.010,00 

Lote 
70 

229.  
70 Unidades 

Lâmpada fluorescente t10 de 20w  R$         
12,98 

R$           
908,60 R$: 

1.516,20 230.  
70 Unidades 

Lâmpada fluorescente t10 de 40w  R$           
8,68 

R$           
607,60 

Lote 231.  70 Unidades Lâmpada fluorescente tubular t8 20w  R$         R$           R$: 
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71 10,71 749,70 1.708,70 
232.  

70 Unidades 
Lâmpada fluorescente tubular t8 40w  R$         

13,70 
R$           

959,00 

Lote 
72 

233.  
50 Unidades 

Lâmpada halogena lapiseira 78mm R$           
6,50 

R$           
325,00 

R$: 325,00 

Lote 
73 

234.  
40 Unidades 

Lâmpada incandescente 100w 127v e27  R$           
9,00 

R$           
360,00 

R$: 360,00 

Lote 
74 

235.  

60 Unidades 

Lâmpada led a60 9w bivolt 5000k e27 luz 
branca fria – equiv. 60w 

R$         
10,55 

R$           
633,00 

R$: 
22.944,20 

236.  

80 Unidades 

Lâmpada led bulbo 9,5w 127v dimerizável 
3000k 

R$         
66,99 

R$        
5.359,20 

237.  

80 Unidades 

Lâmpada led jumbo 20w bivolt e27 6500k luz 
branca fria – equiv. 150w 

R$         
44,03 

R$        
3.522,40 

238.  

80 Unidades 

Lâmpada led jumbo 30w bivolt  e27 6500k 
luz branca fria – equiv. 180w 

R$         
41,19 

R$        
3.295,20 

239.  

80 Unidades 

Lâmpada led jumbo 40w bivolt e27 6500k luz 
branca fria – equiv. 240w 

R$      
126,68 

R$     
10.134,40 

Lote 
75 

240.  

80 Unidades 

Lâmpada led tubular 9w bivolt t8 600mm 
4000k luz branca neutra 

R$         
20,57 

R$        
1.645,60 R$: 

3.205,60 241.  

80 Unidades 

Lâmpada led tubular g13 10w bivolt t8 
600mm 4000k luz branca neutra 

R$         
19,50 

R$        
1.560,00 

Lote 
76 

242.  

80 Unidades 

Lâmpada mista 250 w / 220-240v com bulbo 
ovóide, soquete e-40. 

R$         
21,83 

R$        
1.746,40 R$: 

5.602,40 243.  

80 Unidades 

Lâmpada mista 500 w / 220-240v com bulbo 
ovóide, soquete e-40. 

R$         
48,20 

R$        
3.856,00 

Lote 
77 

244.  

80 Unidades 

Lâmpada vapor mercúrio 125 w / 220-240v 
com bulbo ovóide, soquete e-40. 

R$         
13,31 

R$        
1.064,80 

R$: 
6.189,60 

245.  
80 Unidades 

Lâmpada vapor mercúrio 250w / 220-240v R$         
24,84 

R$        
1.987,20 

246.  
80 Unidades 

Lâmpada vapor mercúrio 400w / 220-240v R$         
39,22 

R$        
3.137,60 

Lote 
78 

247.  

80 Unidades 

Lâmpada vapor metálico 1000w tubular 

branca 220v  R$      
161,20 

R$     
12.896,00 R$: 

20.236,00 248.  

80 Unidades 

Lâmpada vapor metálico 250w / 220-240v 
 e-40, 5300k 

R$         
45,49 

R$        
3.639,20 

249.  

80 Unidades 

Lâmpada vapor metálico 400w / 220-240v, 
e-40, 5200k 

R$         
46,26 

R$        
3.700,80 

Lote 
79 

250.  

4 Unidades 

Lanterna cabeça recarregável 3w led 

 

Material:  

corpo: abs e alumínio. 

Led: led cree 3w. 

- 140 lumens. 
R$      

154,46 
R$           

617,84 

R$: 
1.011,00 
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- alcance de iluminação: 120m. 

Bateria: 3 aa - 1500mah ni - mh recarregável 

(inclusas). 

- consumo de luz ininterrupta: 8 horas. 

- tempo para recarga completa: bivolt e 12v - 

5 horas. 

- carregador bivolt e 12v incluso. 

Características:  

- ajuste de foco. 

- lâmpada traseira com led vermelho para 

sinalização. 

- 3 modos de iluminação: alto / econômico / 

s.o.s. 

- ajuste de ângulo vertical de iluminação. 

- três tirantes ajustáveis para melhor fixação. 

- resistente à chuva, baixas temperaturas e 

queda. 

Indicação: 

- pesca, ciclismo, trekking, camping, 

escalada e qualquer aventura em que as 

mãos precisam estar livres. 

Componentes: 

- lanterna. 

- carregador. 

- cor: preta / grafite. 

-peso: 0,310kg 

-dimensões:  

-6 x 8 x 2,7cm 
 

251.  

4 Unidades 

Lanterna recarregável com 19 leds bivolt 
 
Descrição:  
- 19 leds 
- híbrida, utiliza tanto a bateria recarregável 
(fonte própria) quanto pilhas alcalinas 
- carga completa em 16 horas 
- bateria: autonomia de 14 horas. Pilhas 
alcalinas: autonomia de 30 horas. 
 

R$         
98,29 

R$           
393,16 

Lote 252.  80 Unidades Luminária de emergência 30 leds com R$         R$        R$: 
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80 autonomia de até 6 horas – bivolt 
Tipo: led 
Potência 2 wats 

26,06 2.084,80 2.084,80 

Lote 
81 

253.  

10 Unidades 

Luva de cobertura (proteção) para luva 

isolante nr10 

 
Descrição completa: 

Luva de cobertura em vaqueta para proteção 

das luvas de borracha. 
R$         

41,99 
R$           

419,90 

R$: 869,90 

254.  
100 Unidades 

Luva eletroduto roscável 1 1/2" R$           
2,93 

R$           
293,00 

255.  
100 Unidades 

Luva eletroduto roscável 1/2” R$           
0,54 

R$              
54,00 

256.  
100 Unidades 

Luva eletroduto roscável 3/4” R$           
1,03 

R$           
103,00 

Lote 
82 

257.  
2 Unidades 

Mala de fácil acesso 16” R$      
100,00 

R$           
200,00 

R$: 200,00 

Lote 
83 

258.  

2.000 Metros 

Mangueira lisa, cor preta, material 
polipropileno, de 1/2” x 2,5 mm 

R$           
1,10 

R$        
2.200,00 

R$: 
7.700,00 

259.  

1.000 Metros 

Mangueira lisa, cor preta, material 
polipropileno, de 1” x 2,5 mm 

R$           
2,50 

R$        
2.500,00 

260.  

1.500 Metros 

Mangueira lisa, cor preta, material 
polipropileno, de 3/4” x 2,5 mm 

R$           
2,00 

R$        
3.000,00 

Lote 
84 

261.  

15 Unidades 

Óculos ampla visão de sobrepor 

 
Descrição completa: 

Óculos modelo ampla visão, lente única de 

duropolicarbonato hastes fixas com proteção 

lateral ventilada. Permite a sobreposição em 

óculos de grau. 

Cor: incolor ou fumê 
R$         

10,09 
R$           

151,35 

R$: 151,35 

Lote 
85 

262.  

300 Unidades 

Parafuso auto-atarraxante cabeça chata - 
zincado - fenda reta din 7972 4mm 

R$           
0,18 

R$              
54,00 

R$: 
1.188,00 

263.  

300 Unidades 

Parafuso auto-atarraxante cabeça chata - 
zincado - fenda reta din 7972 6mm 

R$           
0,22 

R$              
66,00 

264.  

300 Unidades 

Parafuso auto-atarraxante cabeça chata - 
zincado - fenda reta din 7972 8mm 

R$           
0,40 

R$           
120,00 

265.  

300 Unidades 

Parafuso auto-atarraxante cabeça chata - 
zincado - fenda reta din 7972 10mm 

R$           
0,50 

R$           
150,00 
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266.  

300 Unidades 

Parafuso auto-atarraxante cabeça chata - 
zincado - fenda reta din 7972 12mm 

R$           
0,60 

R$           
180,00 

267.  

300 Unidades 

Parafuso auto-atarraxante cabeça panela - 
zincado - fenda reta din 7971 4mm 

R$           
0,19 

R$              
57,00 

268.  

300 Unidades 

Parafuso auto-atarraxante cabeça panela - 
zincado - fenda reta din 7971 6mm 

R$           
0,32 

R$              
96,00 

269.  

300 Unidades 

Parafuso auto-atarraxante cabeça panela - 
zincado - fenda reta din 7971 8mm 

R$           
0,46 

R$           
138,00 

270.  

300 Unidades 

Parafuso auto-atarraxante cabeça panela - 
zincado - fenda reta din 7971 10mm 

R$           
0,55 

R$           
165,00 

271.  

300 Unidades 

Parafuso auto-atarraxante cabeça panela - 
zincado - fenda reta din 7971 12mm 

R$           
0,54 

R$           
162,00 

Lote 
86 

272.  
300 Unidades 

Parafuso cabeça panela phillips 10mm R$           
0,59 

R$           
177,00 

R$: 627,00 

273.  
300 Unidades 

Parafuso cabeça panela phillips 12mm R$           
0,54 

R$           
162,00 

274.  
300 Unidades 

Parafuso cabeça panela phillips 4mm  R$           
0,18 

R$              
54,00 

275.  
300 Unidades 

Parafuso cabeça panela phillips 6mm R$           
0,32 

R$              
96,00 

276.  
300 Unidades 

Parafuso cabeça panela phillips 8mm R$           
0,46 

R$           
138,00 

Lote 
87 

277.  

300 Unidades 

Parafuso frances com porca 
sextavada 10mm 

R$           
0,51 

R$           
153,00 

R$: 882,00 

278.  

300 Unidades 

Parafuso frances com porca 
sextavada 12mm 

R$           
0,98 

R$           
294,00 

279.  
300 Unidades 

Parafuso frances com porca sextavada 4mm R$           
0,50 

R$           
150,00 

280.  
300 Unidades 

Parafuso frances com porca sextavada 6mm R$           
0,52 

R$           
156,00 

281.  
300 Unidades 

Parafuso frances com porca sextavada 8mm R$           
0,43 

R$           
129,00 

Lote 
88 

282.  

300 Unidades 

Parafuso madeira - cabeça chata - zincado - 
fenda phs 10mm 

R$           
0,61 

R$           
183,00 

R$: 
1.224,00 

283.  

300 Unidades 

Parafuso madeira - cabeça chata - zincado - 
fenda phs 12mm 

R$           
0,40 

R$           
120,00 

284.  

300 Unidades 

Parafuso madeira - cabeça chata - zincado - 
fenda phs 4mm 

R$           
0,32 

R$              
96,00 

285.  

300 Unidades 

Parafuso madeira - cabeça chata - zincado - 
fenda phs 6mm 

R$           
0,33 

R$              
99,00 

286.  

300 Unidades 

Parafuso madeira - cabeça chata - zincado - 
fenda phs 8mm 

R$           
0,35 

R$           
105,00 

287.  

300 Unidades 

Parafuso madeira - cabeça chata - zincado - 
fenda reta 10mm 

R$           
0,58 

R$           
174,00 

288.  

300 Unidades 

Parafuso madeira - cabeça chata - zincado - 
fenda reta 12mm 

R$           
0,60 

R$           
180,00 
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289.  

300 Unidades 

Parafuso madeira - cabeça chata - zincado - 
fenda reta 4mm 

R$           
0,19 

R$              
57,00 

290.  

300 Unidades 

Parafuso madeira - cabeça chata - zincado - 
fenda reta 6mm 

R$           
0,31 

R$              
93,00 

291.  

300 Unidades 

Parafuso madeira - cabeça chata - zincado - 
fenda reta 8mm 

R$           
0,39 

R$           
117,00 

Lote 
89 

292.  

300 Unidades 

Parafuso sextavado auto-atarraxante com 
arruela e fenda 10mm 

R$           
0,91 

R$           
273,00 

R$: 
1.023,00 

293.  

300 Unidades 

Parafuso sextavado auto-atarraxante com 
arruela e fenda 12mm 

R$           
1,26 

R$           
378,00 

294.  

300 Unidades 

Parafuso sextavado auto-atarraxante com 
arruela e fenda 4mm 

R$           
0,31 

R$              
93,00 

295.  

300 Unidades 

Parafuso sextavado auto-atarraxante com 
arruela e fenda 6mm 

R$           
0,39 

R$           
117,00 

296.  

300 Unidades 

Parafuso sextavado auto-atarraxante com 
arruela e fenda 8mm 

R$           
0,54 

R$           
162,00 

Lote 
90 

297.  
300 Unidades 

Parafuso sextavado rosca soberba 10mm R$           
0,56 

R$           
168,00 

R$: 747,00 

298.  
300 Unidades 

Parafuso sextavado rosca soberba 12mm R$           
0,64 

R$           
192,00 

299.  
300 Unidades 

Parafuso sextavado rosca soberba 4mm R$           
0,32 

R$              
96,00 

300.  
300 Unidades 

Parafuso sextavado rosca soberba 6mm R$           
0,41 

R$           
123,00 

301.  
300 Unidades 

Parafuso sextavado rosca soberba 8mm R$           
0,56 

R$           
168,00 

Lote 
91 

302.  

6 Unidades 

Passa fio com alma de aço 20 metros 
profissional 

R$         
24,45 

R$           
146,70 

R$: 146,70 

Lote 
92 

303.  

100 Unidades 

Plafonier econômica 1 bocal/ soquete branco 
Tipo do soquete: e-27 
potência máxima: 60w 
tensão: 127v/220v  
temp. Cor: branco 
composição do produto: plástico 

R$           
5,94 

R$           
594,00 R$: 

1.192,20 304.  

60 Unidades 

Plafonier econômica 2 bocal/soquete branco 
Tipo do soquete: e-27 
potência máxima: 60w 
tensão: 127v/220v  
temp. Cor: branco 
composição do produto: plástico 

R$           
9,97 

R$           
598,20 

Lote 
93 

305.  
2 Unidades 

Porta ferramentas universal para cintura R$         
30,48 

R$              
60,96 

R$: 60,96 

Lote 
94 

306.  

25 Unidades 

Projetor/refletor fechado 
Para lâmpadas de 240/400 w de vapor 
metálico ou vapor de sódio soquete e-40 
tensão 220v. Corpo em chapa de alumínio, 

R$         
50,57 

R$        
1.264,25 

R$: 
8.131,25 
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laterais em alumínio fundido pintadas 
externamente em pintura eletrostática na cor 
cinza, lente de cristal temperado à prova de 
choque térmico, suporte de fixação em 
chapa de aço galvanizado.  

307.  

25 Unidades 

Projetor/refletor fechado 
Para lâmpadas de 1000 w de vapor metálico 
ou vapor de sódio, soquete e-40, tensão 
220v. Corpo em chapa de alumínio, laterais 
em alumínio fundido pintadas externamente 
em pintura eletrostática na cor cinza, lente 
de cristal temperado à prova de choque 
térmico, suporte de fixação em chapa de aço 
galvanizado.  

R$      
158,52 

R$        
3.963,00 

308.  

25 Unidades 

Projetor/refletor fechado 
Para lâmpadas de 300/500 w de vapor 
metálico ou vapor de sódio soquete e-40, 
tensão 220v. Corpo em chapa de alumínio, 
laterais em alumínio fundido pintadas 
externamente em pintura eletrostática na cor 
cinza, lente de cristal temperado à prova de 
choque térmico, suporte de fixação em 
chapa de aço galvanizado.  

R$      
116,16 

R$        
2.904,00 

Lote 
95 

309.  

80 Unidades 

Prolongador para caixa pvc octogonal  4"x4" 
Cor: preta ou amarela 
Bitola: 4”x4”  

R$           
6,19 

R$           
495,20 

R$: 495,20 

Lote 
96 

310.  

10 Unidades 

Protetor facial arco elétrico risco 2 nr10 para 

eletricista 

 
Descrição completa: 

Protetor facial arco elétrico risco 2 nr10 para 

eletricista,  desenvolvido para realização de 

trabalho com segurança em locais de alta 

tensão e trabalho com elétrica em geral. 

Proteção contra arco elétrico de atpv 18 

cal/cm². Com queixeira. Lente de 

policarbonado  de 185mm de altura, 510mm 

de largura e 2mm de espessura. 
R$      

772,41 
R$        

7.724,10 

R$: 
7.724,10 

Lote 
97 

311.  

35 Unidades 

Quadro de distribuição em pvc para 10 / 12 

disjuntores 
Com barramento 

R$      
101,44 

R$        
3.550,40 

R$: 
11.200,60 
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Material: pvc 
cor branco 
Quadro para embutir na parede  

312.  

35 Unidades 

Quadro de distribuição em pvc para 12 / 16 

disjuntores 
Com barramento 
material: pvc 
Cor branco 
quadro para embutir na parede  

R$         
95,18 

R$        
3.331,30 

313.  

20 Unidades 

Quadro de distribuição em pvc para 18 / 24 

disjuntores 
Com barramento 
Material: pvc 
cor branco  
quadro para embutir na parede  

R$      
142,65 

R$        
2.853,00 

314.  

20 Unidades 

Quadro de distribuição em pvc para 3 / 4 

disjuntores 
Com barramento 
Material: pvc 
cor branco  
quadro para embutir na parede  

R$         
21,50 

R$           
430,00 

315.  

30 Unidades 

Quadro de distribuição em pvc para 6 / 8 

disjuntores 
Com barramento 
Material: pvc 
cor branco  
quadro para embutir na parede  

R$         
34,53 

R$        
1.035,90 

Lote 
98 

316.  
60 Unidades 

Reator 2 x 20 watts 127 volts R$         
20,90 

R$        
1.254,00 

R$: 
4.074,60 

317.  
60 Unidades 

Reator eletrônico 2 x 32w 127/220v R$         
17,20 

R$        
1.032,00 

318.  
60 Unidades 

Reator eletrônico 2 x 40w 127/220v R$         
29,81 

R$        
1.788,60 

Lote 
99 

 
 
 
 
 

319.  

20 Unidades 

Reator para lâmpada a vapor metálico 150w 

  

Tipo de reator: externo 

Potência de lâmpada (w): 150 

Perda máxima (w): 22 

Tensão nominal de alimentação (v): 220 

Frequência nominal (hz): 60 

Corrente nominal de alimentação (a): 0,84 

Fator de potência: ≥ 0,92 

Classe de enrolamento: tw 105 
R$         

60,86 
R$        

1.217,20 

R$: 
3.855,20 
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Elevação de temperatura:                          

Enrolamento (°c): ≤ 65 

Compartimento capacitor/ignitor (°c): 45 

Massa total de cada unidade (kg): 2,32 

Acabamento (pintura eletroestática a pó cor 

preta) (µm): ≥ 56 

Espessura de chapa do invólucro (mm): 1,20 

  

Informações sobre o ignitor:                     

Modelo ou código de catálogo do fabricante: 

igvs4500 

Amplitude de pulso (kv): 3,5 à 5,0 

Posição de pulso (º elétricos): 60° a 95° 

Taxa de repetição do pulso (pulso / ciclo): 2 

Tempo máximo de acendimento (s): < 5 

Temperatura máxima no invólucro (tc) (°c): 

85 

 

Informações sobre o capacitor:                

Capacitância (µf): 18 

Temperatura máxima de operação (°c): 85 
320.  

20 Unidades 

Reator para lâmpada a vapor metálico 250w  

  

Tipo de reator: externo 

Potência de lâmpada (w): 250 

Perda máxima (w): 30 

Tensão nominal de alimentação (v): 220 

Frequência nominal (hz): 60 

Corrente nominal de alimentação (a): 1,35 

Fator de potência: ≥ 0,92 

Classe de enrolamento: tw 105 

  

Elevação de temperatura:                          

Enrolamento (°c): ≤ 90 

Compartimento capacitor/ignitor (°c): 45 

Massa total de cada unidade (kg): 4,650 

Acabamento (pintura eletroestática a pó cor 

preta) (µm): ≥ 56 

Espessura de chapa do invólucro (mm): 1,20 
R$         

58,80 
R$        

1.176,00 
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 informações sobre o ignitor:                     

Modelo ou código de catálogo do fabricante: 

igvs4500 

Amplitude de pulso (kv): 3,5 à 5,0 

Posição de pulso (º elétricos): 60° a 95° 

Taxa de repetição do pulso (pulso / ciclo): 2 

Tempo máximo de acendimento (s): < 5 

Temperatura máxima no invólucro (tc) (°c): 

85 

  

Informações sobre o capacitor:                

Capacitância (µf): 30 

Temperatura máxima de operação (°c): 85 
321.  

20 Unidades 

Reator para lâmpada a vapor metálico 

400w   

 

Uso externo 

Tipo de reator: externo 

Potência de lâmpada (w): 400 

Perda máxima (w): 38 

Tensão nominal de alimentação (v): 220 

Frequência nominal (hz): 60 

Corrente nominal de alimentação (a) 2,10 

Fator de potência: > 0,92 

Classe de enrolamento: tw 105 
R$         

73,10 
R$        

1.462,00 

Lote 
100 

322.  

15 Unidades 

Reator para lâmpada de vapor metálco 125w 
/ 220v ext. 

R$         
60,35 

R$           
905,25 

R$: 
2.809,50 

323.  

15 Unidades 

Reator para lâmpada de vapor metálico 
250w / 220v afp ext. 

R$         
57,52 

R$           
862,80 

324.  

15 Unidades 

Reator para lampada de vapor metálico 400 
w / 220v 

R$         
69,43 

R$        
1.041,45 

Lote 
101 

325.  

15 Unidades 

Reator partida rápida 1 x 20w bivolt 
Reator eletrônico para uma lâmpada 
fluorescente t8/t10/t12 de 20w 

Bivolt por ligação de fios 
R$         

17,15 
R$           

257,25 

R$: 
1.423,80 

326.  

15 Unidades 

Reator partida rápida 1 x 40w bivolt 
Reator eletrônico para uma lâmpada 
fluorescente t8/t10/t12 de 40w 

Bivolt por ligação de fios 
R$         

25,16 
R$           

377,40 

327.  

15 Unidades 

Reator partida rápida 2 x 20w  
Reator eletrônico para duas lâmpada 

R$         
21,49 

R$           
322,35 
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fluorescente t8/t10/t12 de 20w 
328.  

15 Unidades 

Reator partida rápida 2 x 40w bivolt 
Reator eletrônico para duas lâmpadas 
fluorescente t8/t10/t12 de 40w 

R$         
31,12 

R$           
466,80 

Lote 
102 

329.  

20 Unidades 

Reator vapor de sodio 250w ext. Afp 220v R$      
127,79 

R$        
2.555,80 

R$: 
2.555,80 

Lote 
103 

330.  

20 Unidades 

Reator vapor mercúrio 125w - uso externo 
220v R$         

41,40 
R$           

828,00 

R$: 
3.799,60 

331.  

20 Unidades 

Reator vapor mercúrio 250w - uso externo 
220v R$         

55,23 
R$        

1.104,60 

332.  

20 Unidades 

Reator vapor mercúrio 400w - uso externo 
220v R$         

58,69 
R$        

1.173,80 

333.  

20 Unidades 

Reator vapor mercúrio 80w - uso externo 
220v R$         

34,66 
R$           

693,20 

Lote 
104 

334.  

20 Unidades 

Reator vapor metálico afp externo 1000w 

220v vmte1000a26 philips 

-alto fator de potência 

-tensão: 220v 

-uso externo 

-peso líquido por peça n 8.350 kg 

 

dimensões do produto 

-comprimento a1: 270.0 mm 

-distância entre os furos para: 135.0 mm 

-largura b1:110.0 mm 

-distância f. Fixação (largura): 38.0 mm 

-altura c1: 100.0 mm 

-distância furo fixação -altura: 53.0 mm 

-diâmetro do furo de fixação d1: 18.0 mm 
R$      

387,07 
R$        

7.741,40 

R$: 
7.741,40 

Lote 
105 

335.  

15 Unidades 

Reator vapor sódio afp externo 100w 220v 

com ignitor 
 

Descrição: 

 

Reator vapor sódio afp externo 100w 220v 

com ignitor 

Alto fator de potência 

Uso externo 
R$         

49,74 
R$           

746,10 

R$: 
1.543,20 
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Tensão: 220v 

Potência: 100w 
336.  

15 Unidades 

Reator vapor sódio afp externo 70w 220v 

com ignitor 
 

Descrição: 

 

Reator vapor sódio afp externo 100w 220v 

com ignitor 

Alto fator de potência 

Uso externo 

Tensão: 220v 

Potência: 70w 
R$         

53,14 
R$           

797,10 

Lote 
106 

337.  

15 Unidades 

Rebite repuxo de alumínio com mandril de 

aço 3,2x10,2mm pcte 100und 
R$         

17,10 
R$           

256,50 

R$: 
1.984,95 

338.  

15 Unidades 

Rebite repuxo de alumínio com mandril de 

aço 3,2x12,7mm pcte 100und 
R$         

17,10 
R$           

256,50 

339.  

15 Unidades 

Rebite repuxo de alumínio com mandril de 

aço 4,0x10,2mm pcte 100und 
R$         

17,53 
R$           

262,95 

340.  

15 Unidades 

Rebite repuxo de alumínio com mandril de 

aço 4,0x12,7mm pcte 100und 
R$         

18,70 
R$           

280,50 

341.  

15 Unidades 

Rebite repuxo de alumínio com mandril de 

aço 4,0x16mm pcte 100und 
R$         

19,03 
R$           

285,45 

342.  

15 Unidades 

Rebite repuxo de alumínio com mandril de 

aço 4,8x10,2mm pcte 100und 
R$         

21,04 
R$           

315,60 

343.  

15 Unidades 

Rebite repuxo de alumínio com mandril de 

aço 4,8x12,7mm pcte 100und 
R$         

21,83 
R$           

327,45 

Lote 
107 

344.  

120 Unidades 

Receptáculo de porcelana (boquilha) 
Soquete e27 
Indicado para uso em arandelas, luminárias, 
refletores e spots em geral. 

R$           
7,98 

R$           
957,60 

R$: 
2.283,60 

345.  

120 Unidades 

Receptáculo de porcelana (boquilha) 
Soquete e40 

Indicado para uso em arandelas, luminárias, 

refletores e spots em geral. 
R$           

6,78 
R$           

813,60 

346.  

70 Unidades 

Receptáculo de porcelana adaptador e40 
para e27 
 
Aplicação: 
- para uso em instalações em geral; 

R$           
7,32 

R$           
512,40 
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- pode ser utilizado com lâmpadas 
incandescente, fluorescente compacta, luz 
mista, vapor de mercúrio, vapor de sódio e 
vapor metálico. 
 
Características: 
- adaptador de base e40 p/ e27 em 
porcelana na cor branca; 
- contatos e parafuso em latão; 
- corrente máxima: 4a 
- potência máxima: 250w 
- tensão (pulso de ignição): 5kv 
- temperatura: t230 

Lote 
108 

347.  

30 Unidades 

Refletor 
Material corpo alumínio fundido, formato 
retangular, tipo lâmpada vapor de sódio ou 
vapor metálico. Potência lâmpada 400 w, 
tensão alimentação 220 v 

R$      
201,84 

R$        
6.055,20 

R$: 
6.055,20 

Lote 
109 

348.  

20 Unidades 

Refletor 150w 
Refletor 150w para lâmpada halógena 
Utiliza lâmpada lapiseira 

R$         
20,45 

R$           
409,00 

R$: 409,00 

Lote 
110 

349.  

20 Unidades 

Refletor de led c/ lente de proteção 100w 
Potência100w, vida util de 20.000 horas, 
bivolt, alcançe 12 m 

R$         
35,16 

R$           
703,20 

R$: 
7.686,30 

350.  

10 Unidades 

Refletor de led c/ lente de proteção 10w 
Potência 100w,  vida util de 20.000 horas, 
bivolt, alcançe 26 m 

R$      
127,09 

R$        
1.270,90 

351.  

20 Unidades 

Refletor de led c/ lente de proteção 20w 
Potência 20w, vida util de 20.000 horas, 
bivolt, alcançe 15 m 

R$         
91,54 

R$        
1.830,80 

352.  

20 Unidades 

Refletor de led c/ lente de proteção 30w 
Potência 30w, vida util de 20.000 horas, 
bivolt, alcançe 18 m 

R$      
102,32 

R$        
2.046,40 

353.  

20 Unidades 

Refletor de led c/ lente de proteção 50w 
Potência 50w, vida util de 20.000 horas, 
bivolt, alcançe  21 m 

R$         
91,75 

R$        
1.835,00 

Lote 
111 

354.  

40 Unidades 

Relé fotocélula, 1000w 127v;  
Frequência 50/60hz, liga ~10 luz, relação 
desligar/ligar; proteção contra surtos: varistor 
proteção contra surtos de corrente, retardo 
para apagar, min: 15 seg; consumo: < 0.9w 
rigidez dielétrica: 5000v; vida útil mínima 
5000; operação de faixa de temperatura: -
40º à +70º; invólucro de polipropileno 
estabilizado aos raios uv; normas técnicas 

R$         
20,88 

R$           
835,20 

R$: 
1.469,70 
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abnt/nema/ansi, com contato 
eletromagnético. Referencia tecnowat, 
ilumatic ou de melhor qualidade 

355.  

30 Unidades 

Relé fotocélula, 1000w 220 v;  
Frequência 50/60hz, liga ~10 luz, relação 
desligar/ligar; proteção contra surtos: varistor 
proteção contra surtos de corrente, retardo 
para apagar, min: 15 seg; consumo: < 0.9 w 
rigidez dielétrica: 5000v; vida útil mínima 
5000; operação de faixa de temperatura: -
40º à +70º; invólucro de polipropileno 
estabilizado aos raios uv; normas técnicas 
abnt / nema / ansi, com contato 
eletromagnético. Referencia tecnowat, 
ilumatic ou de melhor qualidade 

R$         
21,15 

R$           
634,50 

Lote 
112 

356.  
5 Unidades 

Relé térmico e sobrecarga  12.0a ~18.0a R$         
72,42 

R$           
362,10 

R$: 
5.062,64 

357.  
5 Unidades 

Relé térmico e sobrecarga  17.0a ~25.0a R$         
78,50 

R$           
392,50 

358.  
10 Unidades 

Relé térmico e sobrecarga  2.5a ~4.0a R$         
69,00 

R$           
690,00 

359.  
5 Unidades 

Relé térmico e sobrecarga  23.0a ~32.0a R$         
52,42 

R$           
262,10 

360.  
5 Unidades 

Relé térmico e sobrecarga  30.0a ~40.0a R$         
89,76 

R$           
448,80 

361.  
5 Unidades 

Relé térmico e sobrecarga  37.0a ~50.0a R$         
98,56 

R$           
492,80 

362.  
5 Unidades 

Relé térmico e sobrecarga  4.0a ~6.0a R$         
36,60 

R$           
183,00 

363.  
3 Unidades 

Relé térmico e sobrecarga  48.0a ~ 65.0a R$      
125,60 

R$           
376,80 

364.  
5 Unidades 

Relé térmico e sobrecarga  5.5a ~8.0a R$         
39,60 

R$           
198,00 

365.  
3 Unidades 

Relé térmico e sobrecarga  55.0a ~ 70.0a R$         
91,44 

R$           
274,32 

366.  
3 Unidades 

Relé térmico e sobrecarga  63.0a ~ 80.0a R$      
116,00 

R$           
348,00 

367.  
5 Unidades 

Relé térmico e sobrecarga  7.0a ~10.0a R$         
51,34 

R$           
256,70 

368.  
3 Unidades 

Relé térmico e sobrecarga  80.0a ~ 93.0a R$      
164,29 

R$           
492,87 

369.  
5 Unidades 

Relé térmico e sobrecarga  9.0a ~13.0a R$         
56,93 

R$           
284,65 

Lote 
113 

370.  

150 Unidades 

Roldana plástica c/prego 36 x 36 mm 

Descrição do produto: fios elétricos 
Especificações técnicas: prego 36 x 36 

R$           
0,44 

R$              
66,00 

R$: 111,00 

371.  150 Unidades Roldana pvc com prego galvanizado 24x24 R$           R$              
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mm 
Medida: 24x24mm 

0,30 45,00 

Lote 
114 

372.  

25 Unidades 

Sensor de presença de teto 360° 
Tensão de alimentação 127v/220v, bivolt; 
Alcance: 6,0 metros; 
Compatível com qualquer tipo de lâmpada; 
Regulagem de tempo de 1 , 3, 5, 7, 10 e 20 
minutos. 

R$         
59,14 

R$        
1.478,50 

R$: 
2.390,50 

373.  

30 Unidades 

Sensor de presença infravermelho ( parede ) 
Tensão 9vcc  
Tecnologia saw (não necessita ajuste de 
frequência)  
Distância máxima de detecção: até 15 
metros  
Ângulo de detecção: 110º  
Micro controlador de 8 bits que analisa 
digitalmente os sinais, fornecendo proteção 
extra contra disparos falsos  
Economiza bateria por meio de emissão 
controlada de rádio frequência  
3 níveis de pulso e sensibilidade  
Função pet – não detecta animais como 
cães e gatos de até 20 kg  
Corrente 5ma – 50ua em repouso  

R$         
30,40 

R$           
912,00 

Lote 
115 

374.  

6 Unidades 

Sonda passa fio 20 metros alma de aço 

 

Descrição: 

-tração de 100kgf; 

-fio fabricado em monofilamento de 4mm de 

diâmetro 
 

R$         
28,96 

R$           
173,76 

R$: 173,76 

Lote 
116 

375.  

100 Unidades 

Soquetes antivibratório lâmpada 

fluorescente tubular t8 e t10 124e 
R$           

3,40 
R$           

340,00 
R$: 340,00 

Lote 
117 

376.  

100 Unidades 

Suporte para calha tipo pé de galinha – 
lâmpada fluorescente 

Material: metal  
R$           

2,45 
R$           

245,00 

R$: 245,00 

Lote 
118 

377.  

4 Unidades 

Talabarte de posicionamento nr10 com 
regulador de distância em inox 
 

Descrição completa: 

Talabarte de posicionamento em corda de 

poliamida com regulador de distância inox, 

revestido com mangueira contra atrito, 
R$      

220,62 
R$           

882,48 

R$: 882,48 
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possui 1 gancho dupla trava.  

Dados técnicos: 

Confeccionado em corda de 12mm de 

diâmetro, com proteção contra abrasão e 

arestas cortantes. Em uma das 

extremidades possui um gancho de dupla 

trava com abertura 20mm, na outra 

extremidade um regulador de corda em aço 

inox e um conector em aço com trava de 

segurança. Os terminais são costurados 

com fio de alta resistência. 

 

Lote 
119 

378.  
300 Unidades 

Terminal anel 1,5mm² R$           
0,23 

R$              
69,00 

R$: 450,00 

379.  
300 Unidades 

Terminal anel 2,5mm² R$           
0,25 

R$              
75,00 

380.  
300 Unidades 

Terminal anel 4mm² R$           
0,36 

R$           
108,00 

381.  
300 Unidades 

Terminal anel 6mm² R$           
0,66 

R$           
198,00 

Lote 
120 

382.  

300 Unidades 

Terminal anel laminado especial din 10 
10mm² 

R$           
2,00 

R$           
600,00 

R$: 
4.101,00 

383.  

300 Unidades 

Terminal anel laminado especial din 10 
16mm² 

R$           
2,92 

R$           
876,00 

384.  

300 Unidades 

Terminal anel laminado especial din 10 
25mm² 

R$           
4,39 

R$        
1.317,00 

385.  

300 Unidades 

Terminal anel laminado especial din 10 
35mm² 

R$           
4,36 

R$        
1.308,00 

Lote 
121 

386.  
300 Unidades 

Terminal emenda 1,5mm² R$           
0,27 

R$              
81,00 

R$: 
3.684,00 

387.  
300 Unidades 

Terminal emenda 10mm² R$           
1,20 

R$           
360,00 

388.  
300 Unidades 

Terminal emenda 16mm² R$           
1,99 

R$           
597,00 

389.  
300 Unidades 

Terminal emenda 2,5mm² R$           
0,58 

R$           
174,00 

390.  
300 Unidades 

Terminal emenda 25mm² R$           
3,00 

R$           
900,00 

391.  
300 Unidades 

Terminal emenda 35mm² R$           
3,90 

R$        
1.170,00 

392.  
300 Unidades 

Terminal emenda 4,0mm² R$           
0,67 

R$           
201,00 
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393.  
300 Unidades 

Terminal emenda 6,0mm² R$           
0,67 

R$           
201,00 

Lote 
122 

394.  
100 Unidades 

Terminal fêmea 4mm² R$           
0,60 

R$              
60,00 

R$: 151,00 
395.  

100 Unidades 
Terminal fêmea 6mm² R$           

0,91 
R$              

91,00 

Lote 
123 

396.  

15 Unidades 

Timer digital com contagem de segundos 

Descrição: 

• tensão: 127 / 220 vca – bivolt automático 

• frequência: 50 / 60 hz 

• consumo standby: 1,6 w 

• plugue e tomada elétrica padrão nbr14136 

• garantia: 1 ano 

• programação: horas, minutos, segundos, 

diária e semanal 

• até 18 programações (9 on e 9 off) 

• temperatura ambiente de operação: 0 a 

40ºc 

• bateria interna recarregável ni-mh 1,2 v 80 

ma 

• garantia: 1 ano 

• potência de comando: 

Tensão Resistiva Indutiva Eletrônica 

127 v 1000 w 400 va 300 w 

220 v 2000 w 800 va 600 w 

  
R$         

88,21 
R$        

1.323,15 

R$: 
1.323,15 

Lote 
124 

397.  

200 Unidades 

Tomada  dupla padrão 2p+t 
Padrão universal 
110v / 220v  
Dimensão: 4''x2'' 
Cor: branco  
Corrente: 10a 

R$         
10,42 

R$        
2.084,00 

R$: 
11.094,00 

398.  
50 Unidades 

Tomada 2p+t 10a/250v~ - sistema externo R$         
11,81 

R$           
590,50 

399.  50 Unidades Tomada 2p+t 20a/250v~ - sistema externo R$         R$           
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13,23 661,50 

400.  
100 Unidades 

Tomada de embutir turd com placa R$           
7,23 

R$           
723,00 

401.  
200 Unidades 

Tomada externa padrão 2p+t 10a/250v R$         
11,61 

R$        
2.322,00 

402.  

250 Unidades 

Tomada simples padrão 2p+t 
Padrão universal 
110v  / 220v  
Dimensão: 4''x2'' 
Cor: branco 
Corrente: 10a 

R$           
6,15 

R$        
1.537,50 

403.  

150 Unidades 

Tomada telefone 4p + rj11 
Cor: branca 
Aplicação: permite ligar telefone padrão 
telebrás ou americano com conector rj11 de 
2 vias. 

R$         
12,69 

R$        
1.903,50 

404.  

50 Unidades 

Tomadas dupla 2p+t 10a/250v~ - 
distanciadas - sistema externo 

R$         
11,55 

R$           
577,50 

405.  

50 Unidades 

Tomadas dupla 2p+t 20a/250v~ - 
distanciadas - sistema externo 

R$         
13,89 

R$           
694,50 

Lote 
125 

406.  

2 Unidades 

Alicate amperímetro digital com display 

 
 utiliza integração em grande escala e 
circuitos de função única 
- permite medir voltagem ac, voltagem dc, 
corrente ac, resistência, diodos e fazer teste 
de continuidade audível 
 
- características gerais: 
 display máx.: 1999, visor de auto polaridade 
 método de medição:  chave de integração 
dupla a/d 
 velocidade de amostragem: 2 ~ 3 vezes por 
segundo 
 indicação de sobrecarga: o símbolo “1” 
aparece no visor 
 ambiente de operação: 0°c ~ 40°c, u.r. 
menor que 80% 
 ambiente de armazenagem: -10°c ~ 50°c, 
u.r. menor que 85% 
 alimentação: 2 baterias aaa 
 indicação de bateria fraca 
 eletricidade estática: cerca de 4ma 
 dimensão da garra: 19mm aberta; 25mm de 
diâmetro interno 

R$         
49,80 

R$              
99,60 

R$: 99,60 
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 dimensões: 150 x 63 x 28 mm 
 peso líquido: 145g (incluindo a bateria) 
 
- acessórios: 
 manual do usuário 
 pontas de prova 
 2 baterias aaa 
 
- especificações técnicas: 
 corrente ac: 
 escala: 20a / 200a / 400a 
 resolução: 10ma / 100ma / 1a 
 precisão: mais ou menos (2.0% + 10d) 
 
voltagem dc & ac: 
 escala: 600v / 450v  
 resolução: 1v 
 precisão: mais ou menos (1,0% + 3d) / mais 
ou menos (1,2% + 3d) 
 
resistência:  
 escala: 200kohm 
 resolução: 100ohm 
 precisão: mais ou menos (1,0% + 3d) 
proteção contra sobrecarga: 250 dc/ac valor 
virtual 
 
Teste de diodo e continuidade: 
  
Circuito aberto: maior que 2.8v 
aviso sonoro: menor que 50 mais ou menos 
ohm 

Lote 
126 

407.  

2 Unidades 

Escada de fibra de vidro extensível nr10 

 
Descrição completa: 

Escada de fibra extensível, não condutora 

de eletricidade. São resistentes a corrosão 

química, mais leves e resistentes que as de 

madeira, alumínio e aço. Fácil manuseio e 

segurança. Carga máxima de trabalho: 110 

kg.  "fabricado dentro dos padrões e normas 

de empresas de telefonia e companhia de 
R$      

634,50 
R$        

1.269,00 

R$: 
1.269,00 
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energia elétrica." 

Aplicação: ideal para trabalho em 

eletricidade, telecomunicação, manutenção, 

pintura, trabalho em altura, instalações e 

muitos outros. 
 
5,70m fechada (19 degraus) e 10,20m 
aberta (33 degraus) 
 
 

Lote 
127 

408.  

2 Unidades 

Escada tesoura de fibra de vidro duplo 
acesso nr10 - 2,70m - 09 degraus 

 

Descrição completa: escada tesoura de fibra 

de vidro, ideal para trabalhos 

elétricos, limpeza e manutenção. 

Não conduz eletricidade, são 

resistentes a corrosão química e 

não enferrujam. 

Capacidade de carga máxima de 

trabalho 110 kg. 

 
R$      

892,44 
R$        

1.784,88 

R$: 
1.784,88 

Lote 
128 

409.  

3 Unidades 

Furadeira de impacto ½ 750w 
Tipo: impacto 
Potência do motor: 750w 
Relação por minuto (rpm): 0 a 2800 sem 
carga 
Capacidade de perfuração: metal 10mm, 
madeira 30mm, alvenaria 13mm 
Botão de trava: sim 
Mandril: 1./2 
Empunhadura ou apoio: sim 
Funções: metal, madeira e alvenaria 
Garantia: 12 meses 

R$      
322,66 

R$           
967,98 

R$: 967,98 

Lote 
129 

410.  

10 Unidades 

Interfone porteiro eletrônico 
Especificação técnica:  
• compatível com qualquer fechadura 12v  
• alimentação bivolt 127v e 220v  
• porteiro com capa protetora que evita a 

R$      
150,22 

R$        
1.502,20 

R$: 
1.502,20 
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entrada de água  
• comporta até 2 extensões adicionais  
• fabricado em plástico uv  
• monofone cinza claro com botão de 
acionamento da fechadura 
Conteúdo da embalagem:  
• 1 porteiro eletrônico  
• 1 monofone 
Importante:  
Garantia de 1 ano. 

Lote 
130 

411.  

4 Unidades 

Multimetro digital ac/dc 

 
Descrição: 
 
- visor: cristal líquido (lcd) de 2.000 
contagens (3 ½ dígitos). 
- funções: tensão contínua, tensão 
alternada, corrente contínua, corrente 
alternada, resistência, capacitância, teste de 
continuidade, teste transistores, teste de 
diodos, detector de infravermelho de 
controle remoto, identificador linha viva, 
desligamento automático e memória ´data 
hold´. 
- polaridade: automática. 
- alimentação: uma bateria de 9v. 
- indicação de bateria descarregada: o visor 
exibe o sinal " " quando restar apenas 10% 
da energia útil. 
- indicação de sobrecarga: o visor exibe o 
dígito "1", mais significativo. 
- temperatura de operação: 0ºc a 40ºc com 
umidade relativa menor que 75%rh sem 
condensação. Temperatura de 
armazenamento: -10ºc a 50ºc com umidade 
relativa menor 85%rh sem condensação. 
- fusível: 0,2a/250v de auto restauração. 
- dimensões: 192x92x39mm. 
- peso: 350g (incluindo a bateria). 
- obedece às normas iec-1010-1 cat-i 
1.000v. 
- acessórios: vem acompanhado de um 
manual de instruções, um par de pontas de 
prova (uma preta e outra vermelha) e uma 
caixa de embalagem. 

R$      
117,19 

R$           
468,76 

R$: 468,76 
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- tensão contínua dcv escalas: 200mv; 2v; 
20v; 200v; 1000v. Resolução: 0,1mv; 1mv; 
10mv; 100mv; 1v. Exatidão: ±(0,8%+5d) na 
escala de 1000v; ±(0,5%+5d) nas demais 
escalas. Impedância: >1m ohms nas escalas 
de 200mv e 2v; >10m ohms nas demais 
escalas. Proteção: 250vac nas escalas de 
200mv e 2v; 600vac nas demais escalas. 
- tensão alternada acv escalas: 200mv; 2v; 
20v; 200v; 700v. Resolução: 0,1mv; 1mv; 
10mv; 100mv; 1v. Exatidão: ±(1,2%+5d) na 
escala de 200mv; ±(0,8%+5d) nas escalas 
de 2v a 200v; ±(1,2%+7d) na escala de 
700v. Impedância: >1m ohms nas escalas 
de 200mv e 2v; >10m ohms nas demais 
escalas. Proteção: 1000vp. Resposta em 
frequência: <200v: 40 a 400hz /  >200v: 40 a 
100hz. Forma de onda senoidal. 
- corrente contínua dca escalas: 20µa; 
20ma; 200ma; 10a. Resolução: 0,01µa; 
10µa; 100µa; 10ma. Exatidão: ±(1,2%+5d) 
na escala de 20µa; ±(0,8%+5d) na escala 
de 20ma; ±(1,2%+5d) na escala de 200ma; 
±(2,0%+5d) na escala de 10a. Queda de 
tensão: 200mv. Proteção: sem proteção na 
escala de 10a; fusível de 0,2a/250v nas 
demais escalas. 
- corrente alternada aca escalas: 20ma; 
200ma; 10a. Resolução: 10µa; 100µa; 
10ma. Exatidão: (1,2%+5d) na escala de 
20ma; (1,8%+5d) na escala de 200ma; 
(3,0%+7d) na escala de 10a. Queda de 
tensão: 200mv. Proteção: sem proteção na 
escala de 10a; fusível de 0,2a/250v nas 
demais escalas. 
- resistência escalas: 200 ohms; 2k ohms; 
20k ohms; 200k ohms; 2m ohms; 20m ohms; 
200m ohms. Resolução: 0,1 ohm; 1 ohm; 10 
ohms; 100 ohms; 1k ohms; 10k ohms; 100k 
ohms. Exatidão: ±(0,8%+5d) nas escalas de 
200 ohms a 2m ohms; ±(1,0%+5d) na 
escala de 20m ohms; ±(5,0%+3d)-1m na 
escala de 200m ohms. Tensão em aberto: 
2,8v na escala de 200m ohms; <1v nas 
demais escalas. Proteção 220vac. 
- capacitância escalas: 20nf; 200nf; 2µf; 
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200µf. Resolução: 10pf; 100pf; 1nf; 100nf. 
Exatidão: ±(5,0%+10d) na escala de 200µf; 
±(2,5%+20d) nas demais escalas. Proteção 
36v. 
- teste de continuidade: disparo com 
aproximadamente 50 ohms, tensão em 
aberto de aproximadamente 2,8v. Proteção 
220vac. 
- teste de diodos: mede a tensão de 
polarização direta. Corrente de teste: 
±1,0ma. Tensão de teste ±2,8v. Proteção 
250vdc/ac. 
- teste de transistores hfe com soquete 
circular. Tipos npn; pnp. Escala: 0~1000. 
Corrente de teste: ±ib=10µa. Tensão de 
teste: ±vce=2,8v. 

 

Lote 
131 

412.  

3 Unidades 

Plaina elétrica 
Altura:17cm 
Largura: 19cm 
Profundidade: 37cm 
Peso: 2,5kg 
Encaixes das lâminas em 3v para mais 
flexibilidade e praticidade no chanframento, 
sistema park rest protege a lâmina e a área 
de trabalho, baixo peso e design compacto 
5mm de capacidade de corte, potência de 
600w 

R$      
654,73 

R$        
1.964,19 

R$: 
1.964,19 

Lote 
132 

413.  

3 Unidades 

Sinalizador De Garagem Led – Bivolt – 02 
cúpulas - Extremamente Resistente Às 
Intempéries (Ip65) E Com Alto Poder De 
Iluminação. Com Vida Útil Aproximada De 
50.000 Horas, O Sinalizador Tem Baixo 
Consumo Energético E Minimiza Custos 
Condominiais De Manutenção. Podem Ser 
Aplicados Em Condomínios, Escolas, 
Clubes, Empresas, Indústrias, Comércios, 
Etc Coordenam O Fluxo De Carros, 
Empilhadeiras, Caminhões, Etc Evitam 
Acidentes No Tráfego De Entrada E Saída 
De Veículos. Especificações Técnicas: 
Circuito Estabilizado Com Micro-Controlador; 
Circuito Impresso Em Fibra De Vidro; Peças 
Avulsas Para Reposição Alta Durabilidade 
(Até 50.000 Horas); Baixo Consumo; Reduz 
Custos De Manutenção; Tensão: 110 / 220v 

R$      
157,25 

R$           
471,75 

R$: 471,75 
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(Bivolt); Não Emite Uv Ou Iv (Livre De Calor 
/ Radiação Infravermelho E Ultravioleta); 
Resistente A Água (Ip65). Medidas 
aproximadas: Largura 53 cm; Altura 18 cm. 

3.2 O Registro de Preços deverá ser firmado sobre o menor preço unitário. 

3.3 Os valores propostos serão considerados completos e deverão abranger todos os tributos (impostos, taxas, frete, 

emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), qualquer despesa acessória e/ou necessária, não especificada neste edital. 

3.4 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços para os objetos deste certame será de 12 (doze) meses, contados a 

partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogada na forma da lei.  

3.5 Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da expedição da Ordem de 

Fornecimento. 

 

4. JULGAMENTO: Será considerada vencedora a proposta que, atendidas as especificações contidas no Edital e seus 

anexos, apresente o menor preço por Lote.  

 

5. PROPOSTA: 

 

5.1 No valor da proposta deverão estar incluídos todos os custos com impostos, taxas, fretes, assim como todos os custos 

necessários ao completo à entrega do objeto ora solicitado. 

 

5.2 A proposta de preços deverá apresentar prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias. 

 

6. DA FONTE DE RECURSOS: O registro de preço independe de previsão orçamentária; isso porque não há 

obrigatoriedade de contratação, nos termos do Decreto Federal n. 7.892/2013. 

 

7. FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA:  
 

7.1 O fornecimento do objeto licitado será de acordo com as necessidades do município, sendo entregue de acordo com 

informado junto a Ordem de Fornecimento. 

  

8. DO PRAZO CONTRATUAL: O prazo estimado para o fornecimento será contado a partir da data de sua assinatura até 

pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado de acordo com as disposições da Lei 8.666/93. 

 

9. RESPONSÁVEL PELO CONTRATO: Será responsável pela conferência a o Supervisor do Departamento Municipal 

de Administração e ou servidor por este legalmente autorizado, que deverá atestar o fornecimento, para viabilizar o 

encaminhamento das Notas Fiscais à Secretária de Finanças, para as providências de pagamento. 

 

10. DO REAJUSTE E ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES: 

 

10.1. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que 

fizerem necessários no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

 

11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
11.1 O município não disponibiliza veículos para entrega dos produtos. Estes deverão entregues pela própria fornecedora. 
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                                                  ANEXO II – MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

PREGÃO Nº 104/2017 

 

Ata de R.P. nº ***/2017.  

Pregão Presencial Nº 104/2017  

VALIDADE: A vigência da Ata de Registro de Preços ora firmada, terá validade por um período de 12 (doze) meses.  

 

Aos ----- dias do mês de --------- do ano de dois mil e dezessete, o Município de Carandaí do Estado de Minas Gerais, 

pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 18.094.797/0001-07, com sede na Praça Barão de Santa 

Cecília, nº 68, Centro, nesta cidade, CEP 36.280-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Washington Luis 

Gravina Teixeira, neste ato denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, 

realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2017, nas cláusulas e condições constantes deste instrumento 

convocatório da licitação supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços da empresa 

____________________________________ CNPJ ____________________, estabelecia na Rua/Av. _________________ 

nº __________, Bairro ________, na cidade de _____________ – Estado de ______________, neste ato representado pelo 

Sr(a) ____________________________, brasileiro(a)________________, __________________, portador do RG. 

____________ SSP/_____ e CPF/MF nº ____________________, atendendo as condições previstas no instrumento 

convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais 

nº 8.666/93, 10.520/2002 e demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir.  

 

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 

1.1 - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preço para futura e eventual contratação empresa para fornecimento 

de material elétrico, conforme delineado no Anexo I do Edital do Processo Licitatório nº 131/2017, modalidade Pregão nº 

104/2017. 

 

1.2 – O processo, normas, instruções, edital, seus anexos, assim também a proposta da CONTRATADA constante na 

licitação modalidade Pregão Presencial nº. 104/2017 PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE 

INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÕES. 

 

CLÁUSULA 2ª – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

2.1 – A aquisição será realizada de forma de execução indireta, sob o regime de preço unitário, nos termos da Lei Federal n° 

8.666/93.  

 

2.2 - Subordina-se ao regime de fornecimento de entrega parcial, ou seja, de acordo com as necessidades da 

administração. 

 

CLÁUSULA 3ª – DAS OBRIGAÇÕES  

 

3.1 Constituem obrigações da CONTRATADA:  
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3.1.1 Efetuar as entregas do objeto do edital conforme as solicitações.  

 

3.1.2 Cumprir a entrega com os prazos estabelecidos;  

 

3.1.3 Fornecer, durante toda a execução do contrato, os objetos, com menores preços disponíveis no momento da 

aquisição.  

 

3.1.4 Fornecer matérias de qualidade compatível com os requisitados;  

 

3.1.5 Manter pessoal capaz de atender ao objeto da presente licitação, sem interrupção, seja por motivo de férias, licença, 

falta ao serviço, demissão de empregados ou por qualquer outra razão;  

 

3.1.6 Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, durante a 

execução do objeto do certame, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento 

realizado pelo CONTRATANTE;  

 

3.1.7 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE, bem como, 

comunicar, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente;  

 

3.1.8 Fornecer todos os dados necessários à EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO para o controle e fiscalização do cumprimento 

do presente CONTRATO;  

 

3.1.9 Comunicar imediatamente ao Município qualquer alteração ocorrida na empresa, conta bancária e outros julgáveis 

necessários para recebimento de correspondência;  

 

3.1.10 Adequar-se a qualquer alteração procedimental pertinente à entrega dos produtos, efetuadas pela Administração 

Pública durante a vigência do presente contrato, sob pena de rescisão.  

 

3.1.11 Somente aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e 

cinco por cento) da quantidade inicial do objeto adjudicado somente quando determinado pela gerenciadora da ata 

(Município de Carandaí), devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes, não cabendo, 

portanto, acréscimo de quantidades nas contratações dos órgãos e entidades, sob pena de ilegalidade;  

 

3.1.12 Manter durante toda a vigência da ata todas as condições de habilitação prevista neste edital;  

 

3.1.13 Garantir os produtos quanto a sua integridade, em condições normais de uso pelo prazo constante do Anexo I para 

cada produto específico.  

 

3.1.13.1 A garantia que trata este item implicará na substituição imediata dos produtos entregues e que apresentarem 

defeitos ou não atenderem ao prazo de durabilidade conforme estipulado, sem prejuízo de reparação dos danos que a 

administração viera sofre.  

 

CLÁUSULA 4ª – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 

4.1 São obrigações do Contratante: 

 

4.1.1 Aderir previamente à Ata de registro de preços;  

 

4.1.2 Fornecer à CONTRATADA todas as informações relacionadas com o objeto do contrato;  
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4.1.3 Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma estabelecida neste instrumento;  

 

4.1.4 Notificar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer irregularidade constatada na entrega dos produtos;  

 

4.1.5 Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias a fim de que esta possa desempenhar com efetividade a 

entrega dos produtos. 

 

4.1.6 Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no edital;  

 

4.1.7 Promover a fiscalização da execução do objeto desta licitação;  

 

4.1.8. Exigir da contratada a comprovação de regularidade fiscal no que tange o recolhimento de INSS/ FGTS e CNDT.  

 

4.1.9 Prestar informações pertinentes sempre que solicitado pela contratada a respeito dos fornecimentos a serem 

efetuados; 

CLÁUSULA 5ª - DA VIGÊNCIA 

5.1 – A vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇO será pelo período de 12 meses, admitindo a sua prorrogação nos 

termos da legislação pertinente. 

CLÁUSULA 6ª - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 6.1 – O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá ao Departamento de Compras, 

competindo-lhe:  

a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das especificações do material registrado;  

b) monitorar, pelo menos trimestralmente, os preços dos objetos desta aquisição, de forma a avaliar o mercado, podendo 

rever os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que 

eleve os custos dos bens registrados;  

c) notificar o fornecedor registrado via email ou telefone, para retirada da nota de empenho;  

d) observar, durante a vigência da presente ata que nas contratações sejam mantidas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar novas 

certidões ou documentos vencidos;  

e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas 

condições de mercado e de aplicação de penalidades;  

f) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente Ata, 

bem como comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas. 

6.2. As pesquisas de mercado, atendendo à conveniência e ao interesse público, poderão ser realizadas por entidades 

especializadas, preferencialmente integrantes da Administração Pública, assim como ser utilizadas pesquisas efetuadas por 

órgãos públicos.  
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6.3. O Departamento de Compras nas pesquisas de preços dos itens registrados, de forma a avaliar os preços a serem 

contratados, bem como elaborará as estimativas de consumo e os cronogramas de contratação.  

CLÁUSULA 7ª – DOS PREÇOS REGISTRADOS 

7.1 – Os preços registrados, para aquisição e o quantitativo, segue abaixo conforme descrito na proposta da licitante 

vencedora, constantes no Edital do Pregão nº 104/2017:  

Lote Item  Unid Quant. Descrição  Marca Valor Unit.  V. Total do lote. 

        

  VALOR TOTAL  

 
7.2 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, devendo 

ser promovidas negociações com os fornecedores.  

CLÁUSULA 8ª – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

8.1 – O REGISTRO DO FORNECEDOR poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 3 (três) dias úteis, a 

contar da notificação nas seguintes hipóteses: 

 

8.1.1 – Pelo Município quando: 

 

a) O FORNECEDOR não cumprir as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de Preços; 

b) O FORNECEDOR, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços; 

c) O FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos 

elencados no art. 78 e incisos da Lei nº 8666/93 e alterações posteriores; 

d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

e) Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei nº 8666/93 e 

alterações posteriores. 

 

8.1.2 – Pelo FORNECEDOR, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as 

exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços. 

 

8.2 – O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo que a 

decisão final deverá ser fundamentada. 

 

8.3 – A comunicação do cancelamento do registro do FORNECEDOR, nos casos previstos no inciso I do item 16.1, será 

feita por escrito, juntando-se o comprovante do recebimento. 

 

8.4 – No caso do FORNECEDOR encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por 

publicação no Diário Oficial de Minas Gerais, considerando-se cancelado o registro do FORNECEDOR a partir do quinto 

dia útil, contado da publicação. 

 

8.5 – A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do registro de preço, não o desobriga do fornecimento dos 

produtos, até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

facultado o Município a aplicação das penalidades previstas neste instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do 

pedido. 
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CLÁUSULA 9ª – DO FORNECIMENTO 

9.1 O fornecimento será realizado nos prazos e condições já estabelecidos no edital.  

9.2 A entrega dos objetos desta licitação serão entregue exclusivamente quanto requisitados na forma estabelecida no edital 

e entregues conforme informado junto a Ordem de Fornecimento. 

9.3 Quanto da entrega dos objetos fica com responsabilidade da licitante vencedoras na entrega as despesas, tais como: 

transporte (inclusive frete), seguro contra todos os riscos existentes, garantia e tributos de qualquer natureza, sendo que 

aqueles que não forem transcritos, serão considerados como já constantes e outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto deste Edital e seus Anexos.  

CLÁUSULA 10 – DO PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

10.1 - Os objetos desta licitação, conforme sua natureza, serão entregues e recebidos nos prazos e condições na forma 

estabelecida neste edital e em contrato próprio e serão recebidos conforme reza o art. 73, II, alínea “a” e “b” da Lei 

8.666/93. 

 

10.2 Os itens que compõem o objeto deste pregão serão entregues em perfeitas condições de conservação e uso, recebido 

provisoriamente no âmbito estabelecido neste Edital e seus Anexos, para efeito simultâneo ou posterior verificação, 

conforme o caso, da compatibilidade com as especificações pactuadas, envolvendo a qualidade, quantidade, testes de aceite, 

perfeita adequação, resultando no recebimento definitivo.  

 

10.3 A Prefeitura se reserva o direito de recorrer ao fornecedor em caso de verificação posterior de irregularidade no objeto.  

 

10.4 Em caso de não aceitação do objeto deste Pregão fica a Contratada obrigada a retirá-lo e substituí-lo no prazo de 1 

(um) dia, contados da notificação a ser expedida pela Contratante, ou imediatamente, sob pena de incidência nas sanções 

capituladas na cláusula 16 e administrativas estabelecidas pelas Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações.  

10.5 O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos das prescrições legais.  

CLÁUSULA 11 – DO PAGAMENTO 

11.1 – O CONTRATADO receberá da CONTRATANTE conforme os produtos recebidos, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias da entrega, de acordo com o recebimento, conferência e aceite dos produtos efetivamente entregues, por meio 

de Ordem Bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta, mediante a apresentação da Nota Fiscal/ Fatura 

correspondente, de acordo com as demais exigências administrativas em vigor.  

 

11.2 – Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade do contratado junto aos órgãos fazendários, a 

regularidade relativa a Seguridade Social, através da Certidão Negativa de Débito e a regularidade relativa ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante consulta online, cujos comprovantes serão anexado ao processo de 

pagamento. 

 

CLÁUSULA 12 - DA DOTAÇÃO 

 

12.1 - O registro de preço independe de previsão orçamentária; isso porque não há obrigatoriedade de contratação, nos 

termos do Decreto Federal n. 7.892/2013. 
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CLÁUSULA 13 - DA FISCALIZAÇÃO 

13.1 - Não obstante o fato de o Contratado ser o único e exclusivo responsável pela entrega dos objetos desta licitação, a 

Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização do contrato e sua execução. 

CLÁUSULA 14 - DA RESCISÃO 

14.1 – O presente instrumento poderá ser rescindido na ocorrência dos motivos previstos na Lei nº 8.666/93 e pelo 

contratante, na defesa do interesse público, sem que deste ato resulte indenização de qualquer natureza.  

CLAÚSULA 15 - DOS CASOS OMISSOS 

15.1 - Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidas com base na Lei nº 8.666/93, cujas normas ficam 

incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa. 

CLÁUSULA 16 - DAS PENALIDADES 

16.1 - Em caso de descumprimento das obrigações contraídas neste contrato, as partes ficarão sujeitas às penalidades 

previstas na Lei nº. 8.666/93. 

CLÁUSULA 17 – DA PUBLICAÇÃO 

17.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado em Jornal Oficial, conforme o disposto no art. 61, 

parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.  

CLÁUSULA 18 - DO FORO 

14.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Carandaí - MG, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução da 

presente Ata. 

 E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, 

juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e também assinam. 

Carandaí, ____________ de ___________________de 2017. 

 

MUNICÍPIO DE CARANDAÍ 

CONTRATANTE 

 

 

 

LICITANTE VENCEDOR 

CONTRATADO 

Testemunhas: 

CPF: 
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ANEXO III - PROPOSTA DE PREÇO 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

1. PROPONENTE 

Empresa: 

CNPJ:                                               

Endereço: 

Cidade:                                                                        UF:             CEP: 

Telefone:                                                                      Fax: 

E-mail: 

Sócio Proprietário: 

CPF:                                                                   RG: 

 

2. VALOR PROPOSTO PARA O FORNECIMENTO 

 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme 

abaixo:  

 

Lote Item  Quant.  Unid.  Descrição  Marca Valor Unit. 

Por Item 

Valor Total 

do Lote 

        

      

      

  VALOR TOTAL  

OBS: seguir a tabela de itens descrita no Anexo I – Termo de Referência.  

 

VALOR DO TOTAL DA PROPOSTA: R$________ (________________________________) 

Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso): (no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, 

deverão ser computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e 

previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a 

qualquer título.) 

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 

Conter o prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para entrega das propostas, 
conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93. 

4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

As contidas na Minuta da Ata que integra o Anexo II, do Pregão supramencionado. 

Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da LICITANTE com todas as características do objeto e 
exigências constantes no edital. 
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___________________ , ______ de ___________ de 2017. 

 
 

______________________________________________ 

Assinatura do Proponente 


